
1963–1965-ieji. Maskvos lietuvių aspirantų sambūris

1963-ieji metai. Spalio 15 d, antradienis
Neįtikėtinas nuotykis ir neįtikėtinas pakylėtumas!

Susirinkome penkiese pas Algirdą Urboną. Aptarti suaktyvėjusios, persitvarkiusios ansamblio 

„Balticum“ veiklos ir mūsų, t. y. vyresniųjų – aspirantų, taip pat ir kitų dorų lietuvių – vaidmens. 

Susirinkome ištaigingame Aukštosios partinės mokyklos bendrabučio kambarėlyje. Urbonas 

prieš tai dirbęs Utenos rajono vykdomojo komiteto pirmininku... 

Be jo ir manęs, susitikime dalyvavo Antanas Jasaitis, Petras Kadziauskas ir Jurgis Vilemas. Taip 

įsidrąsinome, kad sustoję penkiese sugiedojome senąjį Lietuvos himną ir pasirašėme sutartį, 

jog, remdami vienas kitą ir agituodami kitus, bylinėsimės prieš rusifikaciją, stosime už lietuvybę 

ir savo Tėvynės nepriklausomybės siekį. Mus visus siejo neįtikėtinas entuziazmas ir prasmingos 

bičiulystės dvasia. Stebėjomės savo drąsa sugiedoti uždraustą, baisiu nacionalizmu paženklintą 

giesmę pačioje partinės ideologijos citadelėje. 

Išsiskirstėme vėlai, apie vidurnaktį, suvokę, kad reikia veikti drąsiau, plačiau ir vieningiau.

KOMENTARAS

Jau vėliau, prasidėjus mano politinei „bylai“, tardymams, 

įsitikinau, jog šis faktas sovietų saugumo nebuvo užfiksuotas. 

O tai reiškia, kad iš mūsų penketuko nebuvo „stukačiaus“ (taip 

vadindavo saugumui pasidavusius ar parsidavusius agentus). 

Baigęs Maskvos aukštąją partinę mokyklą, Algirdas Urbonas 

bus paskirtas žemės ūkio ministro pavaduotoju statyboms, nes 

prieš tai buvo baigęs Kauno politechnikos institutą. Bet aš su 

juo ir jo žmona Roma susitiksime tik 2006-aisiais metais Olandų 

gatvėje, akademiko Rolando Pavilionio laidotuvėse. Jie abu griebs 

mane į savo glėbį, vos spėjusį žengti porą žingsnių nuo velionio 

karsto, kur stovėjau garbės sargyboje. Jie puikiai atpasakos mano 

biografiją, susiklosčiusią po anų aspirantūros metų. Ogi tais me-

tais aš pats juos supiršau, įsitikinęs, kad žavioji, gyvybingoji Roma, 

tada studijavusi Lenino pedagoginiame institute, ilgisi kitokio nei 

aš asmens...

Praėjus kelioms dešimtims metų, jau būdamas akademiku, 

Jurgis Vilemas man primins mūsų penketuko pasirašytą sutartį ir 

ne kartą labai apgailestaus, kad taip ilgai pas jį saugotas tekstas 

„kažkur pasimetė“ persikraustymo į kitą būstą metu... 

O kiek man pačiam panašių dokumentų ir panašiais atvejais 

yra dingusių!..

Iš tiesų, įdomūs, labai įdomūs tie gyvenimo vingiai...
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Spalio 20 d., sekmadienis
Eilinis mudviejų su Antanu J. susitikimas...

Mąstau apie anuos – studentų metus. Mąstau ir apie dabartinius... Prisiminiau Levo Tolstojaus 

„Karas ir taika“ epopėjoje išsakytas mintis apie tai, kad „apačios“ lemia istorinius procesus... 

Mąstau apie tai, kad mūsų, lietuvių (ir ne tik lietuvių), gyvenime yra prisikaupusios „druskos“... 

Reikia tik nedidelio judesio, nedidelio veiksmo, kad prasidėtų prisodrinto tirpalo kristalizacija... 

„Balticum“ organizavimo laikais man buvo savotiškai lengva... Tarsi pats orkestras rinktųsi su savo 

programa ir tarsi lauktų dirigento ir jo lazdelės mosto...

Po velnių, kodėl taip maža tų dirigentų?..

KOMENTARAS

Manau, tikslinga nuo šios dienoraščio vietos jį paįvairinti, 

įvedant dar vieną žanrą –  agentūrinius išrašus iš tuometinio 

sovietinio saugumo (KGB) medžiagos, liečiančios ne tik mane, bet 

platesnę tuometinio mūsų judėjimo (pusiau disidentinės veiklos) 

erdvę. Žinoma, „grynasis“ dienoraštis irgi neužges...

Tokią medžiagą nusprendžiau teikti iš oficialaus rašto ir iš prie 

jo pridėto aprašo su agentūriniais pranešimais. Ši oficiali medžia-

ga 1964 metų gruodžio 10 dieną (Nr.2/14-2372) sovietų saugumo 

Maskvos padalinio buvo nusiųsta Lietuvos TSR Valstybės saugu-

mo pirmininkui, tuomet dar tik pulkininko laipsnį turėjusiam, A. 

B. Randakevičiui. Tą raštą parengė kapitonas Burdakov, o vizavo 

majoras Abramkin. 

Gavau tą išties man ypač įdomią medžiagą, nesikreipdamas į 

jokias įstaigas... „Lietuvos aidas“ gana ilgokai narpliojo vieną su-

painiotą istoriją. Ji buvo susijusi su Jonu Gintautu... Šis, būdamas 

mūsų, t. y. aspirantų, amžiaus, bet dar studijuodamas penktame 

kurse Lenino pedagoginiame institute, tiesiog lipte prilipo prie 

mūsų sambūrio. Jam, kaip „žemesnio rango“ asmeniui, aš buvau 

pavedęs ryšininko, kurjerio pareigas, kurias, mano nuostabai, jisai 

puikiai atlikdavo.

Jam, kaip „neeiliniam asmeniui“, atstovavusiam dar ir neeilinį, 

išskirtinį „literatūrinį“ (agentūrinių pranešimų) žanrą, savo dieno-

raščio puslapiuose skirsiu irgi neeilinę vietą... Bet mes gi tada net 

nenutuokėme, kad dar mokydamasis Lietuvoje, mūsų „kolega“ 

jau bendradarbiavo su saugumu. Na, o tarp mūsų veikė kaip 

profesionalus agentas, turintis „Tulpės“ slapyvardį. Gal būtent 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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už tuos – mūsų aspirantų sambūrio išblaškymo, ansamblio 

„Balticum“ sekimo, o gal ir už dar rimtesnius nuopelnus sovietų 

saugumui, jis buvo su keliais užsienio pasais ir keliais slapyvar-

džiais permestas į JAV dirbti kur kas platesnį agentūrinį darbą. 

Gintauto sesuo Teresė turi kitokią pavardę – Širšinaitė. Taigi Jono 

tikroji pavardė galėjo būti Širšinas arba Širšinaitis, o užverbavus 

jį saugumui (1962 metais) ir permetus iš Šiaulių pedagoginio 

instituto studijuoti į Maskvą, jis greičiausiai pasivadino Gintautu. 

1965 metais „permestas“ į JAV agentūriniam darbui, jis ten vėliau 

įgijo ir profesoriaus vardą ir privačią polikliniką. Maža to – ten 

tapo aktyviu visuomenininku, JAV Senato rinkimų komiteto pata-

rėju... Visa tai pasakoju, remdamasis „Lietuvos aido“ numeriuose 

publikuotu Jono Norvaišos ir Jono Patrubavičiaus gana plačiu 

žurnalistiniu tyrimu.

Pasak šio tyrimo, Jonas Gintautas dar 1988 metais Lietuvai 

paaukojo keliasdešimt tūkstančių dolerių sumą medicininei 

įrangai įsigyti, o dar vėliau 50 tūkstančių litų Artūro Paulausko 

prezidentinės rinkiminės kampanijos fondui („Lietuvos aidas“, 

2000 10 02). Toliau dar įdomiau... Kaip teigiama dar anksčiau 

skelbtame „Lietuvos aido“ 1998 08 27 numerio straipsnyje 

„Kas jūs, profesoriau Gintautai?“, pagal galiojusius įstatymus ir 

„laiminant“ aukščiausiajai nepriklausomos Lietuvos valdžiai, 

„Lietuvos mokesčių mokėtojai išpirko buvusiam KGB agentui 

Jonui Gintautui partizanų dvarą (Grinapolio, Trakų r. – R. G.). 1993 

m. kovo 3 d. šis dvaras jam buvo parduotas, o žemės pirkimo ir 

pardavimo sutartis įregistruota Valstybinio žemės kadastro duo-

menų registre. Visa tai parašyta nepaisant to, kad, kaip teigiama 

tame laikraščio numeryje, atsirado „teisėtas Grinapolio dvaro 

paveldėtojas J. V. Vankevičius“...

Beje, ruošiant šį tekstą spaudai, gavau iš J. Patrubavičiaus 

žinutę, kad byla dėl Grinapolio dvaro grąžinimo tikriesiems jo 

paveldėtojams dar tebesitęsia...

Ilgai galvojau: ar turiu juridinę ir moralinę teisę skelbti agen-

tūrinę medžiagą? Bet ją man yra padovanojęs žurnalistas Jonas 

Patrubavičius po to, kai plačiai ja pasinaudojo savo straipsniuose, 

skelbtuose keliuose „Lietuvos aido“ 1998-ųjų (rugpjūtis–rug-

sėjis), taip pat ir 2000-ųjų metų (rugsėjis–spalis) numeriuose. 
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Štai viename iš jų (1998 09 02) buvo parašyta, kad R. Grigas, iš 

Maskvoje studijavusiųjų, „turėjo didžiausių nemalonumų. 1965 

m. sausį jis turėjo ginti kandidatinę disertaciją, tačiau mokslo 

tarybos posėdžio išvakarėse Lietuvos aukštojo mokslo ministras 

Henrikas Zabulis atsiuntė tai tarybai telegramą, kad reikia iš 

darbotvarkės išbraukti R. Grigo disertacijos gynimą. R. Grigas liko 

be pragyvenimo šaltinio, net laborantu jo nepriėmė, turėjo vykti į 

kaimą, kaip tada buvo įprasta, nusiplauti ideologinių nuodėmių...“

Taigi sumąsčiau tą medžiagą spausdinti jau vien dėl to, 

kad agentūriniai pranešimai – tai savotiškai įdomus, uždaras 

sovietmečio raštų žanras, o antra vertus – to laikotarpio gana 

skurdžiuose savo dienoraščių įrašuose neaptikau daugelio anų 

metų veiklos tikslesnių detalių... O jos – agentūriniuose praneši-

muose! Štai kodėl šalia mano įprastų „komentarų“ atsiras dar ir 

pastraipos su bendru pavadinimu „Iš agentūrinių pranešimų.“ 

Tačiau viskas dar bus priekyje. Dar „tekės“ normalus aspiran-

tiškas jaunuolio gyvenimas...

Nesusilaikau nepasigyręs, kad dar 1992 metais (rugsėjo 25 

d.) „Lietuvos aide“ paskelbiau straipsnį „Kas jūs iš tikrųjų esate, 

profesoriau Gintautai?“ Jį išprovokavo P. Varanausko straipsnis, 

skelbtas tame pačiame laikraštyje (rugpjūčio 4 dieną) apie KGB 

agentą J. Gintautą, profesorių, JAV pilietį. Tą straipsnį, gena-

mas savų darbų, buvau pamiršęs. Bet štai rugsėjo 8 dieną „L. a“ 

išspausdino paties prof. J. Gintauto atsiliepimą „Laikmečio randai 

sieloje.“ Jame autorius kategoriškai neigia visus jam iškeltus kalti-

nimus. Čia ir nebeištvėriau...

Spalio 25 d., penktadienis
Grožį ir gėrį galime pažinti ir pajausti tik konkrečiai, akis į akį susidūrus su blogiu ir jį išgyvenus. 

Kas jo neišgyveno, neišgyvens ir gėrio. Arba tokiam asmeniui gėris bus tik tuščias aikčiojimas.

... Gyvenimo paskirtis ir žmogaus laimė – kūryboje. Nesvarbu, kokia ji. Svarbu, kad tai būtų 

tikra kūryba, bet ne pamėgdžiojimas. Ne ėjimas pramintais takais... Betgi dauguma žmonių te-

sugeba eiti būtent tik tokiais, t. y. kitų jėgomis praskintais takais. Bet būna sunku, kai suvoki ir 

matai, jog tie žmonės yra prigimties apdovanoti, tačiau nieko nedaro. Arba dar blogiau – suka 

į šunkelius. Tuo jie gaišina ne tik laiką, bet ir veiksmo areną užpildo pseudoproduktais. Panašiai 

elgiasi ir tie, kurie mokslą laiko savo pasaulėžiūros pamatu...

Neatmetu: meilė – irgi kūryba. Žmogaus sielos, jo dvasios kūryba.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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... Jaučiu, kaip snaudžiančios mano kūrybinės jėgos veržiasi į paviršių, reikalauja veiklos... Aš 

noriu rašyti, kurti. Ir tikrai rašyčiau, jei ne tos aspirantūros grandinės.

Šiandien apsilankiau ir savo „senos tėvonijos“ – „Balticum“ buveinėje. Mane lydėjo Antanas 

J. Su juo ir drąsiau, ir smagiau... Nežinau, kas yra, bet mano dvasiai čia, „Balticum“ susibūrime, 

kažkaip nejauku... Tarsi į tave alsuotų kažkokia svetima dvasia.

IŠ AGENTŪRINIO PRANEŠIMO

„1963 metų spalio mėnesį į vieną iš „Baltikum“ repeticijų apsilankė buvęs jo organiza-

torius Grigas R. S., kuris yra atvykęs studijuoti Timiriazevo žemės ūkio akademijos aspiran-

tūroje. Apie Grigo apsilankymą „Baltikum“ agentas „Tulpė“ 1963 m. lapkričio 11 d. pranešė:

„Š. m. spalio 25 d. šaltinis (taip save pranešimuose vadindavo saugumo agentai – R. 

G.) aplankė Energetikos institutą, kurio patalpose renkasi ansamblio „Baltikum“ dalyviai – 

Maskvos aukštųjų mokyklų studentai ir aspirantai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Pasibaigus 

„Baltikum“ dalyvių organizaciniam pasitarimui (50 žmonių), prie šaltinio priėjo Grigas 

Romas ir pasiūlė kartu su juo išgerti alaus. Anksčiau šaltinis su juo nesusitikinėjo ir jo ne-

pažinojo. Grigas buvo su savo draugu Antanu – MGU (Maskvos Lomonosovo valstybinis 

universitetas  – R. G.) aspirantu. Šaltinis su siūlymu sutiko ir nuėjo kartu su savo draugu 

Valentinavičiumi Vladu – Maskvos Lenino pedagoginio universiteto, Fizikos fakulteto 3-čio 

kurso aspirantu. Užkandinėje prie Dzeržinskio aikštės Grigas pasiūlė, kad Maskvos lietuviai 

aspirantai, be „Baltikum“, susitikinėtų  rimtesnėmis sąlygomis pas kurį nors bute, kad, kaip 

būsimi Lietuvos mokslininkai, vienas su kitu geriau susipažintų, reiktų pateikinėti iš savo 

mokslo srities trumpus informacinius pranešimus.

Grigas pasiūlė susitikti lapkričio 23 d. 7 val. vakaro pas jį, bendrabutyje, dešimčiai asmenų 

ir priminė, jog kviesti reikia „rimtus žmones, nes pokalbis gali peržengti svarstomas temas ir 

gali paliesti Lietuvos socialinius-ekonominius klausimus.“

Toliau Grigas pareiškė, kad tas aspirantų kolektyvas turėtų išaugti iki 50 žmonių... Į Grigo 

pasiūlymą dalyvaujančiųjų reakcija buvo tokia: Antanas palaikė išsakytą idėją ir pašmaikš-

tavo, kad bus progos išgėrimams, o Vladas Valentinavičius taip pat pritarė idėjai, bet akcen-

tavo jų mokslinį turinį.“

KOMENTARAS

Po aspirantūros Vladas Valentinavičius produktyviai visą laiką 

dirbs Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – universitete). Jam 

buvo suteiktas profesoriaus laipsnis. Jo sūnus Virgis tapo žinomu 

žurnalistu apžvalgininku.

Atvejis su Jonu Gintautu-„Tulpe“ parodo du pakankamai reikš-

mingus dalykus. Pirma, agento sugebėjimą jau pirmos pažinties 
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metu įgyti pasitikėjimą (sudaryti veiklos bendraminčio įspūdį), o 

antra, mano atlapaširdiškumą, kuris politiko veikloje yra viena iš 

didžiausių ydų.

Na, o dėl ansamblio „Balticum“... Gerai menu: po poros metų 

sugrįžus man atgal į Maskvą, jis nepaliko man palankesnio įspū-

džio jau vien dėl to, kad nerengdavo koncertų. 

Ansambliečiams tai pasakiau, ir pasakiau pakankamai 

aiškia forma – nelieka oficialios priedangos, kuri būtina užimant 

aktyvesnę lietuvių, latvių ir estų studentų Maskvoje suartėjimo 

poziciją. 

Bet gal bus įtikinamiau, jeigu apie „Balticum“ tolesnę veiklą 

prabils „kiti šaltiniai“...

IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

„...1963 m. spalio mėnesį iš agentų „Vlado“, „Gretchen“, „Tulpės“, „Solovjovos“ buvo gau-

ta informacija apie „Baltikum“ veiklos suaktyvėjimą – jo dalyviai, be susitikimų Maskvos 

Energetikos instituto klube, sistemiškai ėmė organizuoti susitikimus studentų bendrabu-

čiuose, kafė ir kitose vietose.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Vienoje aspirantų klubo vakaronių. Centre tarp būsimųjų profesorių genetiko Romualdo 
Lekevičiaus (kairėje) ir edukologo Vlado Valentinavičiaus sėdi Kristina Rakickaitė, mums tada 
nežinoma, vėliau išaiškėjusi tikėtina KGB informatorė „Gretchen.“ Maskva, 1964 m.
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Agentas „Vladas“ spalio 23 d. pranešė:

„... 1963 m. spalio 6 dieną turėjo įvykti „Baltikum“ organizacinis susirinkimas...

Susirinkime dalyvavo Pilėnas iš Lietuvos TSR nuolatinės atstovybės... Jis pasakė, kad šiuo 

metu Maskvoje studijuoja apie 500 studentų ir aspirantų pabaltijiečių. Iš jų: apie 200 lie-

tuvių, 150 latvių ir 150 estų. Toliau jis kalbėjo, kad ansamblis „Baltikum“ padeda pabaltijie-

čiams bendrauti, pažinti vienas kitą... Pilėnas pasakė: jeigu mes turėsime gerą saviveiklą, tai 

mes sugebėsime maskviečius supažindinti su Pabaltijo respublikų kultūra...

