
1960–1962-ieji. Aš – inspektorius

1960-ieji. Gruodžio 1 d., ketvirtadienis
Nuo lapkričio 15 d. aš jau Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto spe-

cialiųjų vidurinių mokyklų vyr. inspektorius. Technikumą palikau su liūdesiu, bet ir su naujomis 

viltimis. Prie liūdesio prisidėjo ne tik užsimezgusių ryšių su kitais, ar su mano kurtu pasauliu 

nutraukimas. Man pagailo ir Bartkuškio ežero, kuris tyvuliavo čia pat, už technikumo rūmų, ir kurį 

aš kitų akivaizdoje (žinoma, ir be jų) apiplaukdavau. Gaila buvo palikti ir tarybinio ūkio direktorių 

Ginevičių, kuris mane išlydėjo liūdnomis akimis kaip geriausią, bet gal vos ne trigubai už jį jau-

nesnį bičiulį. Susikirsdavome. Bet svarbiausia – buvome idėjiniai bendraminčiai.

KOMENTARAS

Dar ir šiandien man sąžinę „graužia“, kad aš tada, atsisvei-

kindamas su turtingu savo dvasia ir tautiniais įsitikinimais 

Ginevičiumi, kaip reikiant net ir nepadėkojau už man, jaunutė-

liam, nepatyrusiam technikumo direktoriui, suteiktą visokeriopą 

pagalbą. Net ir vėliau, kai po metų susitikome Vilniuje ir kai jis 

pasiūlė „minutei sustabdyti“ mūsų susitikimą, atsiprašęs nusku-

bėjau savo reikalais. Tik labiau subrendęs suvokiau, kad tai būta 

paskutinio mūsų susitikimo... O jis kentėjo ne tik nuo pasaulietinės 

valdžios, bet ir nuo labai aikštingos „savosios“ – namuose.

Subrendęs (ir jau „nueinantis“) dažnai susimąstau: kiek būta 

tų prasilenkimų su elementariu žmoniškumu! Jaučio oda, manau, 

sunkiai „atlaikytų“... Apie tai byloja kad ir toks po gruodžio 1 d. 

mano dienoraštyje sekos tvarka einantis įrašas...

Gruodžio 10 d., šeštadienis
Iš laiško Motinai ir Teresei:

„... Kaip visada, taip ir šį kartą, išvažiavau iš Jūsų savimi nepatenkintas, blogai nusiteikęs... 

Atvažiuodamas pas jus, visuomet sau pasižadu būti nuoširdus, meilus, paprastas. Bet niekuomet 

man tokiu nepavyko būti. Lieku savyje, savajame kiaukute... 

O važiuoju į tėviškę ne šiaip sau išsiblaškyti. Ar viliojamas vien gimtinės kiemo. Ne. Savo pa-

sirodymu noriu pradžiuginti Mamą; pradžiuginti taip, kad ji galėtų kaimynų akyse pasididžiuoti 

savo vaikais, jų meile ir pagarba, rodoma jai.

Mano broliui Stepui tai pavyksta, o man – ne. Už tai jaučiu jam nedidelį pavydą... Ką gi, nors 

per nuotolį atsiminkite, kad aš visuomet su jumis; visuomet su jūsų bėdomis ir džiaugsmais. 

Visuomet – Jūsų sūnus, o seserims – brolis. Guodžiu save: gal su amžiumi išmoksiu bendrauti... O 

dabar – atleiskite... Gal mes visi tokie: iškankinti gyvenimo kovos už savo būvį, todėl ir kampuoti... 

Gal čia ne mes vieni kalti, gal toks laikmetis?..“
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KOMENTARAS

Panašūs mano prisipažinimai padaryti ne dėl prigimties 

susidvejinimo. Negalėčiau pasakyti, kad augau visavertėje šei-

moje. Vaikystės metais gyvenau ir pas senelę su teta. Nuoširdžiai 

prisipažinsiu: ten buvau „pavalgydintas ir aprengtas“, bet išgy-

venau savo, kaip vaiko, vienišumą... Paauglystė, jaunystė praėjo 

technikume. O ir mano mama nuolat ir su nervine įtampa grū-

mėsi už save (ir savo vaikus). Siekė bet kokia kaina atstatyti savo 

pažemintą žmogaus, moters orumą, į tą „kovos ratą“ įtraukdama 

ir mus – savo vaikus. Atsigręžęs į praeitį, pasigendu to paprasto, 

tik šeimoje atsirandančio ir nejučiomis, natūraliai perduodamo 

„įdirbio“, kuris „tramdytų“ charakterį, šlifuotų aštresnius elgsenos 

kampus. Nuo mažumės, kaip man atrodo, buvau ir likau kam-

puotas, ambicingas, gal ir su neužslopintu noru iš kitų išsiskirti... 

Šiandien klausiu savęs: kodėl taip atsitiko? Netinkamas auklėji-

mas? Pasisekimai vaikystėje, atliekant net kai kurias zakristijono 

funkcijas Palangos bažnyčioje? O gal prisidėjo dar ir tai, kad buvo 

ilgas laikotarpis, kai reikėjo startuoti iš visiško skurdo ir tuo pa-

grindu kitų žmonių rodomos mamos šeimai socialinės izoliacijos? 

O gal ir sovietinis, ypač pokarinis laikotarpis buvo taip sutvarky-

tas, kad ir prigimtinėms ambicijoms buvo duota valia?
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Gruodžio 15 d., ketvirtadienis
Buvau Rašytojų sąjungoje. Palikau pas literatūrinį konsultantą prozininką Algirdą Pocių savo 

kūrinėlių pluoštą. Penktadienį – „didžiojo teismo“ diena... Savo dabartinę kūrybą, kuri spausdina-

ma rajonų laikraščiuose, aš  pats vertinu kritiškai. Reikia dirbti ir augti.

... Kurpiu fantastinį planą. Visai neprošal būtų patekti į Visuomeninių mokslų akademiją... 

Norėtųsi mojuoti erelio, o ne vanagėlio sparnais. Trokštu matyti tolius, tolimus horizontus. 

Ilgiuosi erdvės. Noriu žinių, be kurių, žinau, nebus ir laisvės...

KOMENTARAS

Tais laikais Visuomeninių mokslų akademija (prie SSKP CK) 

buvo laikoma aukščiausio prestižo ne tik ideologine, bet ir mokslo 

institucija. 

Absolventai studijas baigdavo parašę daktarines (tada – kan-

didatines) disertacijas, kurių lygis buvo vargu ar prastesnis už 

tą, kurią aš po kelių metų buvau parašęs ir apsigynęs. Tačiau į tą 

įstaigą siųsdavo tik pasižymėjusius, „patikrintus“ aukšto lygio 

partinius ir sovietinius darbuotojus.

Tikrovė buvo tokia, kad, atsidūrus į ministeriją, neišvengiamai 

(arba beveik neišvengiamai) ima veikti, stiprėti psichologinis 

karjeros siekio mechanizmas.

Gruodžio 30 d., penktadienis
Priešpaskutinė metų diena!

Ką rašyti? Ką įvertinti ir kokius planus kurpti ateičiai? Gal apie tai, kad kasdien manyje kunku-

liuoja kančios ir kovos katilas? O gal apie tai, kad naujas darbas – man visai ne prie širdies?

Nieko nerašysiu. Seniai, atrodo, labai seniai praėjo tie laikai, kai jutau jėgų perteklių, buvau 

žvalus ir džiaugiausi gyvenimu. O gal tokios būsenos iš viso ir nebūta?..

1961-ieji. Sausio 5 d., ketvirtadienis
Neiškenčiu į dienoraštį neįrašęs Naujųjų metų sutikimo, pavirtusio įdomiu nuotykiu...

Mano tarnybos draugas Gerdutis Tarvydas, kaip komjaunimo aktyvistas, į mūsų įstaigą 

buvo pakviestas dirbti iš karto po Kauno politechnikos instituto baigimo. Jis netikėtai pasiūlė 

Naujuosius sutikti kartu. 