1963 m. spalio 19 d. susibūrime dalyvavo ne mažiau kaip 50 pabaltijiečių iš įvairių 

Maskvos aukštųjų mokyklų. Buvo nuspręsta nuo kiekvienos respublikos į valdybą rinkti po 

du asmenis.“

KOMENTARAS

Tokie rinkimai buvo ir ankstesniais metais, tačiau šiuo atveju 

aiškiai siekta bendromis pastangomis ansamblio vadovybę 

atnaujinti.

Mindaugą Pilėną gerai prisimenu (ypač jo džentelmenišką 

išvaizdą). Prisimenu ir tą faktą, jog prašiau jo, kaip Lietuvos 

atstovybės darbuotojo, labiau akcentuoti ansamblio „Balticum“ 

saviveiklinę veiklą – ką jis ir darė. Bet kartu labai jau atvirai 

demonstravo ir tautinius įsitikinimus. Po pusmečio jis iš Maskvos 

dingo (daugiau jo niekada nebesutikau...).

Spalio 27 d., sekmadienis
Mano bičiulis Vello Rozenbergas galvoja, kad yra visos sąlygos naujai revoliucijai. Juokai! 

Jokio pagrindo! Tegu kyla kainos, tegu žmonės miršta badu – čia revoliucijos negali būti!

Rusija – tipiškiausia militaristinė valstybė. Su totaliniu asmens laisvių ir interesų neigimu. 

Su ypač biurokratizuota, centralizuota valdžia ir tokia pat auklėjimo sistema. Su tautų engimu. 

Marksizmas, kaip ir kinams, tik priedanga siekti savo tikslų. Tiesa, man patinka vienas kinų argu-

mentas, jog Tarybų Sąjunga reiškiasi kaip savita neokolonializmo atmaina. Jugoslavijos prezi-

dentas Broz Tito kalba irgi panašiai... O argi gali būti kitaip? Rusijos istorija – militarizmo, agresijos 

istorija. Sakoma: liaudis su tuo nesutinka. O kas jos klausia? Pagaliau paduokite jiems kokį nors 

naują Staliną ir jie, šaukdami „ura!“, eis jam iš paskos...

Šiandien virtuvėje buvo diskusija. Vienas iš „naujųjų vasalų“ pareiškė: „Reikia antro Lenino.“ – „Jį 

apšauktų revizionistu“, – atsakiau. Ir dar pridėjau, kad gilesnio proto žmonės į valdžią nesiveržia.

„Vasalas“ liko nepatenkintas ir man drįso užuominomis pagrasinti...

Ir vis dėlto aš sau galvoju: tie, kurie šiais metais įstojo į aspirantūrą, užbaigs ją kaip tik laiku. Iš 

jų bus pareikalauta ne 20 proc. sugebėjimų, o visi 60 proc., o gal ir 70 proc.... 

Reikia ugdyti savo valią. Savo dvasinės kultūros lobynus. Visa tai mums labai pravers...
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Lapkričio 7 d., ketvirtadienis
Aš – Vilniuje. Kelioms dienoms. 

Lygiai aštuoniolika valandų, praleistų su ja kartu... O pridėjus susitikimą Palangoje – bus dvi-

dešimt viena. Nepaprastai gera. Gera širdyje. Lengva... Ir – be galo ramu. Ramybę bandė su-

drumsti Benas Kiburys, jai girdint pasakęs: tai ne toji, kurios aš vis tebeieškau...

KOMENTARAS

Tai tas pats Benjaminas Kiburys, pas kurį atsilankęs Vilniuje 

apsistodavau. Apie jį esu jau rašęs. Praėjus pusmečiui jis taps 

pabroliu mano sutuoktuvėse su Ta, kurią tada jis galėjo skaudžiai 

įžeisti. Buvo įžvalgus...

Ėjau į autobusų stotį, o diktorius per gatvėse iškabintus ruporus visą laiką rusų kalba šaukė: 

„Tegyvuoja tarybinė vyriausybė!.. Tegyvuoja tarybinis jaunimas! Ura, ura!...“ Tegu šaukia rusiškai. 

Gal taip net geriau. Suprantamiau, kam yra skirti ir tie lozungai.

... Negali būti ramybės būvio. Tai tik momentas! Negali būti pilnos laimės akimirkų be kančios, 

be susikrimtimo. Be pergyvenimų... Gal taip aš mąstau, nes visas esu judėjime ir bet koks susto-

jimas manyje nesąmoningai sukelia nerimą ir net maištą. O gal iš tiesų yra per dideli tie mano 

norai suprasti žmones, gyvenimą? Pasaulį?..

Iš oficialaus KGB Maskvos padalinio rašto, adresuoto Lietuvos KGB šefui

„1963 metų gruodyje atvykusių aspirantų grupė iš Lietuvos TSR į Maskvą studijoms, su-

sibūrė į vadinamąjį „klubą.“ Klubo organizavimo iniciatorius Romualdas Grigas, gimęs 1936 

metais, lietuvis, TSRS pilietis, TSKP narys, Timiriazevo žemės ūkio akademijos aspirantas. 

Remiantis turimais agentūriniais duomenimis, Grigas buvo vienas iš organizatorių 1957 

metais įsteigto saviveiklinio dainų ir šokių ansamblio „Balticum“, kuris sujungė į Maskvą stu-

dijuoti atvykusius Pabaltijo respublikų studentus.

Grigas, kalbėdamas apie ansamblio „Balticum“ tikslus, tada pareiškė, kad tokio ansam-

blio suorganizavimas pasitarnaus oficialia iškaba, pridengiančia jo nacionalistines idėjas. 

Pagrindiniu ansamblio uždaviniu, remiantis Grigo žodžiais, bus jaunosios inteligentijos na-

cionalistinių nuotaikų, kritiško požiūrio į TSKP nacionalinę politiką ugdymas; nepasitikėjimo 

rusų kadrais įtvirtinimas ir jų išstūmimas iš Pabaltijo respublikų.“

KOMENTARAS

Minėto rašto preambulė daug ką pasako. Iš vėlesnių agentū-

rinių pranešimų paaiškės, koks buvo palyginus intensyvus mūsų 

tuometinio lietuvių aspirantų susibūrimo sekimas... Bet negaliu 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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susilaikyti, neatkreipęs į kitą to rašto preambulėje užfiksuotą 

detalę: užuominą Lietuvos TSR saugumui apie „per anksti“ nu-

trauktą mano (kaip sistemai nepriimtino subjekto) sekimą. Betgi 

tą „nuopelną“ aš linkęs prisiimti sau kaip pavykusio (ir sąmonin-

gai atlikto) prisitaikymo prie sistemos rezultatą.

KGB Maskvos padalinio rašto preambulės tekstą (po kurio eis 

agentų operatyviniai pranešimai) pratęsiu. Jis pakankamai infor-

matyvus žvelgiant ir iš platesnių negu mano „byla“ pozicijų.

KGB Maskvos padalinio rašto tąsa

„KGB prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus 1964 metų gruo-

džio 6 d. raštu Nr. 2/2-3299 informavo (KGB Maskvos padalinį – R.G.), kad: „...Grigas R. S. KGB 

prie Lietuvos TSR MT įskaitoje nelaikomas. Patikrinimu nustatyta, kad agentūrinio darbo 

bylai Nr. 318, kuri buvo užvesta Grigui Maskvos UKGB... „buvo duota eiga Širvintų rajono 

UKGB, o po jo panaikinimo – Ukmergės rajono, kurių teritorijoje Grigas dirbo Bartkuškio ž. ū. 

technikumo direktoriumi. Surinkta apie jį medžiaga nepaliudijo jo priešiškos veiklos: Grigas 

buvo charakterizuojamas teigiamai, kaip aktyvus partijos narys ir visuomenininkas, 1959 

metų pabaigoje buvo išrinktas pirminės partinės organizacijos  sekretoriumi, o 1960 metų 

pradžioje  – partijos rajkomo biuro nariu (čia jie suklydo – tada buvau išrinktas ne  biuro, o 

tik partijos rajono komiteto nariu – R. G.). Agentūrinis Grigo sekimas nuo 1960 metų liepos 

buvo nutrauktas, motyvuojant jo nepagrįstumu.“

Procesų, vykstančių vadinamajame ansamblio „Baltikum“ ir aspirantų „Klube“, tyrimas 

vykdomas toliau. (Šis paskutinis sakinys irgi paimtas iš Maskvos saugumo lydraščio (jo pre-

ambulės), adresuoto Lietuvos TSR saugumui – R. G.)

Lapkričio 22 d., penktadienis
Nežinau, kas bus su manimi ateityje, bet Vilnius po Maskvos man visada primena maurais 

užželiančią kūdrą... 

Ta provincijos kasdienybė, tas nuolankus prisitaikymas, vykdant svetimą valią! Tas miesčioniš-

kas prisisotinimas, gilesnės minties stoka. Ir aš, parvažiavęs į Vilnių, kažkokia dalelyte užsikrečiu 

blogesne nuotaika. Nesvarbu, kad Maskva man yra svetimas, o Vilnius – savas miestas. Gal dėl 

to ir graudu, ir skaudu, kad jam lemta dabar būti be srovės, be savo srovės, kuri teiktų jėgų ir 

veiksmo prasmingumą.

Jasaitis, mano bičiulis, metė komplimentą, kad aš primenu Draizerio Stoiką... Užtai kitas bi-

čiulis – Benas Kiburys, atsiliepdamas į mano pasakymą, jog aš nemėgstu eilėraščių, kurie yra 

persunkti verkšlenimu, man pasakė: „Tu, Romai, pats kaip tik priklausai tokių verkšlentojų klasei...“

Ko gero, tenka pripažinti, kad Benas teisus...
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Vyko slaptas Maskvos KGB saugumiečių susirašinėjimas su 
sovietų Lietuvos KGB šefu pulkininku (vėliau generolu)  
A. Randakevičiumi, kuriame aš esu pagrindinis KGB sekimo 
objektas



O šiandien 10 val. vakaro atėjo baisi žinia – Dalase nušautas Džonas Fidžeraldas Kenedis. Aš 

buvau tiesiog jį „įsimylėjęs.“ Įsimylėjęs kaip pavyzdį, koks turi būti stambios, supergalingos vals-

tybės vadovas. Jis bendravo su profesoriais, su menininkais. Jis siekė laisvės nuo įprastų politinių 

schemų. Dabar jo nebėra...

IŠ AGENTŪRINIO PRANEŠIMO

„1963 m. lapkričio 23 d. Maskvos universiteto kavinėje susirinko per 100 ansamblio 

„Baltikum“ dalyvių. Nurodytame sambūryje dalyvavo agentai: „Gretchen“, „Tulpė“, „Vladas“, 

„Solovjova“, kuri lapkričio 28 d. pranešė:

„... Saksas („Baltikum“ „prezidentas“) tvirtino, kad buvo susirinkę 140 asmenų... Visi atsi-

lankiusieji į kavinę susėdo už paruoštų stalų, o vakaras buvo pradėtas sena studentiška dai-

na „Gaudeamus“, kurią sugiedojo visi dalyviai. Tuo oficialioji vakaro dalis ir pasibaigė, jeigu 

neskaityti tostų, pakeltų ansamblio „Baltikum“ įkūrimo 7-ųjų metinių garbei. Gan greitai visi 

susiskaldė grupėmis ir kiekviena iš jų šnekėjosi savo temomis...

Vakaro metu šaltinis kalbino keletą „Baltikum“ dalyvių. Vienas iš vakaro dalyvių, latvis, 

kurio pavardės šaltinis nežino, pasikvietęs jį į nuošalę, pasakė taip: jis iki šiol galvojęs, kad 

„Baltikum“ yra kažkokia pogrindinė organizacija, nes jam yra žinoma, kad Latvijoje yra areš-

tuotas keletas „Baltikum“ dalyvių. Jis dar pasakė, kad su pagarba žiūri į estus, nes estai labiau 

yra ištikimi savo nacionalinėms tradicijoms.“

KOMENTARAS

Iš karto po studijų Maskvoje, Latvijoje buvo areštuoti ir po 

keletą metų kalėjo ansamblio aktyvistės Aina ir Dzintra, taip pat 

tuometinis mano bičiulis Knuts Skujeniekas, vėliau išgarsėjęs 

kaip latvių poetas ir vertėjas (iš lietuvių kalbos), dar vėliau tapęs 

Baltijos Asamblėjos apdovanojimų fondo prezidentu.

Tuometinėje Latvijoje siautėjo Pelšės, Pugo tipo kvislingai...

Lapkričio 25 d., pirmadienis
Kenedžio gedi visas pasaulis. Visos radijo stotys transliuoja gedulingą muziką ir laidotuvių 

apeigas. Maskvos katalikų bažnyčioj irgi vyksta gedulo pamaldos... Pats jauniausias iš Amerikos 

prezidentų! 35-asis. Taip pat, kaip ir prieš 100 metų Linkolnas, nušautas rasistų...

Dalaso naktinio restorano savininkas Džek Rubi, „stebuklingai“ prasibrovęs į kalėjimo korido-

rių, nušovė Li Osvaldą, suimtą kaip Kenedžio žudiką! Ir tik po to, kai jis buvo nušautas, JAV proku-

rorai pranešė, jog Osvaldas ir buvo tas tikrasis prezidento žudikas. Kas gali tuo patikėti? Tikiu, kad 

tas restorano savininkas bus paleistas už piniginį užstatą.

Keista ta Amerika... Ne tik Tarybų Sąjunga.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

„Agentas „Gretchen“ 1963 m. gruodžio  2 d. taip pat informavo apie Grigo ketinimus 

suburti aspirantų kolektyvą – vadinamąjį „lietuvių aspirantų klubą.“ Be kita ko, „Gretchen“ 

informavo:

„... 1963 m. lapkričio 30 d. man paskambino Antanas J.... 19 val. mes susitikome... Antanas 

pakvietė kartu su juo nuvykti pas Romą Grigą..., tačiau jo jau nebuvo namuose... Antanas 

pasakė, kad draugauja tik su Romu, nes jų pažiūros sutampa... Paskui jis pasakė, kad abu 

užsiima filosofija. Taip pat pasakė, kad žmogus, kuris greitai taps mokslo kandidatu, negali 

sutvarkyti savo gyvenimo, neturi savo buto, automobilio ir t. t. Negali išlaikyti šeimos. Štai 

tokią problemą jisai su Romu dažnai ir aptarinėja...

1963 m. gruodžio 1 d. aš paskambinau Antanui J.... Antanas pasakė, kad ateinantį šešta-

dienį jie, aspirantai, apie 10 asmenų, susirinks greičiausiai pas Romą ir įkurs „aspirantų klu-

bą“, kurio pirmininku numatomas Romas Grigas. „Klube“ nebus jokių pašalinių žmonių, net 

studentai į jį nebus priimami...“

1963 m. gruodžio 6 d. agentas „Tulpė“, informuodamas apie savo eilinį susitikimą su 

Grigu, pranešė:

„1963 m. lapkričio 30 d. šaltinis aplankė Romą Grigą... Pastarasis pasisakė, kad lapkričio 

23 d. buvo surinkęs draugus lietuvius, kurie studijuoja ž. ū. akademijoje...

Grigas papasakojo apie save: jis gyvena kartu su aspirantu iš Mongolijos, kuris savo 

aukšta kultūra ryškiai išsiskiria, lyginant su tarybiniais buriat-mongolais. Paskui Grigas 

pridūrė: 

„Štai ką reiškia nacionalinė nepriklausomybė.“ Toliau jis papasakojo, kad Tarybų Sąjungoje, 

lyginant su Vokietija, Amerika ir kitomis kapitalistinėmis šalimis, labai menki specialistų 

atlyginimai... Paskui prakalbo apie būtinybę suburti aspirantų kolektyvą... Šaltinis pritarė, 

jog būtų įdomus toks kolektyvas, tik gal geriau būtų prijungti jį prie ansamblio „Balticum“... 

Grigas kategoriškai atsisakė tokio kelio, pastebėdamas, kad ansamblyje „Balticum“ yra viso-

kių žmonių: „Pirma, ten studentai, o antra – kiekvienu negalima pasitikėti , o čia reikalingi 

rimti žmonės“... Jis pasiūlė neatidėliojant susitikti pas jį gruodžio 7 d., 7 val. vakaro, pažadėjo 

apie tai paskambinti savo draugams ir paprašė šaltinio taip pat pasidairyti, ką galima būtų 

iš aspirantų pasikviesti.

Paskui Grigas pasiūlė šaltiniui pavartyti senus žurnalus (buržuazinės Lietuvos) ir įjungė 

radiją – kalbėjo „Amerikos balsas...“

Gruodžio 10 d., antradienis
Šeštadienį (prieš keletą dienų) pas mane buvo susirinkę 10 aspirantų – mano tautiečių. 

Svarstėme du klausimus: dėl Maskvos lietuvių aspirantų telkimo į krūvą (klubą) programos ir 

organizacinę tos programos realizavimo dalį. Mane nustebino visų pakili ir bičiuliška nuotaika.
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Dėl programinės dalies galutinai taip ir nesutarėme. Atrodo, kad daugelis nesitikėjo mano 

atviro pareiškimo apie tai, kad mūsų susibūrimas pagrindiniu tikslu turėtų įsivaizduoti socia-

listinę, bet pilnos nepriklausomybės siekiančią Lietuvą. Tai ir būtų pagrindinė priežastis, kodėl 

mes turėtume papildomai šviestis, diskutuoti ir burtis į krūvą. Tai būtų būdas, padedantis geriau 

vienas kitą pažinti, o sugrįžus į Lietuvą ir užėmus postus, visais įmanomais būdais vienas kitą pa-

remti... Vynas atpalaidavo mūsų liežuvius ir pradėjome karščiuodamiesi vienas kitą pulti. Tiksliau 

pasakius, puoliau aš vienas tuos, kurie stengėsi būti atsargūs. Žinoma, puoliau be reikalo.

Aš tiesiogiai neišdrįsau pasakyti, kad toks mūsų būrimasis padės mums atsiriboti nuo mus it 

musės puolančių rusaičių. Bet pasakiau, kad, ruošdami platesnius susitikimus–pobūvius, pakvie-

sime ir studenčių lietuvaičių (studentus palikdami nuošalėje). 

Išsirinkom organizacinę grupę, kuri imtųsi darbo, sušaukdama steigiamąjį lietuvių aspirantų 

klubo (taip nutarėme atsargiai pavadinti mūsų judėjimą) susirinkimą. Grupės nariais tapo: Petras 

Kadziauskas (Maskvos Lomonosovo universitetas), Jonas Gintautas (Lenino pedagoginis institu-

tas) ir aš – grupės pirmininkas. Nuo tų pareigų bandžiau atsisakyti, bet nesėkmingai.

IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

„Šaltinis („Tulpė“ – R.G.)1963 m. gruodžio 7 d. (šeštadienį), pagal susitarimą su Grigu, 

apsilankė pas jį ir susipažino su dalyviais: Petru (Kadziausku), Antanu (Jasaičiu), Antanu 

(Glemža), Pranu (Kūriu), Teodoru (Bitvinskiu), Sabina (Sirtautaite), Albertu (Pečiukėnu). 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Maskvos lietuvių aspirantų klubo šiokiadienio akimirka. Nuotraukos centre galima įžvelgti 
mane... Maskva, 1963 m. ruduo
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Po kurio laiko Grigas pasakė, kad „laikas pradėti aptarinėti klausimus, dėl kurių šiandien 

susirinkom.“ Toliau jis dėstė: „Kadangi mes esame tie žmonės, kurie anksčiau ar vėliau užims 

visuomenėje tam tikras tarnybines pozicijas (Lietuvos respublikos mastu) ir įtakos žmonių 

sąmoningumą, manau, tikslinga jau dabar arčiau susipažinti vienas su kitu ir neprarasti tų 

ryšių Lietuvoje. Kadangi mes atstovaujame skirtingas mokslo sritis: humanitarinius, gamtos, 

juridinius, meną ir pan., mes siūlome, kad panašių susitikimų metu informuotume vienas 

kitą apie atstovaujamo mokslo situaciją ir naujoves.“

... Grigas pasiūlė susitikinėti kartą kas 2–3 mėnesiai. Dalyviai sutiko ir čia pat nusprendė, 

kad kitas susitikimas įvyktų 1964 metų sausio 11 dieną.

... Grigas išreiškė įsitikinimą, kad šis kolektyvas išsiplės iki 50-ties žmonių. „Kadangi mes 

esame būsimo kolektyvo branduolys, mums reikia išrinkti pagrindinį organizatorių arba pir-

mininką ir du tris pavaduotojus.“

... Antanas Jasaitis (artimas Grigo draugas) pirmininku pasiūlė išrinkti Grigą. Visi sutiko, 

o Grigas nesipriešino. Po to jis pasiūlė Petrui Kadziauskui susitarti Maskvos universitete dėl 

patalpų kitiems susitikimams. Motyvavo tuo, kad tame universitete studijuoja daug lietuvių 

ir kad tai pripažintas mokslo centras. Joną įpareigojo palaikyti su visais ryšį ir čia pat prisakė 

užsirašyti adresus ir telefonus. „Kadangi kiekvienas turime surasti dar po 4–5 žmones, apie 

tai praneškite Jonui, o šis perduos man“, – pasakė Grigas (Jonas – tai tas pats „Tulpė“ – R. G.).

Išsprendus organizacinius klausimus, prasidėjo pokalbiai, kurių centre buvo Grigas. Jis 

palietė padėties Lietuvoje klausimą...

Grigas priminė, kad apie šį aspirantų kolektyvą labai greitai kiti išgirs, „todėl be subtilios 

diplomatijos mes neapsieisime.“ Pranas Kūris su tuo sutiko. Antanas Jasaitis, kuris sėdėjo 

greta Grigo, tuo metu, kai kiti tarpusavyje šnekučiavosi, palinko prie jo (tam, kad kiti nieko 

neišgirstų) ir šnabžtelėjo: „Tu neišdėstyk visko štai taip, ir atvirai neatidenginėk savo kortų.“

... Dalyvavusieji pas Grigą elgėsi skirtingai. Antanas Glemža savo mintis dėstė siaura prak-

tine kryptimi. Jis kalbėjo, kad vargu ar kas supras jo samprotavimus apie chemijos mokslo 

sritį. Teodoras Bitvinskas palaikė teiginį apie didelę pažintinę tokių susitikimų ir siūlomų in-

formacinių pranešimų vertę. Antanas Jasaitis nuolatos stengėsi parodyti, jog visų svarbiau-

sia – pasivaišinimo progos... Grigas didelį dėmesį skyrė ekonomikai, pabrėždamas, kad tuo 

klausimu „gali pasisakyti bet kuriuo metu.“

Kukliau elgėsi Petras Kadziaukas ir Jonas Gintautas. Aktyviau į visus klausimus reagavo 

Pranas Kūris. Jis karštai rėmė aspirantų kolektyvo subūrimą ir žadėjo pritraukti gerų bičiulių, 

„kuriais galima bus pasitikėti kaip manimi“...

Apie aspirantų kolektyvo subūrimą agentė „Gretchen“ savo gruodžio 16-tos dienos pra-

nešimu, išdėstė:

„... Grigas... pasakė, kad eis į gruodžio 14-osios vakarą, kurį organizuoja ansamblio 

„Baltikum“ dalyviai... Paskui... aš paklausiau, ką jie nusprendė savo susirinkime. Jis pasakė: 
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„Tolesnį kultūros ir mokslo plėtojimą, kurį reikia atlikti respublikoje, nes Lietuva buvo ir yra 

aukštesnio kultūrinio lygio, reikia jį išlaikyti.“ Aš paklausiau: „O kaip tu galvoji tą lygį išlaiky-

ti?“ Jis atsakė: „Visų pirma, reikia megzti ir palaikyti ryšius su užsieniu, kad neatsiliktume“...

KOMENTARAS

Skaitytoją gal ir nuvarginau. Bet argi nėra savaip įdomus 

buvusio visagalio KGB saugumo agentų („šaltinių“, kaip jie save 

vadino) pranešimų žanras? Savaip įdomus ir Jono Gintauto – 

„Tulpės“ psichologinis portretas...

Nežinau, kodėl „Tulpės“ pranešime buvo nutylėtas 10-asis to as-

pirantų susirinkimo mano kambaryje dalyvis – Kęstutis Lapinskas, 

būsimasis Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, vėliau – 

Konstitucinio Teismo teisėjas ir pirmininkas. „Tulpės“ agentūrinis 

pranešimas mano akyse (kuriam laikui) „pagerino“ ir Prano Kūrio 

portretą. Praeis grandinė metų ir jis taps profesoriumi, Lietuvos 

MA tikruoju nariu, Sovietų Lietuvos teisingumo ministru, atgavus 

nepriklausomybę – Hagos Žmogaus teisių gynimo teismo teisėju, 

o dar vėliau – ir Europos Bendrijos Teisingumo Teismo teisėju.

Tikiu, kad kitų akyse ir tada, ir anksčiau aš atrodžiau kaip 

savotiškas „išsišokėlis“ – kamikadzė, kurį reikia palaikyti, bet 

patiems likti saugesniuose apkasuose. Tą faktą patvirtino ir visų 

mūsų vėliau įvairiai susiklosčiusios biografijos...

Gruodžio 11 d., trečiadienis
Sekmadienį Antanas J. pakvietė mane į Lomonosovo universitetą ir supažindino su JAV pi-

liečiu Rimvydu Šilbajoriu (pokarinės bangos emigrantu iš Kretingos). Jisai atvykęs stažuotis me-

tams rusų literatūros srityje. Buvo labai įdomu ne tik pamatyti „gyvą lietuvį amerikoną“, bet ir su 

juo padiskutuoti. Prisipažinau, kad esu komunistų partijos narys. Jį, atrodo, tai nustebino, bet 

paskui nepasitikėjimas išnyko. Kalbėjomės pačiomis įvairiausiomis temomis. Jis irgi pripažino, 

kad Kenedį nužudė sąmokslininkai, „neapsikentę“ prezidento orientacijų į intelektualesnę poli-

tiką. Pakvietėme jį į pirmąjį, steigiamąjį, lietuvių aspirantų susitikimą. Jis man padovanojo keletą 

amerikietiškų žurnalų „Times“, „New Week.“ Jie mums – uždraustas vaisius. Tuo brangesnis...

KOMENTARAS

Vėliau, po gero pusmečio, sužinosime, kad R. Šilbajoris buvo 

įkurdintas viename iš tų užsieniečiams skirtų bendrabučio 

kambarių, kuriame buvo „prikamšyta“ pasiklausymo taškų, 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Pranas Kūris dabar. 
Studentiškų laikų 
nuotraukose jo nesimato... 
2010 m.
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vadinamųjų „blakių.“ Jis išvažiuos iš Maskvos atgal į JAV, atrodo, 

net nesulaukęs stažuotės pabaigos. Supras tas technologijas...

R. Šilbajoris atvyko iš Ohajo (JAV) universiteto ir į ten sugrįš 

toliau dėstyti rusų literatūros. Lietuvoje jis išgarsės kaip neeili-

nės erudicijos profesorius – mūsų, t. y. lietuvių literatūros (ypač 

poezijos srities), kritikas, analitikas. Po Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo periodiškai lankysis Lietuvoje ir skaitys paskaitų ciklus 

šalies universitetuose.

Jo portretas kažkodėl man asocijuojasi su kito iškilaus lietuvių 

išeivio profesoriaus Vytauto Kavolio portretu. Abu – ramūs, 

įsiklausantys į pašnekovą; abu – vengiantys kitam primesti savo 

nuomonę...

Gruodžio 12 d., ketvirtadienis
O šiandien aš pats sulaukiau svečio – R. Šilbajorio, kurį atlydėjo Antanas J. Mane nustebino 

jo išorė. Rusiška, niekuo iš kitų neišsiskirianti žieminė kepurė ir toks pat siaurai, rusiškai pasiūtas 

žieminis paltukas... 

Užtai temų turėjome begalę... Jam parodžiau iš Lietuvos kaip relikvijas atsivežtų keletą „Kario“ 

žurnalų, kuriuos „pasiskolinau“ iš savo bičiulio Beno. Kažkodėl svečias vengė liesti „tarybinių“ 

temų. Pastebėjo tik tiek, kad mūsų valgyklose duodamos iš aliuminio pagamintos šakutės ir 

šaukštai... Užtai mes gavome labai įdomią Amerikos gyvenimo būdo apžvalgą. Krito į akis jo 

pastebėjimas, kad ten priimta tarpusavyje bendrauti ne tiek pagal interesus, o pagal gauna-

mas pajamas, pagal vartojamo automobilio modelį ir pan. Supratau, kad jis taikosi prie mūsų 

mentaliteto.

Gruodžio 18 d., trečiadienis
Vakar mačiau jugoslavų filmą „Medalionas su trimis širdimis“... Ėjau namo, o sieloje buvo ne-

ramu neramu. Galvojau apie tai, kiek aš pats klaidžiodamas sužeidžiau širdžių! Kiek tyro jausmo 

atstūmiau... Kaip tyčia, mano kelyje pasitaiko tauriausios asmenybės. Kaip tyčia... Negaliu užmirš-

ti mano sesers Bronytės draugės... Mačiau, išgyvenau jos širdies aimaną, gal – šauksmą...

Neseniai įvykusiame „timiriazevkos“ aspirantų vakarėlyje (kuriame aš scenoje dainavau) ne-

tikėtai mane nustebino Olia Tavrovskaja... Kokia ji buvo tą vakarą žavi! O mes iki tol net nesi-

sveikindavome. Ir štai... Ji, būdama netgi truputį vyresnė už mane, išdrįso prisiartinti ir atskleisti 

man savo sielvartą, savo lūkesčius. Baisu... Tai taip pat širdies šauksmas, sielos kančia. Ko gero, 

dramatiškesnė nei mano sesers draugės. Šiuo atveju prisideda dar ir nacionalinio charakterio 

vaidmuo... Oliai tą vakarą (jos net nepabučiavęs) išdrįsau pasakyti, kad savo skaistybę ji išsaugojo 

didžiulės kainos, savo sielos kančių dėka. Greičiausiai ji štai taip atsivėrė dėl mano su Teodoru 
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duetu dainuotų lietuviškų dainų tekstų, kuriuos scenoje išverčiau... Anksčiau ji studijavo vienoje 

grupėje su žavia lietuvaite Silva Stanevičiūte.

O jūs, tauriosios rusaitės, jūs veržte veržiatės prie mūsų, pabaltijiečių. Betgi mes esame nacio-

nalistai! Jūs nesuvokiate, kad mes – tirpstančių ir sąmoningai tirpdomų tautų atstovai. Taip gal 

šiuo pagrindu ir pasireiškia mūsų žmogiškasis ribotumas. Gal mes tebetūnome tėvų priesakuo-

se... Greičiausiai mūsų vaikai bus laimingesni, išsilaisvinę iš to ribotumo. Bet gal bus ir tuštesni...

Gruodžio 21 d., šeštadienis
Disertacijos rašymas man primena kovą su slibinu. Tai – vampyras, siurbiantis gyvybės syvus... 

Kai jis mane paleis, aš būsiu jau ne tas, kas buvau. Dingsta mano poetinė siela, mano tikrasis 

asmuo – tas, kuris nuolat kankindavosi, kuris stengdavosi kituose įžiūrėti tai, ko kiti gal nepaste-

bėdavo...Vis dėlto netgi erdvesnis pasaulio pažinimas, mokslo vaisiai savaip susina sielą.

Bet aš jau atradau tą kertinį disertacijos akmenį. Mano pranešimas konferencijoj sužibėjo! 

Kai kas sako, kad tai buvo bene originaliausias, įdomiausias pranešimas. Nors tribūnoje buvo ir 

profesorių. Sujaudino priėjęs senukas ir padėkojęs už „minties drąsą...“. Profesorius Prokovjevas, 

tas sausuolis, man draugiškai papriekaištavo: kodėl aš taip skubėjęs... O gi dėlto, kad netilpau su 

savo mintimis į reglamentą. 

Gruodžio 25 d., trečiadienis
Šventėme Kūčias! Sabinos (Agrochemijos fakulteto aspirantės) kambaryje. Buvo Antanas 

Kairys, Antanas Jasaitis, Albertas Pečiukėnas... Atvažiavo Rimvydas Šilbajoris su savo motina, 

buvusia tremtine, o dabar atvykusia pas sūnų iš Lietuvos. Buvo ir vokietis aspirantas Loteris. 

Šventišką nuotaiką kėlė ir Sabinos parūpinti kalėdaičiai, ir jauki bendraminčių draugija, kurio-

je aiškiai pleveno politinio, „nacionalistinio susiburkavimo“ dvasia. Šilbajoris buvo apsirūpinęs iš 

JAV pasiuntinybės. Atsivežė pilną kelioninį krepšį alaus skardinukių. Mes pirmąkart jas išvydome. 

O, koks alus? Puikavosi užrašas, kad jis pagamintas pagal specialų Danijos, Graikijos ir Anglijos 

karalių rūmų užsakymą. Neapsigauta. Su kiekviena skardine visi jautėme besiskleidžiančius skry-

džiui sparnus...

Ir vis dėlto dėmė mano sieloje liko... Aš – nevykėlis.

KOMENTARAS

Dabar nesistebiu, kodėl toks dėmesys dienoraštyje buvo skir-

tas toms alaus skardinėlėms... Buvau jau „paliestas“ ateizmo... Bet 

noriu atskirai pakalbėti apie tai, kodėl paskutinėje tos dienos įrašo 

pastraipoje atsirado įrašas: „Aš – nevykėlis“...Gyvenime būna atve-

jų, kai, rodos, nereikšminga smulkmena pavirsta „blogos istorijos“ 

pradžia. Taip man buvo atsitikę ir prieš pat Kūčias...

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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... Buvau iš anksto sutaręs su Šilbajoriu, kad jis, su savo mama 

atvykęs į mūsų aspirantų bendrabutį, pirmiausia apsilankys ne 

pas Sabiną, o pas mane – į 214-ąjį kambarį... Taip ir buvo. Jis pa-

sibeldė. Bet aš tuo metu skutausi barzdą (su putomis) ir vilkėjau 

neaiškios spalvos marškinėliais. Susigėdau tokios savo išvaizdos 

ir kaip vaikas aptirpau... Pasibeldė dar kartą, kažką sakydamas 

savo motinai (tai dėl jos tada labiausiai aš ir „susikonvuzinau“). 

Minutė buvo praėjusi ir aš pasirinkau „apmirimo“ taktiką – ma-

nęs čia nėra. Jiedu dar pastoviniavo, dar pasibeldė ir... nuėjo pas 

Sabiną.

O aš? Aš lėtai apsitvarkiau ir, prisijungęs prie mūsų bendros 

draugijos, rodos, net neatsiprašiau Šilbajorių, greičiausiai vaidin-

damas, kad aną susitarimą aš per išsiblaškymą esu pamiršęs...

O jis, Šilbajoris? Su juo, išgarsėjusiu profesoriumi, susitikau 

po 40-ties metų. Atsitiktinai, autobuse, vykstančiame iš Kauno į 

Vilnių (vežiodavo VDU dėstytojus). Buvo laisva vieta šalia jo ir aš 

nekviestas atsisėdau.  Prisistačiau. Iš pradžių tarsi manęs nepaži-

no. Paskui įsišnekėjome... Bet visą tą laiką jutau jo nepasitikėjimą 

manimi. Ir tikiu, kad pagrindine to priežastimi buvo mano „įtarti-

nas dingimas“ prieš pat Kūčias. Jo vietoje, ko gero, ir aš neatsikra-

tyčiau panašių įtarimų. Juolab kad jo žingsniai tada buvo sekami 

ypač kruopščiai ir ypač po nelegalaus (valdžios nesankcionuoto) 

apsilankymo į Kauną, pas motiną. O aš gi jo akyse buvau ne vien 

lietuvis, bet dar ir partinis!..

IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

Agentas „Tulpė“ savo 1963 m. gruodžio 27 dienos pranešime informavo apie bendrą reli-

ginės šventės – Kūčių šventimą. Dalyvavo Grigas, Pečiukėnas, Bitvinskas, Sirtautaitė; su jais 

kartu šventė ž. ū. akademijos aspirantas vokietis Loteris ir Šilbajoris, lietuvis, Lomonosovo 

universiteto stažuotojas iš JAV.

Agentas „Gretchen“ pranešė apie savo eilinį susitikimą su Jasaičiu:

„...Jis (Jasaitis) man papasakojo, jog jie dar kartą susirinko pas Romą Grigą, tik aspirantai, 

atšvęsti Kūčių.

Tolesniame pokalbyje Jasaitis pranešė agentui kai kurias detales apie Šilbajorį... 

Pavyzdžiui, Jasaitis pareiškė, jog Šilbajoris susipažinimo pradžioje netikėjo nei Grigu, nei juo, 

nes jie abu: vienas partijos narys, kitas – komjaunuolis, bet „dabar jau patikėjo, jog jie nėra 

tokie jau raudoni.“
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Trumpas mano intarpas

Iš agentūrinio pranešimo matome, jog apie Kūčias agentei „Gretchen“ prasitarė mano 

bičiulis J. Antanas. O štai uolusis agentas „Tulpė“ iš kurio apie mūsų vakarienę sužinojo? 