Ir ne bet kur, o Dailės instituto kavinėje. Ten būsią įdomu... Suvokiau priežastį: atsisakė jo mer-

gina, technikumo studentė (mačiau ir piktinausi, kad jis su ja elgdavosi tik kaip su meiluže). Na, o 

staliukas keturiems buvo jau užsakytas. Antrą porą sudarė trečiasis mūsų valdybos bendradarbis 

su dama. 
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Artėjo Naujieji... Stebėjau, kaip patalpos kampe už sustumtų staliukų vis labiau šėlo baltais 

marškiniais pasipuošę vaikinai. Atrodo, ir mes jau buvome „sutvarkę“ mums skirtą „valdišką“ 

puslitrį... Naujųjų metų laikrodžio dūžiai! Įsišėlę baltmarškiniai vaikinai staiga su šėlsmu į lubas 

ėmė mėtyti ant staliukų gulėjusias lėkštes. Duženos lakstė į visas puses. Kai kas ir prie kitų staliu-

kų sėdėjusiųjų pasekė anų pėdomis. Nuo mūsų stalo lėkštes griebė ir mane pakvietęs draugas ir, 

azartiškai įsijautęs, svaidė jas į lubas...

Paskui staiga viskas nuščiuvo. Visi nusigandę paliko kavinę ir išsivaikščiojo... Dauguma nuėjo-

me į salę, kur prasidėjo šokiai. Einant instituto koridoriais, stebino išpieštomis kaukolėmis, skele-

tais ir kariamomis žmogystomis išdabintos dekanatų durys. Stebino silkės griaučiais nurodomos 

ėjimo kryptys. Visa ta bakchanalija man pasirodė labai keista ir nepriimtina.

KOMENTARAS

Toje šventės istorijoje mane apstulbino kitas faktas.

Labai greitai prasidėjo tą naujametinę naktį chuliganiškus iš-

puolius padariusiųjų viešas svarstymas Dailės institute, trukęs toli 

gražu ne vieną dieną... Suprantama, kad pagrindinė tema buvo 

lėkščių daužytojų ir „tepliorių“ pasmerkimas ir nubaudimas. Į 

tuos svarstymus įdomumo vedinas atsilankiau ir aš, kartu su savo 

bendradarbiu Gerdučiu T. Labai nustebau, kai jis, atstovaudamas 

mūsų įstaigą, išėjo į tribūną ir drąsiai, be jokių skrupulų „kalė prie 

kryžiaus“ anuos baltmarškinius. Vos vos nesusilaikiau neišėjęs į tą 

pačią tribūną ir už tokį elgesį čia pat nepasmerkęs savo bendra-

darbio... Suveikė sovietinio valdininko sindromas...

Kai kas, pasinaudojus tuo naujametiniu įvykiu, buvo pašalinti 

iš Dailės instituto. Tai galėjo būti tik pretekstas. Gerai pamenu, kai 

į „nusikaltėlio“ tribūną buvo iškviesta studentė ir jai labai katego-

riškai buvo priekaištauta visai ne už bakchanaliją Naujųjų metų 

naktį. Ji buvo kaltinama už politinį išsišokimą, būnant su grupe 

Bulgarijoje. Ji, pasirodo, pasielgusi apolitiškai, nes į klausimą, iš 

kur jie esą, ši studentė pakartotinai atsakiusi: „Mes iš Lietuvos... 

Mes – lietuviai...“

Ji čia pat buvo apkaltinta nacionalizmu ir, pridėjus dar jos da-

lyvavimą piešiant anuos piešinius, buvo iš instituto irgi pašalinta...

O mano bendradarbis T. Gerdutis?

Jis liko ministerijoje, ten padarė šiokią tokią karjerą. Paskui 

pasuko partinės veiklos kryptimi. Atgimimo metai jį „užklupo“ 

dirbant LKP Vilniaus miesto komiteto Mokslo ir kultūros skyriaus 
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vedėjo poste. Matyt, buvo labai susitapatinęs su tokiomis 

pareigomis ir pasaulėžiūrinėmis vertybėmis. Praėjo gal pusmetis 

ar metai ir jį, nelaimingąjį, ištiko bjauriausias insultas, atėmęs ir 

judėjimą, ir kalbą... Sutikęs jį poliklinikoje, sėdintį vežimėlyje ir kaž-

ką vapenantį, vos pažinau...

Sausio 17 d., antradienis
Atlyginimą mokėjo naujais pinigais (senieji buvo pakeisti 10:1 kursu). Buvo tikrai nuotaikinga 

diena. Pinigai ne tik gražūs, nedidelio formato, bet ir „taupūs“... Kiekviena kapeika turės vertę...

O Moskovičienė (žydė), mūsų kasininkė, išmokėdama man pinigus, paklausė (žinoma, rusų 

kalba): „Girdėjau, jūs – tikras nacionalistas.“ „Ir ne bet koks, o didelis“, – tarsi juokais atsakiau. Ir 

nustėrau: iš jos akių pamačiau – patikėjo.

Tas klausimas ne šiaip atsiradęs. Apie mane nuolat sukiojasi kanceliarijos vedėjas Sideravičius. 

Išprovokavo, kad aš pakviesčiau jį į „Neringą.“ Ten jis bandė visą  pokalbį sukti į politiką. Ir dar apie 

tai, ką gi aš ten, Maskvoje, esu padaręs... Žaidimą supratau... Man atrodo, kad jį, kaip „stukačių“, 

apraminau ir jo akyse, prieš tai nupieštą mano portretą kaip nacionalistinį baubą, sumenkinau. 

Noriu tikėti: gal bus ramiau ir jo „šefams“...

Sausio 24 d., antradienis
Tarnybos kambaryje sėdime penkiese. Aš gavau stalą prie sienos, o veteranai sėdi prie langų. 

Matau, kad Joana Didžgalvytė, aiški jų lyderė, manęs nepripažįsta – jai esu vis dar svetimas. Nuo 

to bendrame kabinete tik daugiau įtampos. Ieškau priežasčių ir surandu... Prieš gerą pusmetį, dar 

direktoriaudamas ir su reikalais atsilankęs į šį kabinetą, geru žodžiu paminėjau komjaunimo or-

ganizaciją ir jos veiklą technikume. Juste jutau, kad tą mano pastebėjimą priėmė kaip ideologinį 

pasažą. O aš tuomet omenyje turėjau moksleivių organizavimą apskritai: kultūrinį, sportinį, au-

klėjamąjį ir pan. Žinoma, mano mintyse buvo ir tai, kad būtent ministerijoje ir reikia taip kalbėti. 

Kaip ne kaip čia gi sėdi tarybų valdžios žmonės! Net nemaniau, kad šiame kabinete gali sėdėti ne 

tik mano tautiečiai, bet ir bendraminčiai. Jau perpratau, kad Joana D. – viena iš jų.

Vakar jai (už mane kokiais 15 metų vyresnei) ir sakau: „Už ką jūs manęs taip neapkenčiate?“

Tiesiog buvo nuostabu matyti, kaip nuo mano paleistos strėlės keičiasi veidas, kaip susinepa-

toginusi muistosi savo kėdėje. Kaip pagaliau ima šypsotis ir atsako mano stiliumi: „O aš galvojau, 

kad jūs – balvonas... O pasirodo – jūs visai kitoks... Jautrus ir viską suvokiantis.“

Matosi, kad ir ji pati jau išgyveno dėl susidariusios įtampos ir dabar džiaugiasi, kad aš pirmas 

žengiau žingsnį, griaunantį jos pačios pasistatytą užtvarą. Aišku, kad ji turi senmergės bruožų. 

Bet jau žinau, kad Joana D. kilusi iš labai lietuviško krašto – nuo Svėdasų. Lankė dar Dotnuvoje įsi-

kūrusią akademiją ir greičiausiai karo ir pokario audrų sūkuryje prarado savo mylimąjį. Negalėjo 

jo neturėti, nes kaip moteris ir dvasia, ir kūnu buvo labai labai patraukli.
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Pačiame kabineto gale, irgi prie lango (geriausioje vietoje), sėdi rusė Šarkova. Tai Lietuvos 

KP CK antrojo sekretoriaus Šarkovo žmona. Ji šefuoja muzikos ir kultūros profilio specialiąsias 

vidurines mokyklas. Laikosi atsainiai, bet pakankamai draugiškai. Tačiau pastebėjau, kad tarp jos 

ir Joanos D. dialogo nėra. Tik būtinybė... Čia visi viską girdi ir mato. Nustebau, išgirdęs, kaip drg. 

Šarkova su savo lankytojais rusais kalbasi: „O lietuviškai mokate? Ne?.. Tai su įsidarbinimu tikrai 

turėsime problemų...“

Tiesioginis mano viršininkas – Vytautas Beržiūnas. Kadaise dėstęs Joniškėlio žemės ūkio tech-

nikume, taigi beveik giminietis. Bet giminietis ir kita prasme... Jis jau žino apie mano nuveiktus 

darbus Maskvoje ir rodo man ypatingo palankumo ženklus. O aš iš kitų šaltinių žinau jo „naciona-

listines“ pažiūras... Atrodo, čia dabar būsime trys „kieti lietuviai“: Joana, Beržiūnas ir aš.

Štai taip prasidėjo mano naujasis gana ramus darbas ir įsitvirtinimas visai man neįprastoje 

ministerijos aplinkoje. Po pokalbio su Joana D., tame bendrajame kabinete ėmiau jaustis kaip 

savo namuose. Bendrabučio kambarėlis – tai tik būstas permiegoti. Atvirai pasakius, tikrų namų 

neturiu... Ir nežinau, kada juos turėsiu.

Vasario 2 d., ketvirtadienis
Gyvename visuomenėje, kurioje baigiama numarinti religija. Mūsų vaikai jau nebepajaus, ne-

supras to didingo religijos ir bažnyčios poveikio ir tos žmonių dvasinio gyvenimo organizavimo 

sistemos. Bažnyčioje buvo sukaupta visa, kas geriausia muzikoje, dailėje, architektūroje, skulp-

tūroje. Scenografiškai puošnios, paslaptingos liturginės apeigos padėdavo žmogui nusiraminti, 

gauti paguodą. Savo sielą pamaitindavo dvasiniu penu. Čia jis susiliesdavo su kultūra plačiąja to 

žodžio prasme.

Dabar mes ant viso to pilame pamazgas. Viską nurašydami, pamiršdami... Skubame. Į komu-

nizmą – ten bus priimti tik netikintieji! Ir aš pats dirbu beveik šitaip ir šitoje sistemoje...

O ką pakaitalui žmonėms duodame?

Kinus? Teatrus? Klubus?

Šios institucijos nei šimtosios dalies neatstoja to, ką kaimiečiui duodavo religija. Jos gijos eina 

iš seniausių istorijos klodų, atspindi seniausiai susiformavusią tautos dvasią...

Pirma duokime, o ne atimkime! Bet duoti galime tik kuriant ne jėga, o natūraliai. O ir naikinti 

tai, kas atsidūręs silpnesniojo pozicijoje, vargu ar moralu.

Jei nebus sukurta religijai adekvati, žmogaus dvasią ugdanti sistema, jis sulaukės!

Vasario 3 d., penktadienis
Jau visas mėnuo, kai prasidėjo naujieji metai... Man jie turėtų būti našesni, kūrybiškesni. 

Panašu, kad jie man teiks daugiau gilesnių išgyvenimų ir žmonių pažinimo išminties. Jau da-

bar jaučiu įsitvirtinančią pusiausvyrą, augantį pasitikėjimą savo jėgomis. Pagaliau ateina ramy-

bė. Ateina pamažu, dvelkdama tikru pavasario vėjeliu ir kvapais. Gęsta, pritilsta sielos maištas, 
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beprasmiškos vidinės kančios. Vėl galėsiu visu ūgiu atsistoti ir sušukti: „Žmonės, aš vėl einu į 

kovą!“

O dabar. Dabar įspūdis toks, lyg aš dirbčiau ir gyvenčiau užnugaryje. Betgi mano tempera-

mentas, prigimtis reikalaute reikalauja būti apkasuose, priešakinėse linijose... Pats su savotišku 

apmaudu pamąstau: gimęs aš visai ne šeimos gyvenimui (kurio, pilnaverčio, ir nemačiau)...

KOMENTARAS

Darbas vyriausybinėje įstaigoje, lyginant su technikumu (ir 

ankstyvesniu studento gyvenimu), man tada pasirodė tikromis 

atostogomis. 

Pamenu, dvi savaites „kentėjau“ beveik nieko neveikda-

mas, paskui ėmiausi iniciatyvos važinėti po man priskirtus ž. ū. 

technikumus ir juos inspektuodavau „kietai kratydamas.“ Gan 

per trumpą laiką man inicijuojant, buvo pakeisti net penkių tech-

nikumų direktoriai! Tebebuvau maksimalistas. Man užkliūdavo 

direktoriaus pro suplyšusias kojines boluojantis užkulnis ar susira-

šinėjimas per sekretorę su savo buhaltere. Netiko dulkių nuosėdos 

kabinetuose ir tai, kad per pritupėtas vietas neįmanoma patekti į 

tualetą. Netiko piktžolės aplink mokomąjį korpusą, taip pat ir tai, 

jeigu direktorius į darbą reguliariai ateidavo su kvapeliu...

Taip tada buvo. Tai ne mano pramanas.

Na, o tai, kaip šiandien, kokiu tempu ir turiniu dirba valstybi-

nės įstaigos, nedvejojant galima prilyginti pergalingai laimėtos 

biurokratizmo revoliucijos rezultatui...

Vasario 9 d., ketvirtadienis
Janiną Degutytę išskiriu iš kitų poetų. Jos eilėraščių mintis nepaprastai gili, gal dėl to vietomis 

ir ne visai suprantama. Ta mintis (gerokai užkoduota) išreiškia giliausius mūsų dramatiškos tikro-

vės išgyvenimus. Ji – nenuilstamai deganti, kovoti nepaliaujanti ir kenčianti...

Ir vis dėlto minčių, temų diapazonas galėtų būti platesnis. Tokio talento poetei turėtų būti 

svetimas bet koks monotoniškas atsikartojimas.

Pagal sugebėjimą išreikšti meninio išgyvenimo akimirkas, man atrodo, ji savotiškai artima 

prancūzų tapytojams impresionistams. Tas akimirkas taip subtiliai gali išgyventi ir perteikti tik 

žmogus, kuris yra vienišas... O oficialios kritikos (ir spaudos) ji nelabai mėgstama už polinkį į 

individualizmą.

„...Nusilenksiu šviesai įstabiai.

Tik verpetui nesilenksiu niekad.“
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Vasario 20 d., pirmadienis
Užmuštas Kongo prezidentas Lumumba! Jis buvo dar ir poetas... Visas pasaulis pasipiktinęs. 

Bet ar gali poetams sektis valdyti valstybę?

O Nikita Chruščiovas vėl žengė dar vieną ryžtingą žingsnį... Pirmą kartą TSKP istorijoje (kiek 

mums žinoma) atvirai ir labai griežtai sukritikavo visą tą biurokratizuotą, nedalykišką ir para-

dišką partinių institucijų darbą, vadovavimą kitiems. Vanojo už atotrūkį nuo liaudies,  už saiko 

praradimą. 

Už tai jam – bravisimo! Betgi negalima tokioje valstybėje visą laiką ir eksperimentuoti.

Visa blogybė ta, kad aš turbūt niekada netapsiu internacionalistu kosmopolitu. Ir – per mažai 

moka pinigų... O šiaip gyvenimas būtų gal ir priimtinas.