Sudėliojęs viską, galiu daryti prielaidą, kad jam bus prasitaręs B. Teodoras, „užmiršęs“ pami-

nėti, jog Šilbajoris tada svečiavosi su savo motina. „Tulpė“ buvo studento rango ir tikriausiai 

tik dėl tos priežasties jo nepakvietėme. 

IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

Suorganizavę vadinamąjį „aspirantų klubą“, jo dalyviai Jasaitis, Grigas, Kadziauskas, 

Glemža ir kiti toliau lankėsi ansamblyje „Baltikum“, apie ką informavo agentas „Tulpė“ savo 

pranešime, datuotame 1963 m. gruodžio 2  d.:

„... Jis (Grigas) pasiūlė šaltiniui 29 gruodžio apsilankyti „Baltikume“ – ten bus švenčiami 

Naujieji metai. Ten šaltinis turėtų užsirašyti visus aspirantus, kurie pageidaus dalyvauti aspi-

rantų susirinkime sausio 11 dieną. Jis (Grigas – R. G.) prisakė kviesti visus, nežiūrint „į žmonių 

kokybes – mes gi nesiruošiame įkurti sektą“, – ir pridūrė: „Būtų visai gerai susisiekti su aukš-

tąja partine mokykla ir iš ten pakviesti studijuojančius lietuvius.“

Šaltinis pažymi, kad Grigo elgesys iš esmės skyrėsi nuo ankstesnio. Jeigu anksčiau jis aiš-

kiai akcentuodavo nacionalistines mintis, tai šitame susirinkime jis visais būdais įrodinėjo 

savo lojalumą Tarybų valdžiai.“

1964-ieji. Sausio 9 d., ketvirtadienis
Naujuosius švenčiau Vilniuje...

Dramos teatre žiūrėjau „Hamletą.“ Jau kelintą kartą. Kiek bežiūrėtum, Šekspyro kūrinys pasiro-

do pasipuošęs vis kitomis spalvomis.

Henrikas Kurauskas... Kokia išraiškos jėga ir kokia ištvermė! Fizinė... Jau nekalbant apie dvasi-

nę. Man, pripratusiam prie Maskvos teatrų, kur publika dosniai dalina aplodismentus ir glosto 

artistų savimeilę, daug kartų juos iškviesdama į avansceną, Vilniaus žiūrovų šaltumas, jų santūru-

mas mane gerokai pritrenkė. 

Artistų emocinės įtampos dėka įvyko kažkoks žmogaus sielos sukrėtimas, jo atsinaujinimas, o 

ji, publika, išsivaikščiojo kaip iš eilinio kino seanso, net neatsigręždama... Kažin ar čia vien tik lietu-

vio prigimties santūrumas. Gal aš klystu, bet man pasirodė, jog pagavau neišlavėjusį, provincialų 

publikos skonį, ribotą meno suvokimą.

O apskritai – nuostabus tas mūsų Vilniaus dramos teatras! Iki tol niekur nemačiau tokios šilumos 

ir dėmesio žmogui! Tokio minties subtilumo ir dvasinio grožio!.. Prisimenu jau senokai čia matytą, 

berods rumunų autoriaus dramą „Aš matau saulę.“ Į spektaklį pakliuvau netyčia ir vien dėl pavadini-

mo buvau pasirengęs jį sutikti priešiškai. Tačiau buvau gana greitai nuginkluotas... Suskambo gilus 

žmogiškumas, laisvas nuo schemos. Suskambo subtiliai išreikšta meilė savo kraštui, jo protėviams 
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ir tradicijoms... Gal čia „kalta“ lietuvio lyriška, jautri prigimtis, išsiskleidžianti mene? Gal taip yra dėl 

to, kad ta prigimtis natūraliai bodisi netgi menkiausia politinės schemos užuomina?

Mačiau ir operą „Karmen.“ Bet išėjau taip, kaip išeinama iš eilinio kino seanso... Įprasti štampai. 

Sausio 12 d., sekmadienis
Antanas Kairys man atrodo kaip krištolinės prigimties asmuo. Bet keista... Tarp mūsų nėra 

sielų sąskambio! Gal dėl to, kad po išsakytos minties jis visada deda tašką?.. Įdomu save stebėti 

ir analizuoti. Kiek daug tuo galima pasiekti! Atrodo, ir aš taip neseniai, kaip Antanas, po minties 

dėdavau tašką. Viskas man atrodė aišku, užbaigta, paprasta... O dabar? Dabar viskas – ir žmonės, 

ir gyvenimas skamba kitomis gaidomis ir puošiasi įvairiomis spalvomis. Man atrodo, kad ne tik 

žmonės, ne tik visos gyvos būtybės, bet ir visi daiktai ir net reiškiniai turi savo sielas. Įsižiūriu į 

gėles... Kokia skirtinga jų dvasia! Bijūnas šaltas, blausus, jausmų neaudrinantis... Astras tarsi į jį 

panašus. Tačiau kiek toje gėlėje prislopintos aistros! Arba štai šiuolaikinės konstrukcijos grakščių 

lakoniškų formų sofa... Įnešta į kambarį ji visą patalpą užpildo gracija ir savo spalvomis. Išneškite 

ją lauk – ir kambarys taps tuščias, nuobodus.

... Jeigu tu turi didelę idėją, visi įvykiai, visi reiškiniai, žmonės, visas gyvenimas, kurio sūkury-

je tu dalyvauji, asimiliuojami ir aiškinami visai kitaip, įgauna kitokį skambesį ir kitokias spalvas. 

Nepavojinga tau tada nei ta „pilka kasdienybė“, nei kitų kandžiojimasis...

Sausio 18 d., šeštadienis
E. Mieželaitis: „Tironas nekenčia poetų. Poetai nekenčia tironų... Poetams kasdieninė duona – 

nekęsti visų tironų.“

Gal tos, o gal ir kitos šio mūsų poeto mintys paskatino Jam parašyti laišką. Vakar jį ir išsiunčiau...

„Gerb. Poete, 

Nors mus skiria visos kartos amžius, o dar didesnė įvaldytos minties praraja. Tačiau, naudoda-

masis Jūsų skaitytojo teisėmis, ryžausi su Jumis pakalbėti, o gal ir padiskutuoti... Tą žingsnį žengiu 

dar ir dėl to, kad aš Jus ir Jūsų kūrybą stebiu seniai – visą savo sąmoningą gyvenimą.

Nesu ypatingas poezijos gerbėjas, bet Jūsų poezija kitokia: tai jausmų, žmogaus gyvenimo, 

įvykių ir pasaulio apmąstymas, jų filosofija. Gal dėl to ji man tokia sava. Gal dėl to ir Jūs man toks 

artimas, savas... Jūsų kūrybos žygdarbis tas, kad sugebėjote įveikti nacionalinį ribotumą, nugalė-

jote dviejų matavimų pasaulį (arba „jie“, arba „mes“). Jūs išėjote į pasaulio literatūros kelią ir mes, 

lietuviai, už tai Jums reiškiame giliausią pagarbą.

... Aš ką tik perskaičiau paskutinę Jūsų knygą – „Atogrąžos. Panorama.“ Jos nerecenzuosiu. 

Tik pasakysiu: joje daug skausmo ir susirūpinimo. Knygos poskyris: „Kieno atminimui skam-

bina varpai?“, o ypač „Poetas ar žmogus?“ man kažkuo primena A. Mickevičiaus nemirtingąją 

„Improvizaciją“ jo „Vėlinėse“... Turbūt pats didžiausias skausmas žodyje, kuriuo neduodama įdėti į 

dainą (eilėraštį)... Tačiau stipresni kančias iškentę. Ir nepalūžę.
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Atleiskite man, bet pereisiu prie pagrindinės šio pokalbio temos. Augau, brendau, o vėliau ir 

dirbau kaime. Apie jo šiandieninę realybę ir noriu pakalbėti (Jūs gi – miesto žmogus). 

Štai mano tėviškės vidurinės mokyklos direktorius surinko iš jam pavaldžių mokytojų parašus 

po peticija, reikalaujančia uždrausti skambinti bažnyčios varpais. Dabar jie, savo dūžiais anksčiau 

siekę net gretimas parapijas, tarsi kokie prakeikti vaiduokliai yra nutilę... Šio pedagogo nuomone, 

tai buvo labai veiksmingas indėlis į ateistinę propagandą... Greičiausiai už tai Naujųjų metų naktį 

jį ir jo žmoną primušė jo paties auklėtiniai...

Prieš porą mėnesių nuo vėžio mirė visoje apylinkėje gerbiamas žmogus. Kai jį įlydėjo į bažny-

čią, sūnus liko stumdytis šalia esančios karčemos, nes jis, būdamas partijos narys, neturėjo teisės 

eiti paskui tėvo karstą. 

Mano gimtinės kolūkio pirmininkas, nuolatinis Aukščiausiųjų Tarybų deputatas, pareikalavo 

išmesti iš technikumo jautrų ir gabų vaikinuką, kuris per savo žioplumą pasidalino su kitu apie 

tai, kad pirmininkas jam pasirodė kaip nepažabotas feodalas, kuris degutuotu batu gali traiškyti 

daugelio žmonių orumą ir jų sielas...

Mano tėviškės artimiausio kaimyno jauniausiajai dukrai, sulaukusiai vos šešiolika metų, ligo-

ninė atsisakė daryti ketvirtą abortą...

Radę griovyje gulinčią girtą mergą, vaikėzai į jos tarpukirkšnį beria trąšas... Ji turi partijos bi-

lietą, bet, pagirių pagauta, jį sudegina, mėšlais apmėto zootechniką – paliegusį, romų senu-

ką, iškentėjusį dar 1941-ųjų metų trėmimą. Tai moteriai vėl išduodamas naujas partijos bilietas, 

bet ir šį už kelių valandų važiuojantis šoferis suranda griovyje ir perduoda tos ištvirkėlės ūkio 

direktoriui...

Mano motina tampa apylinkės tarybos deputate. Kai apylinkės pirmininko pareigoms atveža 

buvusį, bet nusigėrusį mokytoją, mama pasako, kad šis žmogus čia neturi jokio autoriteto. Bet 

atvežtasis vis tiek „padaromas“ apylinkės vadu, o ji nebegauna numatyto darbo.

Mano sesuo keletą metų buvo išrinkta to kolūkio komjaunimo sekretore, tačiau tvirtina, kad 

su ja rajono komjaunimo komiteto sekretoriai taip niekad ir nepakalbėjo...

... Galėčiau tęsti panašių istorijų sąrašą, bet tai būtų beprasmiška. Tikiu – tokius lietuvių kul-

tūros degradacijos reiškinius Pats matote ir suprantate... Jei sekti Žanu Rišaru Bloku, Jūs – ne 

plačiosios, o išrinktosios auditorijos rašytojas, nes Jūs – novatorius. Ieškote tų poezijos išraiškos 

formų, kurios atitiktų laiko dvasią ir gal užkoduotų maištingesnę mintį.

Jūs išgarsėjote su rinkiniu „Žmogus“ (gavote už jį prestižinę Lenino premiją)... Tačiau Jūs pa-

švęskite nors vieną vienintelį tomelį žmogui... Ne, ne tam abstrakčiam, susintetintam, žengian-

čiam per Žemės gaublį, bet konkrečiam – paprastam, kenčiančiam, dusinamam, besiblaškan-

čiam, išsiilgusiam užuovėjos ir paguodos. Nužvarbusiam... Kur jam eiti? Į bažnyčią? Nevalia. Į 

klubą?.. Pas inteligentą – mokyklos direktorių?.. Gal pas partorgą? O jeigu jie neturi ne tik realios 

galios, bet ir svarbiausio – dūšios?.. Poetas? Rašytojas – žmonių sielos inžinierius? Šiandien ir jis 

labiau užsidaręs ir pats nužvarbęs. Susidvejinęs...
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Dažnai, labai dažnai žiūriu į tą šalia gyvenantį žmogų ir man be galo darosi graudu... Pasijuntu 

toks bejėgis, net nereikalingas... Bet tas jausmas man vis dėlto kužda: būk stiprus. O kaip? 

Ir – kada?..

O Jūs? Jūs – stiprus. Jūs pasiekėte tokį kūrybos laipsnį, įvaldėte tokias humanistinės minties 

raiškos formas, kurios leistų, kad Jūsų užuojauta tam žmogui, tam Mažajam Čaplino žmoge-

liui suskambėtų dar šiltesniu turiniu, suspindėtų naujomis spalvomis, o ir Jūs pats tuo kūrybi-

niu įtaigumu daugiau laimėtumėte. O kokį dėkingumą iš tos prasiplėtusios Jūsų auditorijos 

pajaustumėte?

... Jūs su didele meile tariate žodį – Lietuva. Aš – taip pat. Bet ar šitaip tars tą žodį trečioji, tai 

yra po manęs einanti, karta?

Lietuva – man ne vien jos istorija, jos siela, jos prigimties lyrika. Lietuva visų pirma – tauta. O 

tauta – tai gyvastis, tai žmogaus kūrybinių galių pasireiškimo būdas. Tai pagaliau pilnaverčio, pil-

nakraujo gyvenimo erdvės įteisinimo būdas. Tačiau sąvokos „Lietuva“ ir „tauta“ baigiamos viena 

nuo kitos atskirti. Liks žodis Lietuva taip, kaip liko Baškirija, Mordovija... Žodis be gyvasties.

Tų sąvokų atskyrimui labai sumaniai pasitarnauja ir mūsų ateistinė propaganda. 

... Aš irgi tikiu Žmogumi. Jo protu. Aš netgi optimistas. Kaip ir Jūs – esu komunistas. Bet imu 

gaudytis, koks pasaulis mus supa ir kurlink jis veda... Aš studijavau Maskvoje ir vėl čia atsiradau. 

Patraukė ne tiek aspirantūra, kiek pati... Maskva. Tik tokios supervalstybės, kaip ši, citadelėje viską 

keleriopai galima pajausti, suprasti, įsitikinti. Tik čia įmanoma įgyti didesnę minties jėgą, platesnį 

ir gilesnį jos foną. Pavojus gali prasidėti tada, kai, sugrįžus į Lietuvą, veiklos, kuri neatitiks kanonų, 

sūkurys įtrauks mane į savo verpetą... Taip buvo atsitikę prieš keletą metų, Maskvoje, organizuo-

jant lietuvių, o paskui ir pabaltijiečių studentų ansamblį „Balticum“... Tai buvo mokykla, leidusi 

man suvokti, ką reiškia bendrų jausmų pagava, iniciatyva, žmonių inertiškumas ir prasmingos 

minties įsikūnijimo sąlygos.

Kodėl aš Jums rašau? Jūs – mano Poetas. O Poetas ir bendramintiškumas – abu dalykai neiš-

skiriami. Tik iš Bakcho dovanų aš kol kas dar nepriiminėju – man tik dvidešimt septyneri...

Su gilia Jums pagarba – R. G..“

KOMENTARAS

Paskutiniame sakinyje poetui parašyta užuomina šiandien 

mane patį stebina savo įžūlumu. Kaip ir laiško didaktinis tonas. 

Bet buvau tada toks, koks buvau – maksimalistas. Cholerikas, 

sangvinikas su aiškia dar ir melancholiko priemaiša.

E. Mieželaitis tuomet buvo „pačiame zenite.“ Lietuvos rašytojų 

sąjungos pirmininkas, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmi-

ninko pavaduotojas, ypač prestižinės Lenino premijos laurea-

tas, pagaliau poetas novatorius. Dar galutinai nesuaugęs su 
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įvardintomis pareigomis, su įgyta šlove. Visa tai ateis vėliau ir taps 

Jo ypač dramatiškų išgyvenimų katalizatoriumi.

 

Sausio 21 d., antradienis
Užvakar, sekmadienį, įvyko Maskvos lietuvių aspirantų susirinkimas. Dalyvavo ne taip jau ma-

žai – 28 žmonės. Vėlgi man teko pareiga išdėstyti bendrą mūsų susibūrimo ir veiklos programą. 

Šį kartą buvau atsargesnis. Pasisakė dar penki ar šeši. Vis dėlto visų nuotaika pakylėta. Žinoma, 

atvyko tie, kuriems mūsų idėja yra artima ir priimtina. 

Buvo išrinkta septynių asmenų taryba: Petras Kadziauskas (biochemikas), Bronius Kuzmickas 

(filosofas), Pranas Kūris (juristas), Jonas Gintautas (pedagogas), Jurgis Vilemas (energetikas), Algis 

Steponavičius (statybininkas) ir aš.  Tarybos pirmininku buvau išrinktas vėlgi aš. Visus nustebinau, 

pasakęs, kad mūsų susirinkime dalyvauja lietuvis profesorius iš JAV, iš Ohajo valstijos universite-

to. Tai – Rimvydas Šilbajoris. Jis irgi pasisakė ir pakėlė visų nuotaiką bendram darbui. Visi sveikino 

mūsų, t. y. aspirantų, susibūrimą ir sutarėme, kad reikia dažniau juos organizuoti, dangstantis 

susitikimais su įžymesniais žmonėmis.

O aš sau pagalvojau: vėl kaip tas kamikadzė lendu į aiškią riziką. Bet aš kitaip negaliu – pabo-

do gyventi ramybėje, užutekyje.
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IŠ AGENTŪRINIO PRANEŠIMO

1964 m. gruodžio 22 dieną iš agento „Tulpės“ gautas pranešimas apie eilinį aspirantų ko-

lektyvo susitikimą. Pranešime rašoma:

„Sausio 19 dieną šaltinis dalyvavo lietuvių aspirantų susirinkime, kuris buvo surengtas 

Lomonosovo universiteto bendrabučio „Ž“ zonos 6-to aukšto fojė. Susirinkime buvo pa-

tvirtinta grupė, į kurią pagal susitarimą įėjo po vieną atstovą nuo aukštosios mokyklos. Tos 

grupės pirmininku buvo išrinktas Romas Grigas, nariais: ... (atšviestame lape, kurį esu gavęs, 

pora eilučių praleista – R. G.), Pranas Kūris (Maskvos Lomonosovo u-tas), Jonas Gintautas 

(Pedagoginis institutas), Bronius Kuzmickas (filosofas – aspirantas). Susirinkime nutarta as-

pirantų kolektyvą išplėsti iki 50 žmonių...

Grigo pakviestas susirinkime pasisakė Šilbajoris... Jis trumpai pakalbėjo apie save... Paskui 

palietė kai kurias detales iš lietuvių emigrantų gyvenimo JAV. Šaltinio nuomone, šį klausimą 

jis pateikė objektyviai.“

Sausio 23 d., ketvirtadienis
O vis tiktai man reikia keisti nuomonę apie mano katedros vedėją Ivaną Stepanovičių 

Kuvšinovą. Pagaliau įgijau jo pasitikėjimą. Man dabar tai labai svarbu. Nemanau, kad jis bus pa-

miršęs aną istoriją, atsitikusią su manimi 1956-ųjų metų gale. Mezgasi kita, ko gero, painesnė 

istorija, galinti man labai rimtai pamaišyti, išėjus į disertacijos finišą...