Vasario 26 d., sekmadienis
Bethoveno 4-oji simfonija! Tiesiog bijau jos pabaigos... Liks tuščia. Visai tuščia...O ne! Tuštumos 

nebūna... Įsirangys žaltvykslė...

Labai džiaugiuosi savo jaunesniuoju broliu Petru. Turi savarankišką, išvystytą protą ir kovingą 

valią. Jis taip pat kaip ir aš išgyvena dėl santvarkos racionalumo, jos protingumo... Turi didesnę 

gyvenimo patirtį, negu apie tai galvojau. Korektiškumo, įsitikinimų nuoseklumo galėčiau iš jo 

pasimokyti.

Mes tampame artimais bičiuliais.

Pamenu įvykį, kuris mus labiau suartino...

... Grįžtant nuo troleibusų stotelės į savo būstą, lietus tebelijo. O mano brolis Petras, laukęs 

manęs pro langą, išbėgo su skėčiu pasitikti... Paskui ir sako: „Nusprendžiau mesti abitūros egza-

minus... Ir važiuoju namo. Vis vien literatūrinės temos, kurią šiandien reikia rašyti, neparašysiu... 

Užsmaugs gramatinės klaidos...“

Patylėjau. Galvojau ir apie tai, kad man išvažiavus iš technikumo, jam, kaip ir keletui kitų, 

tapo nykiau. Jie nutarė mesti čia studijas ir vidurinės mokyklos egzaminus laikyti eksternu. Dabar 

Petras gyvena pas mane Vilniuje ir laiko tuos egzaminus... Bet mūsų, panevėžiečių, tarmė yra 

tiesiog priešinga bendrinei kalbai, jos gramatikos taisyklėms. Kažkoks netikęs paveldas, užsilikęs 

nuo žemaičių.

„Vyriškai atžygiavęs iki šio taško, tu nebeturi teisės trauktis“, – sakau broliui. „Galvok tik apie 

puolimą. Galvokim apie išeitį. O ji egzistuoja. Plėtodamas temą, dėmesį koncentruok ne tik į 

turinį, bet ir į tuos žodžius, kuriuos, kaip esi pastebėjęs, rašai su gramatinėm klaidom. Pasistenk 

jų apskritai išvengti... Arba įsidėmėk klaidų darymo dėsningumą...“ Patylėjau ir dar pasakiau: „Argi 

technikume būčiau tave pripažinęs literatūriniu prizininku, jeigu tu iš tiesų būtum buvęs to 

nevertas?“

Kitą dieną mes abu džiaugėmės pasiekta pergale – broliuko parašyta tema buvo įvertinta 

keturiais!

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Balandžio 12 d., trečiadienis
Pirmą kartą istorijoje pakilo į Kosmosą žmogus!

Apskridęs Žemę per 89 minutes, jis sėkmingai nusileido. Tai buvo Jurijus Gagarinas.

Technikos pergalės džiaugsmas, atrodo, nepaliko nieko nuošalyje.

Balandžio 21 d., penktadienis
Šiandien Valstybinės filharmonijos salėje su oficialiu koncertu koncertavo mūsų, maskviečių, 

pavyzdžiu įsikūręs Leningrado ansamblis „Balticum“! Jo vadovas – Romas Kocius.

Labai jaudinausi, eidamas į šį koncertą. Gal dėl to, kad čia esama ir mano dalelytės... Gal dėl to, 

kad leningradiečiai sugebėjo tai padaryti, o mes – ne... Nedrįsau net po koncerto eiti į užkulisius. 

Gerai, kad šalia manęs sėdėjo Giedrius Misevičius, tai jis pabakino mane ir kartu nuėjome... Romą 

Kocių korespondentai buvo užgulę. Atrodė jis toks paprastas, nuoširdus, mano ūgio. Labai nu-

džiugo mane pamatęs ir nežinau kaip pažinęs. O aš kiaulė... Kada po koncerto vyko sveikinimai, 

aš taip ir neišdrįsau, užlipęs ant scenos, salės akivaizdoje pasveikinti juos nuo Maskvos „Balticum“ 

veteranų.

Bet aš paskambinau ir į Pedagoginį institutą, ir į Vilniaus universitetą (kaip ministerijos atsto-

vas), kad juos gerai sutiktų.

Pastebėjau: Romas Kocius, gal irgi iš jaudulio, kalbėti nemoka. Užsikirsdavo...

Keista, bet man pasirodė, kad trijų respublikų jaunimo vienybės demonstravimas ir 

„Gaudeamus“ atlikimas „kvepėjo“ šablonu, atsikartojimu. Greičiausiai, kad man, visa tai išgyve-

nusiam, taip atrodė...

Sutarėme susirašinėti.

Balandžio 26 d., trečiadienis
Ne per seniausiai įvyko eilinė ministerijų reorganizacija. Mus, agrarininkus, su 25 technikumais 

ir dviem aukštosiomis mokyklomis „perkels“ į Žemės ūkio ministeriją. Tiesa, man siūlė pasilikti. 

Siūlė net Vilniaus finansų technikumo direktoriaus postą. Bet man jis pasirodė nepatrauklus...

Grigėnas, žemės ūkio ministro pavaduotojas kadrų reikalams (buvęs pogrindininkas, ma-

žaraštis, esu matęs kabinete sėdintį be kojinių, basomis įsispyrusį į pusbačius), man yra siūlęs 

pereiti į jo instituciją ir užimti Kadrų parengimo valdybos viršininko kėdę. Tada, kaip vaikėzas, 

nuraudau ne tik dėl parodyto pasitikėjimo, bet ir supratęs, kad Grigėnas to klausimo dar nėra 

suderinęs su KGB. Diplomatiškai atsakiau – pagalvosiu. Bet daugiau nebesiūlė...

Velnioniškai norisi siekti mokslo. Svajoju apie aspirantūrą. Ir ne kur kitur – o tik Maskvoje, kur 

jaučiu plačią erdvę savo minčių plėtojimui.

Man pasirodė įdomi „Tarptautinės fašistų sąjungos programa.“ Štai jos teiginiai:

– būtina kovoti už rasės grynumą, prieš rasių maišymąsi, už nacionalsocializmą;

– būtina kovoti prieš pilietinį kapitalizmą ir komunistinį materializmą;
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– nereikia tikėti žmonių lygybe, būtina kovoti prieš parlamentinę demokratiją;

– būtina organizuoti baltąjį bloką ir įtvirtinti tos šalies piliečių viršenybę santykiuose su 

atvykėliais.

KOMENTARAS

Šiuo įrašu aš šiandien nesistebiu. Tada, žvelgiant į pasaulį dar 

„žalio“ jaunuolio akimis, bet koks judėjimas, susijęs su tautinės 

tapatybės, jos tvarumo tęstinumu, man atrodė turintis aiškų 

pozityvą.

Gegužės 15 d., pirmadienis
Iš laiško Romui Kociui, Leningrado „Balticum“ vadovui.

„... Į jūsų koncertą ėjau nenoromis, prisiversdamas. Atvirai prisipažinsiu: jausmas buvo toks, 

tarsi iš manęs tą įvykį būtų paveržę. Mes irgi planavome, bet mums nepasisekė... Aš jautriai re-

aguoju į nenuoširdumą, pasipūtimą – maniau, to bus. Ir tik draugo paakintas išdrįsau užeiti į 

užkulisius... Jei būčiau pažinęs Jus, Romai, anksčiau, viskas būtų buvę kitaip...

Negaliu sau atleisti, kodėl koncerto pabaigoje neužlipau ant scenos ir neapkabinau Jūsų? 

Kodėl publikai nepasakiau, kiek tas žygis pareikalavo pastangų, vargo!.. Atleiskite man, nevykė-

liui... Gal tai dėl mano drovumo, maitinamo dar kažkuo, nesuprantamu.

Nė kiek nenustebau, išvydęs Jus tokį paprastą ir nuoširdų... Tik tokie asmenys gali tokį darbą 

nuveikti. Labai norėjosi su Jumis, Romai, pakalbėti dviese. Nepavyko. Bet tikiuosi, kad Jūs kada 

nors, o gal ir šią vasarą būsite Vilniuje ir mes būtinai susitiksime!

... Tikiuosi nustebote, kad auditorija buvo šaltoka. Kai mes prieš keletą metų organizavomės, 

nacionalinis entuziazmas buvo pačiame epogėjuje. Dabar to nebėra... 

Keletas mano dalykinių pastebėjimų...

Jūsų choras (dėl man suprantamų priežasčių) nėra stiprus. Jo pasirodymą kompensuoja 

šokių grupė. Daug laimėjote savo studentais profesionalais. Iš kur sugebėjote tiek jų prirink-

ti – ir visi puikūs atlikėjai. Siūlyčiau didesnį dėmesį kreipti į vokalines grupes – duetus, trio, 

kvartetus, o taip pat ir į intermedijistus. Jeigu būtų ne vienas konferansjė, o du – jie labiau viską 

pagyvintų...

Patariu daugiau turėti ir aktyvo: visokių pavaduotojų, gruporgų, seniūnų ir pan. Tai kolektyvą 

labiau susaistantys siūlai, o ir Jums būtų lengviau.

O Jūs pats, Romai, esate tikrai puikus, dvasingas ir kuklus. Tik spėjau pamiršti – ką Jūs studi-

juojate... Pažinojau Jūsų pirmtaką estą Nigul Kaljo. Buvo santūrus ir gal dėl to tada Rygoje su juo 

taip ir nesuartėjome. Nors kurį laiką susirašinėjome.

Gyvenimas keičia žmones. Būdami studentai, degėm vienu, o dabar, dirbdami – kitu. Svarbu 

nerusenti. Svarbu – nepasiduoti rutinai, neišduoti savo įsitikinimų.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Romai, stipriai spaudžiu Jūsų dešinę už nueitą kelią „Balticum“ ansamblyje ir avansu – už tą, 

kuris Jūsų dar laukia...“

KOMENTARAS

Romas Kocius į mano laišką neatsiliepė. Apskritai, staiga 

pasirodęs jis taip pat staiga ir pradingo kaip į vandenį. Nors ir 

domėjausi, taip nieko apie jį daugiau ir nesužinojau...

Tik savo paties pasikeitimu aš galiu paaiškinti tuometinį mano 

susidvejinimą, atėjus į Filharmoniją ir susitikus su Leningrado 

Pabaltijo studentų ansambliu, paėmusiu pavyzdį iš mūsų. Tą 

„bangą“ buvau jau pergyvenęs... Mano jaunystė su savo lūkesčiais 

ir idealais žengė į kitą etapą...

Gegužės 21 d., sekmadienis
... Vienas vaikštinėjau po sužaliavusias Panerio kalvas. Vienas klausiausi mažųjų giesmininkų 

klegesio, džiaugiausi švelniais saulės spinduliais ir pražydusiais sodais. Vienas žvelgiau ir į žmonių 

apdegintas, mirštančias pušaites... Sėdęs į troleibusą, nuvažiavau į senamiestį. Pavasariu besi-

džiaugiančių žmonių minioje tarsi ramiau...

Kodėl aš vis dar vienas? Dieve... Gal aš per daug įsimylėjęs save? Kaip tas atsiskyrėlis, valgan-

tis džiovintus skėrius, kuris (dėl išpuikimo) nepatiko pačiam Dievui... Išmokau (pripratau) tik su 

savimi kalbėti, tartis... Gal aš pavirtau prisukama ir tik tam tikrą programą atliekančia mašina? 

O Dieve, kaip baisu!.. Aš ir į žmones įpratau žiūrėti kaip kalbanti užprogramuota dėžė. Aš juos 

nuolat ir negailestingai kritikuoju. Dažnai juos neigiu.

Tai kas aš toks, jeigu dar ir kitiems pavydžiu? Pavydžiu, jeigu jie savo vidumi nėra įsitempę, 

jeigu jie lengvai susitaiko su tuo, kas yra, kas jiems duodama. Smerkiu juos už nuolankumą val-

džiai, už neprincipingą prisitaikymą... Bet kas man davė teisę peikti kitus? Kodėl ironizuoju mane 

supantį pasaulį? Ar aš galiu pasiteisinti, susigalvojęs save priskirti maištaujantiems maksimalis-

tams? O gal paprasčiausiai aš esu angelo ir šėtono mišinys?.. Jei taip, tai kaip aš tvarkysiu savo 

gyvenimą? Kas ir kaip su manimi galės sugyventi?

Vienuma vėl man tampa kančia. Kaip ir tos nuolatinės bemiegės naktys...

Nudžiugau sužinojęs, kad vieną iš mano dėstomos politinės ekonomijos klausytojų (viduri-

nėje tarybinių-partinių darbuotojų mokykloje) Budbergį, kurį labiausiai gerbiau už jo imlų, nesu-

varžytą protą, pasiuntė į Kupiškio rajoną dirbti partijos komiteto pirmuoju sekretoriumi. Faktas, 

atrodo, eilinis, bet ar tai nėra įrodymas, kad sistema vis dar siekia atsinaujinimo? Bet, kita vertus, 

bet koks atsinaujinimas tik dar stipriau užveria vartus tautos išsilaisvinimui? O gal aš čia klystu? 

Gal atsinaujinimas įlieja šviežesnės srovės, kuri po savęs įlies dar šviežesnę?..
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Gegužės 23 d., antradienis
Vytautas Narbutas, elegantiškas vyras, dirbęs Buivydiškių ž. ū. technikumo direktoriumi, pa-

skirtas naujai kuriamos Žemės ūkio ministerijoje Kadrų rengimo valdybos viršininku. Jis nesutiko 

su valdžios siūlymu padaryti mane savo pavaduotoju. Sako, esu per karštas... Gal mano ambicijas 

kiek ir užgavo. Bet ne čia esmė. Narbutas nesuformuos gaivesnės srovės – tos jėgos jis tikrai 

neturi. Pasitenkins bendra tėkme. Ne mano prigimčiai lėtai, biurokratiniais latakėliais tekanti 

srovelė...

Gegužės 26 d., penktadienis
Joanai D. sukako 46 metai. Bet jai galima duoti ne daugiau kaip 35. Dvasia ji dar jaunesnė. 

Vargšė moteris... Vakar ji man kalbėjo: „Vienos nelaimingos dėl to, kad išrinktasis pasirodo girtuo-

klis, antros – kad mergišius, o man pasitaikė niekšas...“ Toliau jos nedrįsau klausinėti. Pavyzdžiui, 

kodėl savo gyvenime nesurado niekšui pakaitalo.

... V. Kuzminskis, Aukštojo ir spec. viduriniojo mokslo komiteto pirmininkas, man papriekaiš-

tavo, kodėl dėl aspirantūros aš nesikreipiau į jį anksčiau – būtų suplanavę mane siųsti į Maskvą. 

Henrikas Zabulis, jo pavaduotojas, irgi pažadėjo man padėti. O Grigėnas, Žemės ūkio ministeri-

jos viceministras, man sako: „Kam jums ta aspirantūra? Duosime jums ir be jos skyriaus vedėjo 

vietą Žemės ūkio ekonomikos institute...“ Bepigu Grigėnui taip „aiškiai“ mąstyti – jis baigęs tik 

pradinį mokslą...

Toliau dirbti ministerijoje tikrai nematau prasmės. Tai – biurokratinės rutinos mašina.