Šiandien mums, aspirantų grupelei, jis su užsidegimu perpasakojo kai kurias akademiko 

Bergo pranešimo mintis... Pagal Bergą, niekas nekoordinuoja, niekas nevadovauja šalies peda-

gogikai. Propaganda ir mokslinių žinių skleidimas – vulgarus, klaidingas. Mokykla jaunuolius 

išleidžia neparuoštus nei gyvenimui, nei darbui. O ir dirbantysis prie staklių yra tik mašinos 

detalė, o ne protaujantis žmogus. Visos priemonės nukreiptos į kiekybę, bet ne į kokybę. Visi 

reikalauja prailginti mokymo planus, tačiau niekas negalvoja, kaip juos sutrumpinti, pasinau-

dojant šiuolaikine technika. Bergas kalbėjęs ir apie tai, kad kažkas iš valstybės vadovų turėtų už 

visa tai atsakyti.

Profesorius Kuvšinovas mums referavo ir apie kultūros ministro Popovo kalbą, prilyginęs ją 

traktorininko, besibėdavojančio dėl savo traktoriaus, kalbai. Anot profesoriaus, tai ne ministro, 

bet jo apsidraudėlių patarėjų paruoštas tekstas...

Ką gi, tokie susitikimai su Kuvšinovu savaip įdomūs ir jau  tapo tradiciniai.

Sausio 25 d., šeštadienis
Švenčiu savo gimimo dieną...

Sėdžiu vienas prie apkrauto stalo, bet niekas neateina. Keista, kad ir mano antrasis „aš“ svečių 

irgi nepageidautų... Nebent būtų Ji... Kam tie svečiai? Kam tos įgrisusios kalbos, pigūs juokeliai... 

Mums dviese jokia kalba būtų nereikalinga – užtektų jausmų muzikos...
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Bet aš turiu vargonų muziką. Su ja ne taip liūdna ir ne taip išgyvenu vienišumą. O gal atvirkš-

čiai? Muzika tokį jausmą tik išryškina! Bet išgyveni jau kitaip – spalvingiau, turtingiau.

Man – 28-eri metai... Tegu kas pasako, kad jau trisdešimt, trisdešimt penkeri. Keturiasdešimt... 

Vienas ir tas pats. Vis vien jaunystės kaip ir nebūta. Kažkokia tuščia dėmė, skaudulys...

Turiu Tavo telegramą. Bet ką ji reiškia? Beveik nieko. Tai žodžiai, kurie ištariami kasdien visų 

lūpomis, visų girdimi aplinkui. Popieriuje žodžiai praranda savo prasmes. Gal kiek daugiau su jais 

sekasi rašytojams. 

Ką sau norėčiau (ir galiu) palinkėti? Baigti rašyti disertaciją? Banalu... Tas pats, gal tik ilgiau 

trunkantis dalykas kaip ir perskaityti knygą ar išlaikyti sunkesnį egzaminą... Kai ką dar galėčiau 

sau palinkėti, bet bijau tų žodžių net parašyti – tokie jie nunešioti, kasdien girdimi...

Šauni ta kofrų tauta, sugebanti sugalvoti vis naujus ir naujus žodžius.

... Dabar klausausi Bethoveno 9-osios simfonijos. Ji, ypač 3-ioji dalis, man primena, kad esu 

žmogus. Kad yra gyvenimas kaip audra ir kaip skaistus, gaivus pavasario rytmetis. Kad yra žmoni-

ja – ji buvo ir bus... Taip. Verta gyventi. Verta kentėti. Verta liūdėti ir džiaugtis. Tik toks yra žmogus 

ir toks yra jo brendimo kelias.

... Jeigu nebūtų Tavo paveikslo, nežinau, koks būčiau. Turbūt kaip medūza, išmesta į krantą. Su 

kirminu širdyje... Kaip anais metais – dar visai neseniai...

Niekas neateina. O man gerai... Aš ir Bethovenas. Aš, jis ir Tu – trise. Tiesa, yra ir ketvirtasis – taurė...

O dabar – Šopenas, jausmų virtuozas. Nepakartojamas! Mocartas – genijus, o Šopenas – žmo-

gus. Puškinas – genijus, o Lermontovas – žmogus. Žmogus žmogui artimesnis, suprantamesnis... 

Atėjo svečiai – sveikintojai... Nekviesti...

Sausio 29 d., trečiadienis
Amerikietis Rimvydas Šilbajoris pavadino mus dvasios milžinais. Už tai, kad mes ne tik viską 

kritikuojame, analizuojame per savo tautos išlikimo prizmę. Anot jo, mes dar išliekame ir opti-

mistais, kūrėjais. Jis nustebęs mūsų, aspirantų, susibūrimu ir jo programa...

Vasario 3 d., pirmadienis
Sapnavau tą sapną visą naktį. O buvau nubudęs net keletą kartų... Bet jis tęsėsi.

... Sapnavau Tavo tėviškę. Ji labai gražioje vietoje. Sodybą iš trijų pusių supa išlakus miškas, 

todėl ir rudenį ne taip stūgauja vėjai. Didelis, erdvus namas su erdviu priebučiu. Name – puikūs 

žmonės. Įspūdingi, turtingi jų tarpusavio santykiai. Tokie gali būti tik ten, kur vienas kitą gerbia, 

myli, mėgsta darbą ir gyvena toli nuo kitų. Viskas čia man patiko...

O kaip aš ten patekau? Iš nebūties tiesiog į svečius pas Tave...

Priešais namą su erdvia terasa regėjau didelę gėlių klombą. Joje gėlėmis išrašytas kalendorius 

ir aš nustebau tuo darbštumu: kiekvienai dienai skiriamos ir keičiamos gėlės. Aš labai nudžiugau, 

pamatęs tokią gausybę gėlių!..
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Dar pora puslapių faksimilių iš tos pačios mano sekimo 
sovietų saugumo KGB bylos. Pabrauktos vietos ir prierašai 
padaryti pačių „saugumiečių“



Tavęs nemačiau, bet visur jutau Tavo dvasią ir man buvo nuostabiai gera.

Paskui ėmė rinktis svečiai. Daug svečių. Turėjo prasidėti didelė puota.

Tu atėjai ir atsiprašei manęs, kad reikia persirengti. Aš laukiau ir džiaugiausi... Džiaugiausi netgi 

tuo atsiprašymu... Atėjai persirengusi ir mes abu per visą salę perėjom ir užėmėm vietas šalia 

Tavo sesers Stasės ir jos vyro. Visų žvilgsniai buvo nukreipti tik į mus. 

Daug buvo valgių, labai puikių ir aš pagalvojau, kiek čia įdėta Tavojo triūso.

Po valgių buvo pertrauka. Svečiai buvo įsilinksminę ir pageidavo šokių. Tu vėl atsiprašei, kad 

reikia persirengti. Aš nuėjau pas Tave į kambarį ir pamačiau Tave su nauja suknele. Tokias tik 

iškilmingomis progomis dėvi užsienio aristokratės ir kino žvaigždės... Suknelė buvo ilga ilga – iki 

žemės, aptempusi dailų Tavo kūną, su didele iškirpte nugaroje ir santūriai mažesne priekyje. 

Aš buvau šventiškai pakilus ir Tavęs paklausiau: „Ar mokėsi su tokia suknele elgtis? Juk Tau tik 

devyniolika?“

Tavo žvilgsnyje pagavau lyg ir įsižeidimą. Manęs paklausei: „Nori sužinoti, koks tu esi?“ 

„Žinoma!“

Tu ištraukei iš stalčiaus popieriaus lapą (tai buvo kažkokio žurnalo iškarpa). Jame buvo ilgas 

psichologinių charakteristikų sąrašas. Bet Tu nieko neskaitei, o tik pasakei: „Tu turi žiūrėti į mane 

taip, lyg aš tave tyrinėčiau pro žiūronus.“

Supratau, kad privalau būti santūrus...

Oriai, iškilmingai abu sugrįžome į salę. Visi mus sutiko susižavėję. Tu tokia nuostabi buvai su 

ta brangaus šilko suknele, pilkšvai baltos spalvos, o Tavo juodi papurę plaukai nepaprastai gražiai 

tiko. Mano širdis šokinėjo iš džiaugsmo. Mačiau kaip Tavo sesuo su vyru irgi mumis džiaugėsi ir 

man nuo to buvo dar geriau. „Tu mėgsti šokius?“ – manęs paklausei. „Ne. Bet su tavimi visada“, – ir 

ją pakviečiau valsui.

... Tai buvo nuostabi, iškilminga puota.

... Paskui aš gavau atviruką nuo Stasės. Jame buvo labai gražus, poetiškas pasveikinimas. 

Tu irgi perskaitei ir pasakei: „O aš taip nemoku rašyti...“

Tuose Tavo žodžiuose pagavau daugiau nepasitikėjimo savimi, bet ne pavydo Tavo seseriai. 

„Kai bus Tau trisdešimt aštuoneri, kaip Tavo sesei, mokėsi dar ne taip rašyti“, – paguodžiau...

Sapnas baigėsi. O aš taip norėjau, kad jis tęstųsi.

KOMENTARAS

Išdrįsau iš dienoraščio perpasakoti tą sapną (nekeisdamas 

jokios tada užrašytos detalės) dėl dviejų priežasčių. Pirma, nie-

kada gyvenime neteko štai taip, reljefiškai, vaizdingai po nakties 

atsiminti ilgai sapnuoto sapno, išskyrus šį. Antra, sapne minima 

Stasė ir Balys (Gražiai) buvo mane pasikvietę iš Maskvos į Vilnių 

švęsti Naujųjų metų. Stasė (buvusi mano tetos Palangoje draugė) 
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artimiau supažindino su savo (man „į akį įkritusia“) jauniau-

siąja seserim A. Su ja tų pačių metų pavasarį aš ir susituokiau 

(Gražiams piršliaujant). Ji tapo dviejų mano sūnų – Arvydo ir 

Eimanto mama...

Yra dar ir trečioji to sapno perpasakojimo priežastis. Pateikiu 

jį skaitytojui ir kaip savotiškos novelės, ir kaip netikėtomis spalvo-

mis apsireiškusios vaizduotės fragmentą, ir kaip „produktą“, paža-

dintą aktyvios veiklos ir slopinamų poetinių vyriškio jausmų...

IŠ AGENTŪRINIO PRANEŠIMO

Agentė „Gretchen“ savo š. m., vasario 12 dienos pranešime, apibūdindama vieną iš aspi-

rantų kolektyvo dalyvių, rašo:

„... Aš dėmesį atkreipiau į jauną lietuvaitę, baigusią Vilniaus universitetą ir besistažuo-

jančią Maskvoj  – į Ritą Raziulytę. Mano dėmesį ji atkreipė savo neigiamais pasisakymais, 

kurių pobūdis toks: ji liaupsino buržuazinės Lietuvos gyvenimą, reiškė nepasitenkinimą eg-

zistuojančia santvarka, kalbėjo, jog turi daug giminių Amerikoje, iš kurių gaunanti siuntinių. 

Neslėpė noro susipažinti su Maskvoje esančiais užsieniečiais...“

Kovo 1 d., sekmadienis
Žmogaus nuotaika – tai spalvų derinys (kuriuo labai „puikuojasi“ abstrakcionizmas) arba mu-

zikinių melodijų vėrinys.
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Reta nuotrauka! Greta 
prie alaus bokalų sėdi KGB 
informatoriai „Gretchen“ ir 
„Kačialov“. Maskva, 
1964 m.



Helvecijus: mokslininkas gali suprasti nemokšą, nes pats vaikystėje toks buvo. O štai nemokša 

mokslininko niekada nesupras, nes jis tokiu niekada ir nebuvo... Tas, kuris tiria tautų dramų istori-

jas, gali įsitikinti, kad didžioji dalis nelaimių pasaulyje kyla dėl nemokšiškumo.

Platonas: nemokšiškumas tuo ir slegiantis, kad nemokša, nebūdamas nei išmintingas, nei kil-

nus, nei atsišaukiantis, yra savimi patenkintas ir nemato jokio reikalo siekti tai, ko, jo nuomone, 

jam nereikia.

Man patinka E. Mieželaičio mintis: „Stipresni kančias iškentę...“

Iš tiesų – tik kančiose, tik kančios, skaudžių išgyvenimų prisodrintoje aplinkoje kalasi, grūdi-

nasi tvirta valia, tikras vyriškumas ir grynas žmogiškumas. Iš kur tu žinosi, kas yra nežmoniška, 

kas yra papuvę, kas yra „pridergta“, jei tu pats viso šito nebūsi išgyvenęs savo siela, savo širdimi? 

Knygos? Kitų pasakojimai ir patarimai? Jie grašio neverti, lyginant su gyvenimu.

IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

„1964 m. kovo 1 dieną Timiriazevo žemės ūkio akademijos valgykloje įvyko eilinis „as-

pirantų klubo“ susirinkimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 40 asmenų. Agentė „Gretchen“, 

kuri dalyvavo tame susirinkime, pranešė: 

„... Netrukus atvyko ir amerikietis (Šilbajoris), vadinamasis Amerikos lietuvis... Romas 

Grigas garsiai pranešė apie amerikiečio atvykimą ir visi išgėrė už jį ir už Amerikos lietuvius, 

gyvenančius toli nuo Tėvynės. Dainavo dainas apie Tėvynę. Paskui prasidėjo šokiai. Bet visi 

būrėsi apie jį (Šilbajorį) ir klausėsi jo pasakojimų apie gyvenimą Amerikoje, kurią jis labai 

gyrė.., kad ten nežiūrima, kokios esi tautybės – visi gali užsiimti kuo nori ir gyventi kaip nori... 

Kalbėjo jisai ilgai ir vis liaupsino Ameriką ir smerkė tai, kas čia. Jis pasakė: „Aš galiu kalbėti ką 

noriu, aš nieko nebijau.“ Man regis, kad savo kalbomis jis sujaukė Jasaičio, Grigo ir kitų mąs-

tymą... Aš atkreipiau dėmesį į tai, kad amerikiečio dalyvavimas mūsų aspirantų ir studentų 

terpėje atrodo keistokai, jis stengiasi pabrėžti gyvenimo JAV privalumus, lyginant su Tarybų 

Sąjunga, visaip pabrėždamas visų tautų „laisvę“ Amerikoje. Taip amerikietis mūsų vaikinų ir 

merginų širdyse pasėjo blogą sėklą...“ 

Kitas agentas, „Tulpė“, irgi dalyvavęs kovo 1-osios lietuvių susitikime, savo kovo 4-osios 

dienos pranešime nurodė: 

„1964 m. kovo 1 dieną šaltinis dalyvavo aspirantų susirinkime.., kuriame dalyvavo 47 as-

menys... Šaltinis truputį pavėlavo... 

Susirinkime dalyvavo aspirantas iš JAV – Šilbajoris... Visą laiką jis buvo apsuptas dalyvių 

ir atsakinėjo į jų klausimus. Šilbajoris kalbėjo, kad jis naudojasi pilna laisve, ko neturi Tarybų 

Lietuvos lietuviai. Jis stebėjosi tuo, kad lietuviai tarsi daugiau tikį komunistine ateitimi negu 

patys rusai ir priimą už gryną tiesą visa tai, kas Kremliuje sugalvojama. 

Šilbajoris gyrė amerikietiškąjį gyvenimo būdą. Į kažkieno klausimą „Kodėl JAV nušau-

tas prezidentas?“ – atsakė: „Jeigu pas mus prezidentus ir užmuša, tačiau pati santvarka dėl 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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to nesusvyruoja. O Tarybų Sąjungoje po Stalino mirties viskas pasikeitė. Tas pats bus ir po 

Chruščiovo mirties.“ 

Šilbajoris pabrėžė, kad lietuviai, gyvenantys Sąjungoje, tariamai neturi žodžio laisvės ir 

priversti kalbėti ne tai, apie ką galvoja. 

Vakaro pabaigoje grupė, į kurią įėjo R. Grigas, J. Kašys, A. Steponavičius, J. Vilemas, K. 

Karpavičius, J. Gintautas, susirinko atskirame kambaryje. Čia jie kalbėjo apie būtinybę susiti-

kinėti, geriau pažinti vienas kitą. 

To pasitarimo pabaigoje Grigas pridūrė, kad kitą kartą „greičiausiai bus įmanoma atvires-

nė kalba.“ Čia Grigas pokalbyje dalyvaujančius asmenis įvardijo kaip vadovaujančią grupę...“ 

KOMENTARAS

Tada mūsų susibūrime, įvykusiame „timiriazevkos“ valgykloje, 

pirmą kartą apsilankė ir grupė lietuvių, studijavusių Maskvos 

aukštojoje partinėje mokykloje. Pamenu, jų atvykimas tada man 

suteikė daugiau pasitikėjimo tęsti sumanytą veiklą. 

Na, o dėl R. Šilbajorio įtakos mūsų mąstymui ir mūsų veiklai 

agentūriniuose pranešimuose perdedama. „Aspirantų klubo“ atsi-

radimas ir Šilbajorio pasirodymai – atsitiktinis sutapimas, tačiau 

„sunkesne kalte“ tada kritęs kad ir ant manęs... 

Kovo 9 d., pirmadienis 
Mane aplankė buvęs mano (Ekonomikos fakulteto) kurso partorgas, o dabar Baltarusijos par-

tinės-valstybinės kontrolės inspektorius Aleksejus Nikitenka. Jis dar studijų metais mane stebino 

savo santūrumu, laisvumu nuo politinio fanatizmo; pridengė mano politinį „išsišokimą“, padarytą 

1956 metų pabaigoje... 

Atsinešė du konjako butelius ir užkandos. Papasakojo siaubingą istoriją, kurios jokių užuo-

minų niekur iki tol nebuvau girdėjęs... Jo vaikystė praėjusi Ukrainoje, Vinicos srityje. Bet kokia 

buvo ta vaikystė? To krašto žmonės priešinosi kolektyvizacijai. Valdžia ėmėsi represijų: trėmė ne 

tik į Sibirą, bet likusiems atiminėjo net sėklą... 1932 metais prasidėjo baisus, plačias teritorijas 

užėmęs badas. Anot Aleksejaus, jis matydavo, kaip žmonės iš pradžių pavirsdavo vaikščiojančiais 

skeletais, o paskui ištindavo ir mirdavo... Paplito žmogienos valgymas. Jo, Aliošos, akyse kaimy-

nas (pusiau išprotėjęs nuo bado) papjovė klasės draugą Janušą... Jo paties (Aliošos) tėvas, buvęs 

Raudonosios armijos bataliono vadas, mirė nuo bado, o motina dingo, palikusi du mažamečius 

vaikus... 