Tas pats Vytautas Kuzminskis mūsų, agrarininkų grupės, išleidimo į Žemės ūkio ministeriją 

proga suorganizavo iškilmingą vakaronę. Įteikė dovanėlių. Įteikdamas man gėlių ir marmurinę 

rašalinę, pasakė: „Tai pats jauniausias inspektorius. Labai principingas. Ugningas... Tai būsimas 

mokslininkas. Linkime iš visos širdies jam augti...“

„... Suteikti žmonėms džiaugsmą, praskaidrinti jų gyvenimą yra menas. Būtinas, didelis menas. 

Deja, dažnai jis pamirštamas. Jūs jo nepamiršote“, – lyg ir įsiteikdamas nuo visos mūsų grupės 

ministrui atsakiau.

KOMENTARAS

Apmąstydamas anuos metus, tik pačiais palankiausiais 

žodžiais galėčiau apibūdinti tada funkcionavusio Aukštojo ir 

specialiojo vidurinio mokslo komiteto (prilygintino ministerijai) 

vadovus: Vytautą Kuzminskį (nesvarbu, kad jis buvo „partietis“ 

su dideliu stažu), tuometinius jo pavaduotojus – Henriką Zabulį 

(kuris ėjo dar ir Aukštojo mokslo valdybos viršininko pareigas), 

doc. Vaclovą Pranaitį, spec. viduriniojo mokslo valdybos (kuriai 

priklausiau) viršininką Joną Kriaučiūną... Žvelgdamas į juos iš 
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laiko retrospektyvos, galiu pasakyti, kad tai iš tiesų buvo ramūs, 

tolerantiški, nuo ideologinio bei politinio šurmulio atokiau stovėję 

asmenys. Vardan teisybės keletą žodžių privalau pasakyti apie jų 

neabejotinus nuopelnus lietuvybei. 

Tais laikais SSKP CK nurodymu buvo patvirtintos gana klas-

tingos priėmimo į aukštąsias mokyklas taisyklės. Visiems Sovietų 

Sąjungos abiturientams buvo suteikta teisė rinktis bet kurią tos 

valstybės aukštąją mokyklą. Tuo pačiu metu buvo daromas 

didžiulis spaudimas didinti rusakalbių grupių skaičių ir Lietuvos 

aukštosiose mokyklose. Dengiami A. Sniečkaus, mano tuometinės 

įstaigos vadovai kartu su universitetais sugebėjo vis dėlto tam 

spaudimui atsilaikyti. Sugebėjo atsilaikyti ne tik prieš rusakal-

bių abiturientų, bet ir rusakalbių dėstytojų antplūdį. Taip buvo 

Lietuvoje.

O pas mūsų kaimynus? Sąjungos subyrėjimo „išvakarėse“ 

Latvijoje, kur valdžia buvo kur kas „paklusnesnė“ Maskvai, Rygos 

politechnikos institute rusų kalba studijavo trečdalis, o P. Slučkos 

Rygos universitete – net 50 proc. studentų! Ne ką geresnė padėtis 

buvo ir Estijoje. Žodžiu, šių mūsų kaimynų rusifikacija ėjo dar ir 

per jų aukštąsias mokyklas. Į jas studijuoti plūsdavo pulkai iš visos 

„Tėvynės.“ Tuo tarpu Lietuvoje net sovietiniais metais rusų kalba 
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studijuojančiųjų bendras procentas (per visas aukštąsias moky-

klas) neviršijo 10 procentų.

Turiu pabrėžti, kad toje įstaigoje, kurioje tada dirbau, bendra 

darbo atmosfera buvo tikrai rami, jauki ir lietuviška. Nors tai buvo 

būtent jaunosios kartos ugdymą, specialistų rengimą reguliuojan-

ti įstaiga. Pagrindinis dėmesys buvo koncentruojamas į specialis-

tų poreikį, į jų rengimo programų dalykinius klausimus, ideologi-

niams ar politiniams skiriant dėmesio tik tiek, kiek vertė kraštutinė 

būtinybė. Ir tik vėliau, jau „Brežnevo metais“, atsiras daugiau 

ideologinės „isterijos“ ir šurmuliuojančių, kartais net elementarius 

žmogiškumo principus išduodančių „karjeristų.“

Kalbu taip atsiribodamas nuo „stalininių laikų“ įvertinimo ir 

mąstydamas apie „chruščiovmečio“ pasėtą sėklą, radusią sau 

palankią lietuvišką dirvą... Lietuviškumas, lietuvybė, išgyvenusi 

baisiuosius okupacijų metus, prisitaikydama prie istorijos primes-

tų sąlygų, siekė išsaugoti savo gyvastį...

Birželio 23 d., penktadienis
Rožė ant mano stalo... Negaliu prisisotinti jos kvapu. Jis toks nuostabus, kerintis. Kartu su rože 

į mano kambariuką įžengė pakilėtumas, šventiška nuotaika. Džiaugsmo išgyvenimas. Man taip 

liūdna, kad ji greitai mirs...

Didis yra menas gydyti žmones. Bet gydyti jų sielas – pats aukščiausias menas.

... Kelioms dienoms buvau nuvykęs į Plinkšius pas Povilą Labanauską, savo bičiulį nuo techni-

kumo laikų, kurį rekomendavau technikumo direktoriumi... Jo pirmtaką pasiūliau atleisti iš darbo, 

nes pirmos vizitacijos Plinkšiuose metu pamačiau ne tik užkulniuose suplyšusias kojines. Jo iška-

bintus įsakymus nuo skelbimų lentos laisvai nuplėšdavo profsąjungos komiteto pirmininkė ir jo 

vietoje įsegdavo savo potvarkį...

Ir iš savo patirties, ir iš Labanausko matau, koks sunkus, labai sunkus yra provincijos techni-

kumo vadovo darbas. Visi čia gyvena tarsi sukabinti į vieną grandinę... Tik kuriam vienam netei-

singai pajudėjus, grandinė išjudina visus. Povilui nestinga familiarumo... Man, kaip vizitatoriui, į 

ausį pakuždėjo, jog jis visai laisvai apsikabina su moksleivėmis, o dėstytoją, visų akivaizdoje, buvo 

parvertęs net ant grindų...

Dėstytoja Kairytė pas save apgyvendino pasileidusią moksleivę ir rūpinasi jos kavalieriais. 

Įspūdis toks, kad ta moksleivė lengvai valdo šeimininkę...

Labai man gaila Arlauskytės, direktoriaus pavaduotojos. Graži, elegantiška, jautri... Taupanti, 

kontroliuojanti savo judesius dėl tos pačios grandinės ir išgyvenanti, kaip beviltiškai slenka lai-

kas, o ji taip ir lieka neištekėjusi...
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Kairytė, kuri man aiškino, jog ji, kaip pedagogė, siekianti viską suvokti ir pateisinti, atsisveikini-

mo vakarėlyje man su aiškia užuomina pasakė: „Aš mėgstu tuos, kurie yra nenugalimi...“

Mačiau: mano, kaip vizitatoriaus iš sostinės, apsilankymas dėstytojams buvo panašus į šven-

tę. Mačiau, kaip jie nuoširdžiai išgyveno mano atsisveikinimą. Nežinau, bet man visų visų buvo 

gaila: Kairytės, muzikos mokytojo Norkaus, Labanausko, o ypač Arlauskytės – išsiilgusios taurios, 

moters sielą suvokiančios meilės, kenčiančios dar ir dėl aplinkos primityvumo, buitiškumo.

KOMENTARAS

Tais metais technikumų vizitacijas buvau pamėgęs. Dabar 

mąstau  – kodėl? Viena iš priežasčių – viduje didžiavausi tuo, kad 

turiu ne tik patirties (kokia ta patirtis?), bet ir administracinės, 

vadybinės galios. Bet buvo ir kita, kaip man dabar atrodo, rim-

tesnė priežastis. Svajojau tapti rašytoju. O tie vizitai į provincijos 

technikumus šiuo požiūriu buvo tikras lobynas! Tų vizitacijų 

metu aš kaip kunigas klausydavausi „išpažinčių“, pats jas dar ir 

provokuodamas. Tiesiog mėgavausi tais intymiais pokalbiais, jų 

niuansais. Žinoma, sužinodavau ir tai, kas buvo aiškiai supersu-

bjektyvu ir kas aiškiai papainiodavo mano išvadas ir siūlymus 

mano vadovybei. O ir jie, provincijos inteligentai, ne vienas 

atsidūręs būryje, kurį galima pavadinti „geležiniu narvu“, norėjo 

būti man atviri. Ir toks jų patiklumas tik dar labiau „klampindavo“ 

į tokių pokalbių skatinimą. O ir aš nuoširdžiai norėjau ne tik jiems 

pagelbėti, bet ir „taisyti padėtį“ taip, kaip aš ją įsivaizduodavau. 

Ne kartą (ir ne du) tuomet esu siūlęs ministerijos vadovybei keisti 

technikumo vadovus ir pats stebėdavausi, kad su tokia mano 

nuomone ir jos argumentacija nesunkiai sutikdavo. Už tai pačių 

technikumų direktorių (girdėjau iš vieno) buvau pakrikštytas 

„drakono“ pravarde.

Bet vizitacijų metu išryškėdavo ir kita medalio pusė. 

Pasibaigus keletą dienų trukusiai „viešnagei“, iš tiesų ir man, ir 

kitiems būdavo savotiškai skausminga. Gal dėl to, kad visa ta 

„išpažinčių“ medžiaga, žmonių asmeniniai išgyvenimai tapdavo 

mūsų bendra nuosavybe, mūsų sielas jungiančiais saitais... Aš 

išvažiuodavau į bičių aviliu gaudžiantį miestą, o jie visi pasilik-

davo sukabinti viena sunkia grandine atvirame, nuo skersvėjų 

neapsaugotame lauke... Tos grandinės kaime sunkumą didindavo 

atviras ideologinis ir politinis presingas, kuris buvo lietuvio sielai 
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svetimas ir nepriimtinas.

O apie mano tuometines pervertintas galias ir dėl jaunatviško 

maksimalizmo padarytas klaidas papasakos kitas dienoraščio 

įrašas iš mano vizitacijos viename iš tuomet Lietuvoje stambiau-

sių ir seniausių žemės ūkio technikumų.

Liepos 10 d., pirmadienis
LKP CK siuntimu buvau Rietave kukurūzų auginimo klausimu... A. Sniečkus buvo surinkęs 

žemės ūkį „išmanantį aktyvą“ ir siūlė pasižvalgyti po rajonus, atsargiai užsiminęs per daug nepa-

siduoti Chruščiovo įsiūbuotai kukurūzų auginimo manijai.  

Rajono pirmasis sekretorius Vincas Ališauskas man paliko mąstančio ir taktiško asmens 

įspūdį...

Ta proga aplankiau ir technikumą. 

Manau, kad man čia nepasisekė... Gal dėl to, kad nuo pat mano atvykimo (o greičiausiai  – dar 

iki jo) iš dėstytojų sklido nepasitikėjimo manimi dvasia, šaltukas. Gal aš juos įžeidžiau savo jau-

numu ir tokiais neatsargiais pasakymais, kaip: „šlykščiom spalvom nudažytos auditorijų sienos“, 

„nekultūringi moksleiviai“, „neaukšta išleidžiamų specialistų kokybė“ ir pan. Bet tas „šaltukas“ pri-

vertė mane susimąstyti giliau.

Vis dėlto į direktoriaus postą (vietoj „senojo“ – Gončio, inteligentiškos asmenybės) mano įsiū-

lytas Jonas Ivaška, būtent kaip inteligentas, yra gana ribotas. Nepastebėjau jo polinkio į meną, į 

„filosofinę“ mintį... Atrodo, taip ir liko „komjaunimo aktyvisto“ ar tik „vadovaujančiųjų“ darbo sti-

liaus gniaužtuose. Asmeniškai, šnekantis dviese, pabariau dėl jo kalbos irzlaus, puolančio tono, 

kuris sudirgino visus dalyvaujančiuosius pasitarime; taip pat už nepridengtą naudojimąsi tarny-

biniu autoritetu. 

Nesusilaikęs pasakiau ir tai, kad didesnė Kauno žemės ūkio akademijos kolektyvo dalis jo 

(kaip komsorgo, o paskui – ir kaip partorgo) nemėgo už jo sausumą ir polinkį į administravimą. 

Tos pastabos jam buvo labai skaudžios – regėjau jį ašarojantį. Bet kaip vyresnis ir dar bendra-

mokslis nuo technikumo laikų, jo akyse turintis autoritetą, tokių pastabų vis dėlto nepagailėjau. 

Vardan jo paties.

O iš Rietavo aš privalau pasimokyti! Čia direktoriaus pakeitimas (motyvuojant tuo, kad aplinka 

buvo apleista) – aiški mano klaida.

Liepos 20 d., ketvirtadienis
Mano bičiulis Petras R. man pasigyrė, kad užvakar jam atsidavė jaunutė mergina. Jai tai buvo 

pirmas kartas... O jam? Jam tai tik žaidimas...

... Aplink – nešvarus, banalus gyvenimas. Neištikimybė šeimose. Ir tik vienur kitur kaip auk-

so kruopelytės suspindi dorybė ir susilaikymas. Kas yra tie mano suminėti bruožai? Ką jie man 
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reiškia? Tai – ruošimasis gyvenimui. Tai – atsargūs žingsniai. Tai – gyvenimo prasmės, jo turinio 

gilesnis išgyvenimas...

Aš jaučiu pasitenkinimą, kad pažįstu tą banalų gyvenimą ir kad juo bodžiuosi. Bet ar aš turiu 

teisę į tokį gyvenimą žiūrėti iš varpinės bokšto? Ar aš turiu teisę būti kitų teisėju? 

... Pasirodo, kad Raguvėlės technikumo  direktorė yra Anykščių rajono partijos komiteto 

pirmojo sekretoriaus giminaitė ir jo yra remiama. O ji tokia nevalyva kaip reta, susiglamžiusi, 

susnūdusi... Pikti liežuviai kalba, kad jos plaukuose matę utėlių... Kaip tokia „asaba“ gali būti di-

rektorė? Jos pavaduotojas su ja beveik nebendrauja, veikia vienas, energingai, bet stačiokiškai. 

Grubus. Jam dar svetimas toks dalykas kaip erudicija, vadovavimo principai, darbo sistema ir 

pan. Jo žmona – tikra priešingybė: elegantiška, pasitempusi, saikinga. Atrodo, daugiau už savo 

vyrą viską suprantanti ir gebanti reguliuoti jo veiklą. Savyje pastebėjau pavydo jam jausmą... 

Dėl žmonos.

Mes norėtume padaryti jį direktoriumi, nes mums, technikumų valdybai, labai trūksta kadrų. 

Bet pavaduotojo nemėgsta rajkomo pirmasis sekretorius, jis gina savo giminaitę ir mes jo valios 

peržengti negalime.

Liepos 25 d., antradienis
Visuomet geriau turėti viltį, negu nieko neturėti. Tuštuma baisiau už viską.

Žmonės skrenda į kosmosą... O kada jie išmoks suprasti save? Kada jie išmoks valdyti savo 

likimą?   

Sunku gyventi tiems, kas gimė per anksti.

Sunku tiems, kurie per daug jaučia ir supranta.

Ne. Man ne į mokslininkus ir ne į visuomenės veikėjus! Man – į rašytojus...

Keliauju aš, keliauju... Nuo aukštumos į daubą ir vėl į aukštumėlę. Vis aukštyn ir vis žemyn. O 

gal gilyn?.. Į žmogaus sielos virpesius, į jo dvasios lobynus? Tai irgi atradimų džiaugsmas.

... Šiandien vakare po lietaus pakilo rūkas ir lengvai ant žemės nusėdo tokia nuostabi rasa. Į ją 

niekada turbūt neatsibostų žiūrėti. Ir man oras toks gaivus, rodos, jį gertum ir gertum...