Valdžia surinkdavo gyvus, pusiau sulaukėjusius vaikus ir išgabendavo kažkur į vaikų na-

mus. Štai taip Alioša liko gyvas, bet išskirtas su broliuku, su mama, kurių ieškojęs, bet taip ir 

nesuradęs... 
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KOMENTARAS

Tais masinės kolektyvizacijos metais vien Pietvakarių 

Ukrainoje, kaip dabar skelbiama spaudoje, nuo dirbtinai sukelto 

bado išmirė 7–8 milijonai žmonių. 

Tada išgirsta informacija man padarė gilų įspūdį. Kaip ir 

panaši informacija apie išmirusias nuo bado žemutinio Pavolgio, 

Kazachstano ir kitas teritorijas... Apie tai man (įgijusiam pasitikėji-

mą) tais metais papasakojo kiti aspirantai... 

IŠ AGENTŪRINIO PRANEŠIMO

„Kovo 15 dieną įvyko aspirantų kolektyvo organizacinės grupės susirinkimas. Dalyviai: 

Grigas, Kadziauskas, Steponavičius, Vilemas, Gintautas. 

Apie šį susitikimą agentas „Tulpė“ pranešė: 

„... Pokalbį pradėjo Grigas. Kalbėjo apie tai, kad „šiandien susirinko aptarti keletos klau-

simų.“ Grigas pastebėjo, kad dabartinė Tarybų Sąjungos sistema laikosi dėka „kaimietiško 

elemento“ ir kad tik JAV valstybės priekyje buvo „intelektualas – Kenedis“, už ką jis ir buvo 

nušautas. Grigas pasakė, kad „taip, kaip yra – nebus amžinai“, kad praėjus keleriems metams 

viskas turės pasikeisti. Todėl jis kvietė dėti pastangas vienas kitą pažinti ir vienas kitą palai-

kyti, „nes mes būsime mokslininkai, inteligentija ir mūsų žodis turės ypatingą svorį.“ Toliau 

Grigas kalbėjo, kad dabartinė sistema primena Čingis-chaną ir jo užgrobtas šalis.“

Grigas papasakojo, kad jis iš vieno lenkų partinio veikėjo, kuris neseniai viešėjo Maskvoje, 

sužinojo, jog 1939 metais Stalinas su Hitleriu pasirašė susitarimą apie įtakų pasaulyje pasi-

dalijimą ir kad tame dokumente atseit buvo kalbama, jog Pabaltijys, pusė Lenkijos ir Ukraina 

priklauso Tarybų Sąjungai, o kitos Vakarų Europos šalys – Vokietijai. 

Tą teiginį patvirtino J. Vilemas. Kiti užėmė pasyvų vaidmenį.

Paskui pasisakė Jurgis Vilemas. Jis sutiko, kad „mes valdomi kitų“ ir kad tai iš tikrųjų pri-

mena Čingis-chano laikus. Toliau jis daug kalbėjo apie tai, kad visa Sąjungos pramonė la-

bai atsilieka, galimybės išnaudojamos neracionaliai, naudojama atsilikusi technika, „daug 

kalbama, o praktikoje – nieko.“ Vilemas pastebėjo, kad Tarybų Sąjungoje viskas daroma 

iškabai. Kaip pavyzdį jis nurodė Kara Kumo kanalo statybą, kuriai iššvaistyti milijonai ru-

blių, o naudos jokios. Jis kalbėjo, kad visa liaudies ūkio sistema organizuojama neūkiškai, 

neekonomiškai. 

Kalbėdamas apie organizacinę grupę, Vilemas pasakė savo nuomonę, jog „daug žmonių 

įtraukti nereikėtų, nes visa tai pasieks saugumo komitetą.“ Tokią liniją patvirtino ir Grigas. 

Buvo nuspręsta, kad organizacinė grupė bus tos pačios sudėties, tik derėtų ką nors pritrauk-

ti iš „meno pasaulio“, t. y. iš teatrinio instituto ar konservatorijos... Grigas pasiūlė į aspirantų 

kolektyvą kviesti ir vyresniųjų kursų studentus iš tų, kurie „protingi, geri vaikinai.“ 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Iš agentų „Tulpės“ ir „Gretchen“ pranešimų matėsi, kad Grigas stengėsi plėsti aspirantų 

kolektyvą iš tų lietuvių, kuriais „galima remtis.“ 

KOMENTARAS

Ne iš mano dienoraščio, o iš agentūrinių pranešimų ma-

tosi, jog mūsų, aspirantų, suokalbiškieji susitikimai dažnėjo. 

Intensyvėjo veikla ir agentų (šaltinių), apie kurių „betarpiškumą“ 

mes tada nenutuokėme. 

Tačiau, kad dienoraštis liktų dienoraščiu, manau, tikslinga 

toliau pasakoti apie savo tuometinius išgyvenimus. Vienas iš 

jų – rimtai „įtrūkusi“, trūkinėjanti bičiulystė su nepakeičiamu ben-

dražygiu Antanu J. Apie ką ir papasakos dienoraštyje išsaugoti 

fragmentai iš jam rašyto laiško. O tam pretekstas buvo, kai jis 

vieno ginčo metu užsipuolė tuometinį mano kambario draugą 

Albertą Pečiukėną (10-čia metų už mane vyresnį), išvadinęs jį 

„netalentinga vidutinybe.“ Buvau priverstas pasakyti Antanui, kad 

jis paliktų mūsų buveinę, nes mačiau staigiai sublogavusį Albertą, 

kuriam ne kartą jau buvau kvietęs greitąją... Laišką tada parašiau 

gana „didaktiškai“... 

Kovo 25 d., trečiadienis
„Antanai, 

Įstojęs į aspirantūrą, tu ėmei labai greitai keistis. Išplaukė į paviršių Tavo dvasinis egoizmas, 

brutaliai į šalį nustumdamas žmogiškąją šilumą, paprastumą, dėmesį kitiems – tuos būtiniausius 

gyvenimo elementus, be kurių ir pačiam darosi gyventi tik karčiau, sunkiau.

Aš dar laukiau susitikimo su Tavimi. Bet veltui. Man buvo labai įdomu, ką Tu kalbėsi... Tu likai 

tuo pačiu robotu, kurio vienintelis tikslas išlošti partiją. Tu ją išlošei... Bet ar  pats tuo tiki? Vakar 

žiūrėjau į Tave ir galvojau: argi tai tas pats bičiulis? Pasimečiau... Prieš mane sėdėjo... robotas. Tu 

esi jo užslopintas. 

Galima būtų pakalbėti apie tai, kodėl Tu toks pasidarei. Bet kam visa tai. Aš vien noriu Tave 

pasergėti nuo to, kas vadinama: „glavnoje – žest!..“

... Aš nepritariu savo kambario draugui, kuris Tave pavadino „dvasios elgeta.“ Jis perdeda. Nes 

vertina Tave tik pagal santykius su kitais... 

Atleisk, Antanai, už tokį grubų, į auklėtoją apeliuojantį laiško toną, bet galvoju, kad pasielgiau 

teisingai. Ir dar galvoju, kad gal Tu nesilaikysi pozicijos, jog esi aukščiau už bet kokią bičiulišką 

kritiką.

Romualdas.“ 
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Kovo 26 d., ketvirtadienis
Iš laiško, rašyto A. (mano būsimai žmonai)

„Tu man rašai: „Pasakyk, ar galima atleisti artimam žmogui, jei jis kartą gyvenime yra suklydęs. 

Ką Tu tokiu atveju darytum, kaip pasielgtum?“

Nežinau, kaip čia atsitiko, bet staiga aš visa širdimi atsidūriau šitokioje – prisipažinsiu – labai 

sunkioje rolėje... Pirmiausia, iš to nuostabaus pastato, iš tų nuostabių spalvų, kurias sukuria tik 

širdis ir jausmai ir kurių perteikti neįmanoma net muzika, liktų pastatas su įtrūkusiais plyšiais... 

Protas gali diktuoti ką kitą, tačiau jausmus labai sunku valdyti – reikia būti nejautriu iš prigimties. 

Aš toks nesu. Galima tikėti, kad, dedant plytą po plytos, pastatas bus atstatytas, tačiau jis vis tik 

liks randuotas... Menkiausiam žemės drebėjimui kilus, plyšiai sienoje gali atsinaujinti. 

Gal taip kalbu dėl to, kad prie stalo sėdau rašyti iš karto... Gal dėl to, kad neaptinku sau prie-

kaišto už pragyventą gyvenimą... Gal dėl to, kad išsiskiriu iš kitų tuo, kad nesugebu slėpti savo 

jausmų, netgi jų niuansų ir visada esu jų vergas. O gal dėl to, kad Tavo išsakyti žodžiai man dabar 

yra visai netikėti, o toliau man bus lengviau... 

Gyvenimas teka, daugelyje vietų aplenkdamas mane. O aš?.. Aš pasilieku naivaus poeto vai-

dmenyje. Dėl to man graudu ir liūdna. Liūdna ir gaila... savęs. Tai dar ir dėl to, kad tas paveikslas, 

kurį susikūriau per daugelį metų, išliko vis toks pat – nepasikeitęs... 

Mano A., ar esi mačiusi anglų filmą „Vaterloo tiltas“? Nepaprastas meninės ir principinės jaus-

minės išraiškos kūrinys, kurio nepamiršiu visą gyvenimą. 

...  Merginos, moters paveikslas yra labai skirtingas vyrų mintyse. Kokybiškai skirtingas. Tam ti-

krai jų grupei tai neliečiama ir nesutepama šventenybė, kuri turi būti saugoma ir ginama visomis 

išgalėmis. Retas pasaulinis tapytojas tokį, būtent tokį paveikslą nutapo. Daugelis jį teplioja bet 

kaip – taip, kaip moterį lietė ir ją suprato. 

Daug, labai daug galėčiau paaukoti, jei tik būtų įmanoma šią minutę Tave pamatyti ir apka-

binti, mano mylimoji A.“

Balandžio 6 d., pirmadienis 
Beta Matutytė – pirmoji Lietuvoje mergina parašiutinio sporto meistrė. 1961 metais baigė 

Vilniaus universiteto lituanistikos fakultetą. Labai nuoširdi. Ne tik graži, bet ir gyva, drąsi. 

Ištekėjo už ruso, Vasino, irgi parašiutininko. Ištekėjo todėl, kad jis išsiskyrė iš kitų tuo, jog taip 

brutaliai kaip kiti nekibdavo, buvo santūrus. 

O dabar ji (dirbanti Lenino bibliotekoje) – apnykusi, visa širdimi išsiilgusi tautiečių ir savo 

Tėvynės – Lietuvos. Tai ne pirmoji ir ne paskutinė istorija, į kurias aš reaguoju gana jautriai. 

Balandžio 10 d., penktadienis
Šiandien išlydėjau savo bendramintį ir bičiulį estą Vello Rozenbergą. Atsisveikinimas buvo ti-

krai graudus... O ar taip seniai jis kauštelėjęs man prasitarė, kad aš į žmogų žiūriu žandaro akimis... 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Tai dėl mano jam, kaip vyriškiui, nepriimtinų dorovinių įsitikinimų. 

O jis, Vello, teisus... 

Bučiuokite, bučiuokitės, kol jauni! Kol širdis sugeba tirpti... Kol lydi nerūpestingas nebūties 

jausmas. Kol jauti savo sparnus, kurie gali tave nuskraidinti į bet kurį pasaulio tašką. Bučiuokite...

Aš nebučiavau. Ir aš pasenau, nepažinęs jaunystės. Aš nebučiavau, ir mano žydėjimas pavirto 

kančių židiniu. Bučiuokite... 

Aš vis guosdavausi, kad likimas apdovanos ta laime vėliau. Jis apdovanojo po to, kai ta laimė 

mane aptiko jau savaip pervargusį. O Dieve...

Teodoras B. (aspirantas, su kuriuo viename „timiriazevkos“ aspirantų vakare dainavome du-

etu) prasitarė, kad mūsų, Maskvos lietuvių aspirantų, susibūrime kažkokia mergina prikištinai 

teiravosi jo apie tą profesorių iš JAV. „Aš buvau toks apdairus, kad neišsidaviau, jog jį pažįstu“,  – 

pasakė jis. 

O man netyčia pasakius, kad rusai yra militaristai, jis man metė: „Žiūrėk, kaip tave paveikė ta 

amerikonų propaganda...“

Prisiminiau pas Teodorą viešėjusią jo žmoną (abu – iš Kauno). Ji gyrėsi, kad aktyviai dirbanti 

ateistinį darbą. O kai aš pasakiau, kad tai viena iš masiškiausių nutautinimo formų ir kad toks 

darbas sumaniai atliekamas lietuvių inteligentų rankomis – ji liko išsižiojusi... Pastebėjau, kaip 

ji kumštelėjo savo vyrą nepolitikuoti. Ir prisiminiau paties Teodoro pasakojimą, kai ji, išleisda-

ma savo vyrą į Maskvos aspirantūrą, jo trumpikėse įsiuvo kišenę pinigams susidėti... Bet ne tai 

svarbiausia... Ar galima nepasitikėti vienas kitu, jei gyveni ir dirbi greta? Jeigu tarpusavio santy-

kiuose atsiranda įtrūkis, plyšys – širdimi jauti aplinkos nepatvarumą. Dieve, kiek tokių įtrūkių jau 

atsiradę!...

Teodorą galiu vertinti kaip mokslininką. Bet jis priklauso tiems, kurie, tau patekus į politinę 

nemalonę, ne tik kad neišties rankos, bet ir praeis pro šalį, nepažiūrėję į tavo pusę... 

KOMENTARAS

Savo dienoraščio puslapiuose radau 1965 metų pavasarį da-

tuotą įrašą: „Teodoras praėjo gatvėje pro šalį net nepasisveikinęs, 

nekrustelėjęs!!!“ Tuo metu kaip tik aš jau buvau „nemalonėje“... O 

vėliau girdėjau iš kitų, kad jis traumuotas. Jaunystėje buvo išdavęs 

net savo brolį... O paskui, dar vėliau, gal po trisdešimties metų, 

susitikus su juo jo darbovietėje, jis nusives mane į savo kabinetėlį 

ir man tarsi pasiteisindamas perskaitys dar jaunystėje parašytus 

du savo tautinio turinio eilėraščius... Tai buvo tarsi koks ilgai, 

skausmingai jo išnešiotas atsiprašymas.
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Balandžio 13 d., pirmadienis
Užbaigiau pirmąjį disertacijos variantą. Keturi skyriai, 180 mašinraščio puslapių. Bet pats visai 

nusibaigiau... Atsidūręs vandenyje, tampu didžiausiu bailiu... Atvirame ir žmonių pilname basei-

ne penki metrai man sukelia didžiausius širdies dūžius ir tiesiog gyvulišką baimę. O dar tik prieš 

keletą metų Bartkuškio ežerą mėnesienoje galėdavau vienas skersai ir išilgai perplaukti... 

Štai ką reiškia nervinis nusilpimas. Velniop tokį gyvenimą! Greičiau, greičiau į Vilnių... 

Balandžio 18 d., šeštadienis
Šiaurės tautelių moters ir vyro santykiuose mažai kas pakitę. Man pasakojo, kad Komijos au-

tonominėje respublikoje, jeigu atvyksta gerbiamas svečias, šeimininkas nakčiai užleidžia savo 

žmoną... Kairys Antanas buvo Buriatijoje, praktikoje. Ten jo akyse su tėvų žinia vairuotojas gulė-

davo su jų trylikamete dukra...

... Pagalvojau apie tai, kaip rusai diskutuoja. Jie ginčijasi tol, kol primeta savo valią, pažiūras 

kitam. Taip elgiasi, kol laimės. Europietis diskutuoja kitaip – išdėsto savo nuomonę, o išvadas 

palieka daryti pačiam priešininkui. 

Pagalvojau ir apie save: ar aš moku europietiškai diskutuoti? Bet kad ir diskusijų beveik nepa-

sitaiko. Tai, ko mes siekiame, randame susitarimą. 

Balandžio 19 d., sekmadienis
Vakar įvyko mūsų aspirantų klubo vakaras. Dalyvavo apie 60 žmonių. Oficialiai tai buvo susi-

tikimas su vengrų kompozitoriumi, besistažuojančiu Čaikovskio konservatorijoje. Svečią pristatė 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Aspirantų klubo susitikimas su vengrų kompozitoriumi (sėdi centre). Kalba „Kačialov“... Kairėje 
sėdžiu aš. Maskva, 1964 m.
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Algis Stulgys – smuiko klasės aspirantas, nors pagrindinis šeimininkas buvo Jurgis Vilemas, mat 

susitikimas vyko Energetikos institute.

Vengras labai įdomiai, intriguojančiai papasakojo apie šiuolaikinės muzikos sroves. Paskui 

konservatorijos lietuviai aspirantai koncertavo.

Kaip ir anas, šis vakaras praėjo puikiai. Žinoma, tas pokalbis vyko už vaišėmis nukrautų stalų. 

Turėjome pasikvietę ir nemažą būrelį lietuvių studenčių.

Buvo puiki, legali proga ir gana rimtai papolitikuoti visiems mums rūpimomis temomis.

Beta Matutytė vėl prisipažino, kad čia, Maskvoje, jai darosi trošku...

Antanas J. aiškiai apglušintas nuo laiško. Ieško kelių susitaikyti. Bet ieško naiviai, netgi su kaž-

kokia vaikiškumo priemaiša. 

Įdomi viena „timiriazevkos“ studentė (iš Vilniaus). Pereitą kartą ji, niekieno nekviesta, atėjo 

į „timiriazevkoje“  vykusį vakarą. Pasivėlinusi... Tai ta pati mergina, apie kurią kalbėjo Teodoras 

B. Šį kartą atėjo vėlgi nekviesta ir vėlgi pavėlavusi. Jau išgėręs išdrįsau jai pastebėti, kaip ji taip 

sumaniai suranda pas mus kelią...

KOMENTARAS

Ši žydų tautybės mergina (jos vardas – Neli) greičiausiai buvo 

viena iš mus sekusių agentų, turėjusi „Solovjovos“ slapyvardį. Na, 

o agentas „Kačialov“, tai galimas Algio S. atitikmuo...

IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

„Orientuodamas savo pažįstamus, kad jie darbuotųsi ieškodami naujų kandidatų, kurie 

taptų vadinamojo „aspirantų klubo“ nariais, Grigas pats asmeniškai tose paieškose dalyvau-

ja. Pavyzdžiui, agentui „Tulpė“ jis rekomendavo susitikti su vienu iš konservatorijos aspirantų 

ir pakviesti jį į organizacinės grupės susirinkimą. 

Agentas „Kačialov“ savo 1964 m. gegužės 14 d. pranešime informuoja apie Grigo pastan-

gas įtraukti jį į lietuvių aspirantų sambūrį. „Kačialov“ nurodė: „1964 m. balandžio 16 dieną 

šaltinis buvo pakviestas... į lietuvių aspirantų organizuotą vakarą, kuris įvyko Maskvos ener-

getikos instituto bendrabutyje. Vakaro pabaigoje Grigas priėjo prie šaltinio siūlydamas atski-

rai su juo pasikalbėti. Pokalbį jis pradėjo pastebėdamas, kad mums (lietuviams) „su rusų tauta 

nepakeliui“ ir kad mes, aspirantai, Lietuvai kai ką reiškiame, todėl visi privalome būti drauge. 

Jisai dar pasakė, kad esąs to judėjimo vadovas (prezidentas) ir kad norįs į šį judėjimą įtraukti 

naujų draugų. Jis paklausė, kaip būtų galima surasti Seiliūną, GITI‘so (Teatrinio instituto – R. 

G.) aspirantą. Čia pat jis paklausė, ar šaltinis nežinąs to instituto studento Aleknavičiaus. 

Pokalbio pradžioje šaltinis jį išklausė, bet nesureagavo į jo samprotavimus; tada jis tarė: 

„Ko tu tyli! Galbūt manęs bijaisi dėl to, kad aš esu TSKP narys?“ Paskui pridūrė: „Nebijok! 

Tokiam mūsų pokalbiui tai neturi reikšmės...“
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Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Lemtingas parašas... 

... ir susimąstymas. Vilnius, 1964 m. balandžio 30 d.
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Jaunieji Angelė ir Romualdas Grigai, apsupti sveikintojų...

Jaunoji su savo artimiausia bičiule



Gegužės 7 d., ketvirtadienis
Praslinko reikšmingų įvykių grandinė. 

Aš – Lietuvoje. Atseit renku medžiagą baigiamajam disertacijos variantui...

Balandžio 30 dieną įvyko mano jungtuvės su A. Oficiali ceremonija – Vilniuje, o vestuvi-

nė puota – jos tėviškėje, Anykščių rajone, užmestame paraisčio vienkiemėlyje, o paskui – ir 

Naujamiestyje, mano tėviškėje. Tapau vedęs rimtas vyriškis.

Pabroliais buvo du ištikimi mano bičiuliai – Petras Rečiūnas ir Benas Kiburys. Abu išbandyti 

laiko ir širdies. Važiuojant iš Maskvos į Vilnių, Algiui Gedminui, „Kibirkšties“ krepšinio treneriui, 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Jaunojo pastangos uošvijoje prieš fotografą surikiuoti įsilinksminusius vestuvininkus...

... ir tų pastangų rezultatas
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pasigyriau, dėl ko keliauju. O tuo pat metu kažkoks vidinis balsas kuždėjo: „Romai, Romai – kur 

taip skubi...“ O ir registracijoje mano išrinktoji kažkodėl buvo praradusi nuotaiką (nors pati, pasi-

tarusi su savo globėjais, buvo pasiūliusi tą datą)...

... Vilniuje Ekonomikos institute dirba senukas Ladas Serbenta – įdomi asmenybė. Dar 1922 

metais paskelbęs koncepciją apie bendros baltų – lietuvių ir latvių – federacinės valstybės suda-

rymą. Prieš karą Austrijoje apsigynęs ekonomikos mokslų daktaro disertaciją. Žinoma, pas mus 

net mokslo kandidatu nepripažintas. Stalino laikais apie penketą metų praleidęs kalėjime. Tuo 

metu buvo sunaikinti trijų jo veikalų rankraščiai. Perpasakojo man dvi savo originalias hipotezes.

Pirmoji. Žmogaus senėjimo priežastimi jis laiko tam tikrų (nuodingų) medžiagų organizme 

kaupimąsi. Panašiai kaip ir radioaktyvus stroncis neišnyksta biologiniame rate, taip ir tos medžia-

gos... Jo paklausiau – jeigu taip, kodėl ta kryptimi niekas mokslo pasaulyje nedirba. „Daug mes 

žinome teiginių, kurie buvo pripažinti vėliau“, – atsakė man. – „Tikiu, kad už kokių 10 metų apie 

tai bus plačiai kalbama.“

Antroji. Jis nepripažįsta Niutono Žemės traukos dėsnio... Anot jo, atmosfera apie mūsų Žemę 

neišsisklaido ne dėl to, kad egzistuoja Žemės traukos dėsnis, o todėl, kad ją iš visų pusių spaudžia 

saulės ir kosminiai spinduliai, kurių prigimtis irgi turi medžiaginį pagrindą...

Tos hipotezės ne be spragų. Bet mane stebina senuko miklus protas, įgyta erudicija.

KOMENTARAS

Dar įdomesnė asmenybė buvo Lado Serbentos brolis Vitalis  – 

Baltarusijos MA akademikas. Buvom trise apie 1974-uosius ar 

1975-uosius metus jį aplankę Minske. Jam tada buvo 82 metai. 

Nuostabiai kalbėjo lietuviškai ir be pertraukos tris valandas... 

Stebėjausi, kaip jis nepavargsta...

Dalyvavęs Rusijos revoliucijose. Tapo bolševiku. Pasiūlęs 

Stalinui įkurti partijos istorijos institutą. Buvęs net jo direktoriumi. 

Bet buvęs laisvesnės minties šalininkas ir 1938 metais kalėjime 

laukęs sušaudymo. Ten eilėraščius rašęs savo krauju... Kažkaip iš-

vengęs mirties. Dirbęs Baltarusijoje, tapęs mediku ir profesorium. 

Bet Lietuvos niekada nepamiršęs... Po karo sugrįžo į Lietuvą. Bet 

čia kaip nepatikimas ideologinei sistemai negavęs leidimo dirbti 

nei pedagoginio, nei mokslinio darbo. Įsidarbinęs Švenčionyse 

paprastu gydytoju. Bet Baltarusija jį suradusi ir pakvietusi atgal 

ir jis ten buvo išrinktas net akademiku. Turi sukaupęs medžia-

gą daugiatomiui veikalui apie Tado Kosciuškos sukilimus... 

Parašęs irgi kelių tomų eiliuotą istoriją apie lietuvių vargus. Jo 
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herojai  – eiliniai žmonės... Mieželaičiui rodęs, bet tas sukritikavęs 

dėl primityvokos eiliavimo formos.

Aš klausiausi ir stebėjausi. Stebėjausi ir klausiausi. 

Imponavo išlikusi meilė ir ilgesys savo kraštui. Žinojau, kad 

jo žmona – beveik beraštė. Siūliau savo tada buvusiam tiesio-

giniam „viršininkui“ – Lietuvos MA nariui korespondentui Jonui 

Macevičiui, o už poros ar trejeto metų – ir tuometiniam Lietuvos 

istorijos instituto direktoriui Broniui Vaitkevičiui, irgi MA nariui 

korespondentui, pasirūpinti Vitalio Serbentos archyvo pergabeni-

mu į Lietuvą (apie ką ir jis pats gyvas būdamas buvo užsiminęs). 

Nieko neišėjo...

Nemokam mes, lietuviai, kaupti savos istorijos ir savos sielos 

kruopelyčių. Vis per tas nelemtas politines spalvas. Tada to bijota 

daryti, nes buvo pats  „brežnevinės stagnacijos“ metas... Bet 

šaknys gilesnės.

IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

„1964 m. birželio 9 dieną, naujai užverbuotas agentas „Banaitis“, palaikantis draugiškus 

ryšius su Lomonosovo universiteto aspirantu Pranu Kūriu (kuris, agento „Tulpės“ duomeni-

mis, įeina į „aspirantų klubo“ organizacinę grupę),  informuodamas apie susitikimą su pas-

taruoju, pranešė:

„... Pranas Kūris papasakojo, kad... Maskvoje yra lietuvių aspirantų klubas... Klubas organi-

zuotas seniai, Grigo iniciatyva... P. Kūris kaip tik buvo pirmajame organizaciniame posėdyje. 

Tada ten buvo 12 asmenų... Kalbą pasakęs Grigas: jis pabrėžęs, kad klubo tikslu turėtų būti: 

aspirantų susirinkimai, kuriuose pasipasakotų kas kuo užsiima; pasipasakojimai turėtų būti 

nuoširdūs, atviri, kas kaip mąsto, kuo nepatenkinti, kokios bėdos Maskvoje ir t. t. 

Kai kurie... išėjo iš kambario. Pasiliko Kūris, Grigas ir dar pora. 

Čia Kūris pradėjo ginčytis su Grigu, kad geriau būtų į tą klubą kviesti rašytojus, artistus.., 

kad čia mums nederėtų tapti kažkokiais sambūriais, turinčiais politinę-nacionalistinę reikš-

mę... Po tokių Kūrio žodžių Grigas prakalbo apie tai, kad lietuviai visko bijo, kad dabar ne 

stalininiai metai, kad kiekvienas gali mąstyti ir elgtis taip, kaip nori... „Nejaugi jūs užmiršote 

mūsų Tėvynės istoriją?“ – klausė Grigas, čia pat parodydamas „Kario“ žurnalus (buržuazinės 

Lietuvos nacionalistinės organizacijos spaudos organą). Paskui jis (Grigas) įjungė magneto-

foną ir leido pasiklausyti į juostelę įrašytą „Amerikos balsą“ lietuvių kalba. Ten buvo skaitoma 

poeto Baranausko poema „Anykščių šilelis.“ Taip Grigas bandė surasti klausytojų pažeidžia-

mą vietą. Pasak Kūrio, kai kurie jau bandė palaikyti Grigą, bet pats Kūris vis dar ginčijosi, kad 

viso to nereikia, kad jeigu Grigas galvoja suburti kažką antitarybinio, tegu paieško kitokios 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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visuomenės, į ką Grigas atsakė, jog tai ne antitarybinė grupė, bet laisvai mąstančių žmonių 

organizacija (klubas)...“ 

Birželio 23 dieną savo pokalbyje su agente „Gretchen“, „klubo“ organizacinės grupės na-

rys Kadziauskas pareiškė: „... Mes nesėdime sudėję rankas, bet kai ką darome vardan  mūsų 

Tėvynės. Reikia visiems įsijungti, tada visi iškilesni žmonės paskui save patrauks ir mases. 

Žmonėms reikia žadinti patriotizmo ir laisvės dvasią...“ 

KOMENTARAS

Dabar skaitant šį agentūrinį pranešimą, akivaizdu, kad jame 

minimas Pranas Kūris elgėsi žymiai apdairiau ir tai neabejotinai 

ženkliai prisidėjo prie jo sėkmingo kilimo... 

Bet štai – įdomi detalė... 

Aš tada turėjau įsigijęs tik radiolą. Įrašyti laidas į juostelę, 

juolab iš Sovietų valdžios trukdomo „Amerikos balso“, reikėjo 

turėti rimtesnę aparatūrą. Jeigu aš pasiūliau paklausyti „Anykščių 

šilelio“, tai galėjo būti tik legaliai Tarybų Sąjungoje pagaminta 

patefoninė (dabar jau daugumai nebežinoma) plokštelė, su 

kažkurio iš lietuvių aktorių įrašu. Ne daugiau... Pagaliau ir „Kario“ 

žurnalą (jų tada turėjau tris egzempliorius) prieškario Lietuvoje 

leido ne kokia nacionalistinė organizacija, o tai buvo oficialus 

leidinys, tuomet gana gausios Lietuvos kariuomenės kariams ir 

išsiskyrė politiniu ir ideologiniu santūrumu. 

Iš agentūrinių pranešimų nesunku pastebėti, kad tuometinių 

agentų uolumas kartais būdavo „perlenktas.“ Panašiai taip, kaip 

atsitiko su vėliau man mestu kaltinimu, kad aspirantų sambū-

rio organizatoriumi tapau suagituotas JAV agento Rimvydo 

Šilbajorio (beje, į Sovietų Sąjungą tada atvykusio kažkodėl ne 

Rimvydo, o Frenko vardu)... 

Liepos 25 d., šeštadienis 
Iš laiško mano žmonai A. 

„... Tikiu, kad Tu išgirsi mano širdies balsą. 

Jau kelintą dieną (ir naktį) neramiai blaškausi ir vien galvoju apie Tave ir mūsų gyvenimą. Aš 

turbūt esu neteisus, bet širdis kažką kalba, kažką pasako, sukelia kažkokį nerimą, nuo kurio krečia 

šiurpas... Aš laukiu iš Tavęs laiško, bet, išskyrus aną, kuris mane stipriai supurtė, aš negavau. Ir taip 

per devynias dienas – tik du laiškai. Aš likau baisiai nustebintas, kad abiejuose nė žodžio apie 

Tavo pažadėtą kelionę į Maskvą. Kas tai – atsitiktinumas?
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Paskutiniame Tavo laiške nebemačiau Tavo širdies, nejutau Tavo sielos ir aš ėjau kaip neregys... 

Tavo širdis pasislėpė. Kodėl toks staigus pasikeitimas, įvykęs per vieną savaitę?

Šešėlis, atsiradęs būnant kartu, greitai praeina, gal nepalikdamas ir pėdsako. Be šešėlių negali 

būti šviesos, kaip ir šviesos be šešėlių... Bet šešėlis, atsiradęs per atstumą, yra sunkus. Labai skau-

dus... Atsiliepk, manoji A.“

Rugpjūčio 14 d., penktadienis
Laikas. Jis beprotiškai bėga, įtraukdamas mus į savo verpetą ir mes tampame bejėgiais ištrūkti 

iš geležinio jo glėbio... Patys imame skubėti aplenkdami save, kartais net patį laiką. 

Ir gera, ir baugu. Ir prasminga, ir beprasmiška. Viskas kartu. 

Pro mus praeina įvykiai, vos mus paliesdami. Mirga žmonių veidai, kurių mes nepajėgiame 

perprasti. Kažką veikiame, dirbame nepagaudami tikrosios savo veiksmų prasmės. Laikas veja 

mus. O mes – laiką...

Bet vis nepaliaujame svajoję apie dienas, kai būsime pajėgūs sustabdyti laiką. Na, kad bent 

sulėtėtų, eitų vėžlio žingsniu... Pabūtume tada patys su savimi, su savo artimaisiais. Su bičiuliais. 

Su gamta... Nuo skubėjimo sugrubome. Apšepome. Žiūrime į veidrodį, o iš ten žvelgia keistas, 

nepažįstamas veidas: akys be minties – tik pilka, pažaliavusi fizionomija... 

Mes kaip tie jūros druskos ir štormų nugairinti jūrininkai... Plaukiame į priekį ir nežinome kelio 

atgal. Einame pasitikti audrų gal siaubingesnių ir nuo nuojautos girdime stipriau plakančią širdį... 

Mes dar jauni. Dar galime išbandyti audras. Jos netgi šaukia į save, kaip tos sirenos Odisėją... 

Žinau, kad aš – truputį tinginys. Nors tai ir koktu prisipažinti... Didžiausias aspirantūros nuo-

pelnas – per prievartą išmoktas ritmingas, nuolatinis darbas, branginant net minutes (kasdien 

rašydavau į kišeninį kalendorėlį, kiek laiko praleidžiu dirbdamas prie disertacijos...). 

Rugsėjo 6 d., sekmadienis
O Antanas J. – šaunuolis! Po to mano „pedagoginio“ laiško net tris kartus buvo pas mane 

atvažiavęs. Aišku, jog katė yra perbėgusi mūsų kelią... Bet – draugaujame. 

Dviejų mėnesių laikotarpiu mirė net trys įžymiausi komunistinio judėjimo šulai: Moris Torez 

– Prancūzijos komunistų partijos pirmininkas, Elizabet Flinn – JAV kompartijos pirmininkė ir 

Palmyro Toljati – Italijos kompartijos generalinis sekretorius. 

KOMENTARAS

Dėl pastarojo (Toljačio) po gero dešimtmečio sužinojau 

įdomią, detektyvu alsuojančią detalę... Pasirodo, Toljačio likimas 

savaip buvo susijęs su Lietuva... 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Gal 1975 metais, man dirbant Lietuvos MA Istorijos instituto 

Filosofijos, sociologijos ir teisės skyriuje, susiorganizavome pažin-

tinę (pasirodo, tuomet politiškai rizikingą) ekskursiją Baltarusijos 

keliais po senąsias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vietas. 

Aplankėme Nesvyžių. Čia stovėjo (saloje) sveikut sveikutėlė 

Kunigaikščių Radvilų pilis, paversta Baltarusijos vidaus reikalų 

ministerijos sanatorija... Vienas iš mūsiškių – lenkų tautybės, 

atsilankė pas vietinį kleboną, žinoma, irgi lenką. Šis ir papasakojo 

apie tai, kad 1939 metais, užėjus Raudonajai armijai, buvo su-

imtas į užsienį nespėjęs pabėgti, ten, savo pilyje, gyvenęs Radvila 

(viešai save vadinęs Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu)... Kaip tik 

tuo metu, Musolinio pasodintas, Italijos kalėjime kalėjo Palmyro 

Toljati. Kadangi kunigaikščiai Radvilos savo nuosavybės turėjo ir 

Italijoje, į derybas įsimaišė tos šalies pusė ir Toljatis buvo iškeistas į 

Nesvyžiuje „pagautą“ kunigaikštį... 

Nesvyžiaus klebonas mūsų kolegai papasakojo ir apie tai, 

kad vietinės bažnyčios rūsiuose buvę 107 puošnūs karstai, kurių 

dauguma – kunigaikščių Radvilų šeimos. Anais metais iš paskos 

raudonarmiečiams atskubėjo Leningrado Ermitažo muziejaus 

darbuotojai ir nuo palaikų „nulesiojo“ gausybę papuošalų – šitaip 

eilinį kartą papildė Rusijos muziejų lobynus. Dabar ten, rūsiuose, 

karstų antvožai riogsą nuvartyti, o pačių palaikų kažkodėl belikę 

tik apie 70... 

Tą kartą bažnyčios šventoriuje iš močiutės pirkau šventą pa-

veikslėlį... O ji man pasakė gražia lietuvių kalba: „Ačiū, vaikeli...“

Bet, mano apmaudui, tada išsišnekėti neteko, nes ekskur-

santai jau buvo nutolę... Prisipažinsiu: pasimečiau ir dėl patirtos 

ideologinio persekiojimo traumos.

Spalio 4 d., sekmadienis
Šeštadienį pas mane atsilankė aštuoni svečiai. Tarėmės dėl naujo lietuvių aspirantų banke-

to – literatūrinio vakaro. Aš džiaugiausi: kokie puikūs tie mano draugai čia, Maskvoje! Nuoširdūs, 

principingi, ryžtingi ir kultūros atžvilgiu daug man dar reiktų siekti iki jų lygio. Algis Stulgys, jau 

pasižymėjęs smuikininkas, taip vaizdingai pasakoja apie keliones į užsienį... Arba Jurgis Vilemas, 

Maskvos buriavimo rinktinės dalyvis... Tokios pažintys visada priverčia pagalvoti, palyginti, įsijaus-

ti... Galbūt pavyks mums visiems kada nors Vilniuje susitikti ir pasikrauti ta maskvietiška bičiulyste. 

Bet gerai žinau – gyvenimas, darbas labai dažnai išskiria, sukuria barjerus. Pritrūksta ir laiko. 
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Na, gal gerais bičiuliais išlieka tie, kurie daug metų praleido kartu. Arba dalyvavo kokiame nors 

įspūdingame žygyje. O mes?.. 

... Jeigu pamirštu savo disertaciją, gera taip pasidaro... Atrodo, pradedu gyventi tikru gyveni-

mu, tikra gaivia srove. Betgi šis darbas man tiesiog būtinas jau vien dėl to, kad, panašiai kaip tas 

srovių nešiojamas šapas, nebūčiau išmestas į krantą... 

IŠ AGENTŪRINIŲ PRANEŠIMŲ

„Po mokslo metų aspirantai išvyko į Lietuvos TSR, atostogoms, ryšium su tuo susitikimai 

vadinamajame „aspirantų klube“ nutrūko, tačiau š. m. rugsėjo mėnesį iš agentės „Gretchen“ 

buvo gauta duomenų apie kai kurių jo dalyvių ketinimus artimiausiu metu organizuoti 

Maskvoje esančių aspirantų lietuvių susitikimą tam, kad „klubas“ vėl pradėtų funkcionuoti. 

Analoginės žinios buvo gautos iš agentų „Tulpės“ ir „Kačialovo“, pastarasis savo 1964 m. 

spalio 10 dienos pranešime informavo:

„... Nurodytu laiku (spalio 3 d.)... mes visi (5 asmenys) autobusu atvykome pas Grigą... 

Nedideliame kambaryje susirinko devyni žmonės. Susirinkusiems kalbėjo Grigas. Jis pasiūlė 

tęsti praeitų mokslo metų tradiciją, t. y. organizuoti lietuvių aspirantų vakarones. 

Siūlymui buvo pritarta ir Grigas tam susibūrimui pasiūlė spalio 17 d. Niekas šiai datai 

neprieštaravo. Buvo išsakyta mintis, kad tas vakaras būtų skirtas Spalio šventėms, tačiau tam 

prieštaravo Grigas – jis tame vakare norėjo išsaugoti grynai nacionalinį charakterį... 

Iš Grigo lūpų praslysdavo žodžiai, kad lietuviai, studijuojantys Maskvoje, praranda, už-

miršta savo lietuviškąsias tradicijas, kad reikia imtis priemonių, kaip suburti Maskvoje lietu-

vius, atseit mums nepakeliui su rusais. Tie žodžiai buvo pasakyti visiems girdint. Ten buvo 

dainuojamos lietuviškos dainos. 

Kiti dalyvavusieji nepasisakė, tačiau šaltinis jautė, kad jų mintys greičiausiai sutapo su 

Grigo mintimis... 

Koridoriuje, jau atsisveikinant, Grigas mums pasakė, kad reikia sudaryti mažą  grupelę (6 

žmonių) ir dažniau pas jį rinktis. Čia pat Antanas (Jasaitis) paprieštaravo, manydamas, kad 6 

žmonės – tai jau pavojinga, reikia mažiau... Tada šaltinis paklausė: kokio tikslo Jūs siekiate? 

Ką mes veiksime? Tada Grigas ėmė raminti, kad jis jau visko matęs, kad viską išbandęs ir kad 

nėra ko bijoti...“

1964 m. spalio 17 dieną Timiriazevo žemės ūkio akademijos valgykloje įvyko pirmasis 

naujaisiais mokslo metais lietuvių aspirantų susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 70 

žmonių, tarp jų šeši Aukštosios partinės mokyklos klausytojai. Susitikime dalyvavę agentai 

„Tulpė“, „Gretchen“, „Kačialov“ kokių nors aštrių išpuolių iš dalyvių pusės neužfiksavo. 

Apžvelgdama Grigo įžanginę kalbą, „Gretchen“ nurodė: 

„... Grigas kalbėjo, jog yra graži tradicija lietuviams susirinkti kartu, kad tai leidžia arčiau 

vienas kitą pažinti, o tai Lietuvoje pasitarnaus glaudesniam bendravimui...“

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Kartu su tuo „Gretchen“ pranešė:

„... Aš Grigą pažįstu jau keletas metų. Per tą laiką man teko iš jo išgirsti nacionalistinius iš-

puolius. Šiais 1964 metais Grigas pokalbyje su manimi irgi išsiskyrė atskirais nacionalistiniais 

pareiškimais, kaip antai, apie būtinybę Lietuvai atsiskirti nuo TSRS, apie blogą gyvenimą 

Lietuvos Respublikoje, liaupsino gyvenimą JAV...“

Agentas „Kačialov“, informuodamas apie įvykusį vakarą, atkreipė dėmesį į Lomonosovo 

universiteto studento Algio Gaižučio eilėraščius: 

„... Išdėstyti Gaižučio eilėraščio mintį sunku, nes jie pasirodė netobulais, išbarstytais. 

Pirmajame eilėraštyje, mano nuomone, buvo parodytas idėjinis netobulumas, nes mintis  – 

aiškiai nacionalistinė (žodžiai: „pirmyn“, „kovoti“, „baugina komjaunimas“), kiti eilėraščiai lie-

tė meilės tematiką...“
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Dabartinio Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus, akademiko Algirdo Gaižučio, 
tuomet aspiranto, žaismingas pareiškimas, įteiktas „timiriazevkoje“ vykusioje aspirantų klubo 
vakaronėje. Kairiajame viršutiniame kampe mano ranka parašyta rezoliucija: „Pareiškimas 
apsvarstytas. Nutarta priimti. Vienbalsiai. 1964 10 17“



KOMENTARAS

Štai ir viskas. Ką iš agentūrinių pranešimų buvau gavęs kaip 

dovaną iš „Lietuvos aido“... Tai buvo jau 1998-ieji metai. Toji 

medžiaga man tapo tikru atradimu! Buvo įdomu susipažinti ir su 

mums neįprastu sovietmečio „epistoliariniu“ žanru. 

Kas buvo tų pranešimų faktiškieji autoriai? Apie „Tulpę“ – 

Joną Gintautą labai plačiai keliuose „Lietuvos aido“ numeriuose 

buvo rašyta 1998 ir 2000-siais metais. Tai nesunku atsekti pagal 

teiktos informacijos pobūdį. Apie „Solovjovą“ jau buvo užsiminta 

anksčiau. Visai tikėtina, kad ji (tais metais studijavusi antrame 

kurse) vykdė „timiriazevkoje“ veikusio KGB inspektoriaus nurody-

mus. Pamenu, ieškojo progų suartėti su manimi, bet dirbtinumo 

šydą buvo nesunku pajausti. Tik su gailesčiu galima kalbėti apie 

„Kačialovą“, po aspirantūros taip ir neįsitvirtinusį muzikavimo 

aukštumose. Nors būta ryškių pergalių. Matyt, asmenybės 

dvilypumas, jos susidvejinimas pakirto jos gyvybines ir kūrybines 

galias. „Banaitį“ galiu identifikuoti pagal jo tikrąją pavardę... 

Bet jis mano aplinkoje buvo pasirodęs tik epizodiškai, gindamas 

disertaciją... Dėl agento „Vlado“ – turiu savo versiją, bet ji tokiu 

pavidalu tegu ir pasilieka... 

O štai šaunioji, aktyvioji „Gretchen“? Ypač mėgusi Maskvos 

„Berlyno“ restoraną... Tai moteris iš tų, kurios artistiškai vaidi-

no „pasiekiamą“, bet kartu sugebančią išsaugoti „nekaltybę“... 

Šitaip elgdamasi ji, manau, laimėdavo ne tik „mūsų fronte.“ Tais 

metais dirbo TSRS Aukščiausiojoje Taryboje vertėja... Prieš keletą 

metų (2007-aisiais) man su ja nutiko įdomus nuotykis... Važiuoju 

troleibusu, o ji sėdi prie lango už vienos sėdynės priešais mane. Ir 

kreipiasi per keleivės galvą tiesiai į mane: „Jūs, ponas Grigai, esate 

įtakingas žmogus... Padėkite išplatinti štai šitą pranešimą dėl 

skurdžios mūsų pensininkų būklės...“

Dar nesusigaudydamas, su kuo turiu reikalą, peržvelgiu kažko-

kiame laikraštėlyje atspausdintą jos straipsnelio apie tą bėdą 

iškarpą. O ji vėl man: „Aš visiems viršininkams padėdavau rašyti 

kalbas... Aš niekam nesu padariusi blogo...“

Neliko abejonių, kad tai – ji. Išdavė kalbos maniera, visa lai-

kysena. Tada aš, kitiems girdint, ir sakau: „O jūs, Gretchen, ir man 

nieko blogo nepadarėte?“

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Nespėjau net apsidžiaugti pataikęs, o ji jau buvo išnėrusi pro 

ką tik prasivėrusias troleibuso duris...

Tiesa, ją dar buvau netyčia sutikęs ir prieš 15 ar 20 metų. Tada 

ji pirmoji puolė aiškinti „aną situaciją“ ir pagrindinę kaltę stengėsi 

suversti Antanui Jasaičiui... (Jis man ir būdamas Anapilyje atleis, 

kad čia taip dažnai buvo minimas...)

Lapkričio 15 d., sekmadienis
Daug įvykių nuskubėjo į istoriją...

Spalio 14 d. buvo nuverstas Nikita Chruščiovas. Jo didybė sprogo lyg muilo burbulas. Ir vis-

kas – taip natūraliai... Jokia visuomeninė jėga, gal ir joks politinis sluoksnis turbūt ir laisvės są-

lygomis nebūtų išdrįsęs rimčiau jį ginti. Bet iš esmės niekas nesikeičia. Tai irgi visai natūralu. 

Sistema... 

Prancūzijos prezidentas de Golis, sužinojęs apie tuos įvykius, tepasakė: „Štai taip baigėsi žmo-

giškoji šlovė...“ O, rodos, abu bučiavosi, glėbesčiavosi. 

Disertacijos darbas – visai prie pabaigos. 

Šaukte šaukia gamta. Šaukia gyvenimas kur nors užmestame kampelyje. Bet – prie vandens. 

Džavaharlava Neru (Indijos prezidentas) rašė, kad žmonija miestuose išsigimsta, nes ten visa 

aplinka erzacinė: dirbtinumas, paviršutiniškumas, blizgučiai, narkotikai, dirginimasis, skubėji-

mas... Miestietis retkarčiais išvažiuoja į gamtą tik tam, kad ją apterštų arba veidmainingai gėrisi 

nesuprasdamas jos prigimties, natūralumo dvasios. 

Bet keisto likimo dėka gyvenimas periferijoje, kaime dabar mažai kuo skiriasi nuo miesto, o 

kartais jis darosi dar labiau išsigimęs. 

Politinis diktatas, žmogaus laisvių atėmimas, tradicijų slopinimas, o iš dūšios skausmo ir al-

koholis – štai tie degradacijos šaltiniai... Išeitis asmeniui tik viena: reikia sugebėti bent iš dalies 

atsiriboti nuo degraduojančio pasaulio, susikūrus savąjį. Todėl vienintelė išeitis – kūryba. Lenkai 

teisingai elgiasi, organizuodami kaimo inteligentų klubus. Bet pas mus ir tai neįmanoma – būtų 

iškart primesti politiniai kaltinimai. 

1965-ieji. Sausio 24 d., sekmadienis
Iš laiško broliui Petrui, pašauktam į karinę tarnybą.

„Man buvo skaudu ir liūdna, perskaičius Tavo eilutes, kad jautiesi gyvenimo nuskriaustas. 

Nenusimink! Tai – laikinas etapas... Ištrūksi iš tų kazematų ir pats nustebsi: pasaulis Tau bus 

trigubai brangesnis, trigubai spalvingesnis, nes Tu, dėka tos kančios ir to išgyvento dvasios neri-

mo, jį suvoksi giliau, turtingiau. 

Nedaug žmonių, turinčių imlią prigimtį – giliau matančių, plačiau suvokiančių. Nedaug... Argi 

nepastebėjai, jeigu tokį sutinki, pats geriau, turtingiau pajauti ir save. Kartais net nustembi, kitokį 
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save išvydęs... Tačiau tie susitikimai neatperka to, ką tenka išgyventi, jei likimas nusviedžia ilgiau 

pagyventi toj aplinkoj, kur žmogaus turtingesnė prigimtis neturi paklausos, yra užspausta.

Tikėk, visai nebetoli ta diena, kai Tu atgausi visą savo dvasios stiprybę... Tu sutiksi tą Merginą, 

apie kurią Tu seniai svajoji. Tačiau tie ieškojimai taip pat bus skaudūs, apgaulingi, nes mes ieško-

dami labai dažnai sutiktajai priskiriame tų savybių, kurių ji visai neturi. Betgi taip pat pavojingai 

save iškeliame ir ant pjedestalo... Spjauk, kad Tau greitai bus 23 metai. Spjauk, kad Tu dar jokių 

mūrų nepastatei ar nereikalingų nenugriovei. Tikėk, ne čia tikroji esmė. Būti žmogumi, kenčian-

čiu, bet kartu jaučiančiu ir kitą – štai kur mūsų pagrindinė esmė.“

KOMENTARAS

Tai vienas iš tų retų atvejų, kai į savo dienoraštį persirašydavau 

mintis iš kitiems rašytų laiškų.

Jau parengus spaudai šios knygos rankraštį, suradau kadaise 

man atsiųstų laiškų pundus. Vien gautų iš brolio Petro priskai-

čiavau 46 vienetus. Pranešiau jam apie savo „atradimą.“ O jis 

atvežė mano jam rašytų – 57 vienetus. Sutikrinus datas, visas šis 

dabar atrodantis gausus susirašinėjimas, vyko knygoje aprašomo 

dešimtmečio tarpsnyje... Mus siejo ir sieja ne tik brolystė – kraujo 

ryšys. Jau tada siejo sielų bičiulystė. Netgi žvelgiant iš dabarties 

pozicijų į anų metų mudviejų susirašinėjimą, laiškų tekstai gražiai 

„gultų“ į savarankišką įdomią mūsų jaunystės išgyvenimus ir aną, 

jau dingusį pasaulį aprašančią knygelę. 

Šias eilutes rašau dar ir dėl to, kad noriu skaitytojui (ypač am-

žiumi jaunesniam) priminti: gal kartu su kompiuterizacija užgeso 

ne tik jausmų niuansais spalvingesnis susirašinėjimas. Gal užgeso 

ir vienas iš pamatinių šaltinių, maitinusių žmogaus dvasinę 

kultūrą ir jo atmintį?..

Sausio 25 d., pirmadienis 
O Dieve! Šiandien man sueina 29-eri metai. Cha cha cha! Taip pasimesti ir užsimiršti... Vis per 

tą disertaciją, kurią šiandien knygrišykloj įrišau ir spėjau išnešioti oponentams... Darbą padariau 

per du su puse metų! 

Kalbama, kad nėra darbo, kūrybos prasmės. Kad viskas aplinkui pilka, banalu, aptraukta melo 

skraiste... O ar mes laisvinamės nuo tos skraistės? Privalome rasti gyvenimo prasmę galbūt ir 

beprasmiškame darbe... Gal net ir beprasmiškame priešinimesi. Privalome judėti ir kurti, kitaip 

labai greitai apaugsime taukais, smegenys atbuks. Prieš laiką pasensime... Ir tik judėjime, kovoje 

mes patys galime augti, plėsti žmogiškuosius bruožus. 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Sausio 28 d., ketvirtadienis
Iš knygos „JAV kinas, teatras, muzika ir tapyba“: 

„Amerikiečių muzika – pakankamai paradoksali sąvoka. Atrodytų, jog JAV muzikinė kultūra 

tokia pat sena, kaip ir pasaulio seniausių šalių. Jos ištakose buvo ir kolonistų iš Europos, ir Azijos 

dainos, ir naikinamų indėnų folkloras, ir Afrikos negrų, parduotų vergijon, unikali kūryba. Tačiau 

visi tie nesuskaičiuojami šaltiniai nesusiliejo – greičiausiai dėl savo kosmopolitinio chaotiškumo 

ir dažno nesutaikomumo – į vieningą, kokybiškai naują kryptį.“

O štai kaip apie džiazą (Amerikai būdingą muziką) yra parašęs vienas iš tos knygos autorių: 

„Ledi Džiaz, papuoštą intriguojančiais ritmais, sušoko jau visame pasaulyje – netgi tolimo-

sios Šiaurės eskimai ir polineziečiai tolimųjų Pietų salose. Tačiau nei vienoje iš savo kelionių ji 

nesutiko riterio, kuris būtų sugebėjęs ją kaip garbingą viešnią pristatyti muzikinės visuomenės 

aukštuomenei. Tokį stebuklą pasisekė padaryti Džordžui Geršvinui.“ 

KOMENTARAS

Negaliu apeiti Airijos – senųjų keltų ainės... 

Ši užsilikusi (kaip ir mes, lietuviai) nedidelė tauta JAV atidavė 

didesnę pusę savo narių (XIX a.-XX a. pr.). Vos ne totalinę šios 

tautos emigraciją sukėlė ne tik žmonių veiklai ir laisvei atsiradu-

sios JAV galimybės, bet suveikė Airijoje tebesmaugianti, geležinė 

anglų ranka. Pirmais po atkurtos Nepriklausomybės metais, ste-

bėdamas Vilniaus katedros aikštėje iš JAV (neįsidėmėjau valstijos 

vardo) atvykusio liaudies šokių ansamblio koncertą, susimąsčiau: 

kažkas labai artima, pažinta... Vėliau, gal po 10 metų, Vilniuje 

koncertavęs nuostabusis nacionalinis airių ansamblis „Lord of 

the Dance“ tarsi patvirtino mano įsitikinimą, kad airių emigracija 

iš visų Europos tautų JAV liaudies kultūrai paliko bene ryškiausią 

pėdsaką.

O mes, lietuviai? Ar taip ir išnyksime, nepalikę savajame konti-

nente ryškesnių savosios tapatybės ženklų? 

Vasario 3 d., trečiadienis
Paskutinės dienos „timiriazevkoje.“ Šeštadienį ir penktadienį išsiuntinėsiu iš spaustuvės gau-

tus autoreferatus. Jau krūvelė dienų, kai nieko rimto ir konkretaus nedirbu. Pradedu atgauti žmo-

gaus veidą... Mane vėl pradeda lankyti tos mintys, kurių aš taip išsiilgau. Vėl pradedu įsižiūrėti į 

mane supančius žmones.O kaip seniai tai buvo! Ir kaip aš viso to išsiilgau... Užgimstu kaip po 

kokio sunkaus, labai ilgai užsitęsusio košmaro.

Už kelių dienų išvažiuoju į Vilnių... 
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