Ramus, labai ramus vakaras.

... Ji mane jau pakėlė. O ją aš ar sugebėsiu pakelti? Ar nebus man ir jai per sunki našta? Ar aš 

pasiruošęs? Bijau, kad ne. Dieve, padėk...

O ta liepos 30-oji – čia pat. Aš jos labai labai laukiu... Šalia jos aš pasidarau visai mažutis. 

Susitraukiu. Nebelieka to didelio mano Aš... Ji – objektyvi. Aš – subjektyvus... Aš bijau, kad ap-

svaigsiu nuo laimės. Nuo džiaugsmo. Sielų bendrumas?.. Betgi viskas dar ateityje. Miraže... 

Ačiū tau... Labai ačiū... Tu gali man atnešti viską. Ir laimę, ir nevilties kančias. Bet sugniuždyti 

manęs nebesugniuždysi. O apgluminti gali...
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KOMENTARAS

Skaitau šias savo dienoraščio eilutes ir stebiuosi – koks iš 

tiesų tada buvau ir idealistas, ir maksimalistas! Kiek jausmo ir 

vilčių buvo sukoncentruota į merginos, įsivaizduojamos žmonos 

portretą! Dabar pagalvoju: kas „iš anos pusės“ galėjo atlaikyti 

tokio įvaizdžio spaudimą! Skaitytojas atleis, jeigu aš šioje knygoje 

pateiksiu tame pačiame dienoraštyje įrašytas ištraukas iš mano 

Jai rašytų laiškų. Tais laikais daugelis iš mūsų nesišalinome 

vadinamojo epistoliarinio žanro – laiškų. Ačiū Dievui – nebuvo 

mobiliųjų telefonų... Tuo papildysiu ir tuometinį savo portretą, ir 

to gyvenimo dvasią...

„... Tu mane kaltini miesčioniškumu. Skaudu... Kodėl turiu teisintis?

Aš verkiau, kai užmušė Patrį Lumumbą. Mintimis veržiausi į Kubos revoliuciją. Skaudžiai per-

gyvenau dėl Brazilijos prezidento Žano Kuadro nušalinimo...

Ant mano stalo guli visa krūva retų veikalų. Kiek pajėgiu, stengiuosi tų autorių mintis sugro-

muliuoti. Stengiuosi plačiau suprasti gyvenimo prasmę, idant neičiau vien kitų numintu taku.

Aš iš gyvenimo trokštu labai daug. Jei mane vilioja literatūra, tai tik dėl to, kad čia matau pla-

tesnes galimybes skleisti savo mintis, savo įsitikinimus ir idėjas. Deja, aš silpnavalis ir per metus 

tepadariau du tris prisėdimus rašymui. Galbūt to meno aš niekada neišmoksiu...

O jei mane traukia visuomeninė veikla, tai tik dėl tos pačios priežasties – galbūt su kitų 

žmonių pagalba galima gyvenimą padaryti bent trupučiuką prasmingesnį, turiningesnį... Aš 

nemėgstu tų, kurie pajėgūs, bet stovi nuošalėje. Kurie linkę vien naudotis. Idealu būtų, jeigu 

žmonės į postus būtų skirstomi pagal jų sugebėjimus, kultūrą ir gal dar – pagal laiko dvasios 

supratimą. Aš protestavau prieš mūsų valdybos viršininko paskyrimą, nes jį pažinojau iš anks-

čiau. Tai labai geras žmogus, tačiau niekada niekada neduos srovės. Niekada idėjomis neužkrės 

kitų...

Aš pats jaučiu, žinau: mano charakteryje, mano elgesyje yra spragų. Gal kiekvienas jų, tik vis 

kitokių, turime? Mano draugai kaltina mane tuo, kad aš nemokąs elgtis su merginomis. Bet ir 

aš juos galiu pakaltinti lengvabūdiškumu, pomėgiu mėgautis vien tuo, kas yra tik gamtiška, o 

dvasinį pradą paliekant nuošalėje...

Prieš trejus metus, sutikęs Tave, iš džiaugsmo apsiverkdavau, kad tai galbūt Ji. Toji, kuri man 

labai daug gyvenime padės (kuriai gal ir aš sugebėsiu suteikti laimę)... Kai būdavai geros nuotai-

kos, aš išgyvendavau didelę ramybę, dvasinį poilsį. Aš džiaugdavausi, matydamas Tavo minčių 

skaidrumą... Jausdavau, kaip palengva aprimsta mano mintys, nuščiūva ūžę smegenys, slopsta 

mano ambicingi ketinimai ir planai. Ir stebėdavausi – kodėl mes liekame tokie tolimi, tarsi dar 

koks trečias nuolat tarp mūsų stovėtų...
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Kodėl mums neduota įspėti kito mintis ir troškimus? Kodėl vietoj to mums nuolat brukamas 

vienas kito nesupratimas? Kodėl aš pasijaučiu esąs stebėjimo objektu, kada kiekvienas atsitiktinis 

krislelis tuojau užfiksuojamas ir tampa iš anksto įsivaizduojamo, bet kartu ir iškreipto portreto 

elementu? Tikėjimas žmogui teikia jėgų. Ar Tu tikėjai manimi? Ne. Nes nuo pat pradžios aš buvau 

bandomasis, tolimas ir svetimas.

Tu man taip ir nepasakei paties svarbiausio – kad esi prisirišusi prie Kazio ir negali jo palikti, 

nes Tu pati jį kuri. Buvau su juo netyčia susitikęs (jis gi mano tėviškėje buvęs mano netolimas 

kaimynas!). Pastebėjau, kiek daug turi jam įtakos. Jis Tave labai myli... Nežinau, dėl ko Tu kenti. 

Pagaliau įtikėk Kaziu! Būk nors Tu laimingesnė...“

KOMENTARAS

Kad skaitytojas lengviau susigaudytų tuometinių mano jaus-

mų labirintuose, pastebėsiu, kad tas laiškas yra rašytas tai Rimai, 

su kuria likimas mane buvo suvedęs Panevėžyje (1958-ieji metai). 

O laiške minimas Kazys Milinis (tokia jo pavardė), su kuriuo 

„manoji“ Rima draugavo, buvo man labai artimai pažįstamas 

nuo vaikystės, paauglystės laikų. Pora metų už mane vyresnis. Tai 

iš tiesų buvo šviesi, mąstanti, savaip tauri asmenybė. 

Kodėl jie tada nesusituokė? Man telieka pastebėti, kad ji 

greičiausiai tebebuvo pirmosios meilės įspūdžio vergė... Kazys 

tuo metu dirbo Panevėžio rajono švietimo skyriaus vedėju, o mirė 

prieš septynetą ar aštuonetą metų, dirbdamas Upytės mokyklos 

direktoriumi.

Atgimimo, o taip pat ir pirmaisiais po Nepriklausomybės 

atkūrimo metais, Kazį, kaip visada jautrų, dažnai sutikdavau pa-

nevėžiečių auditorijose (kur buvau kviečiamas). Mes nuoširdžiai 

pasikalbėdavome, bet niekada neminėdavome Rimos.

Rugsėjo 17 d., sekmadienis
Trokštu karštai, kilniai, turiningai mylėti... Bet man nesiseka. Kodėl? Kodėl taip yra? Kodėl tu, 

jaunyste, aplenki mane? Kodėl tau negaila manęs? Ar nematai, kad aš vargšas? Kodėl gyvenime 

nemačiau džiaugsmo? Tik kovą už būvį. Tiesa – už prasmingą būvį... Pailsau... O tu, jaunyste, man 

perši tik kančias. Kam ta jaunystė? Kad būtų iš manęs pasityčiota?...

Duokit man degtinės! Aš noriu apsvaigti... Man trošku. Duokit man ramybę! Man vienam 

baisu... 

O gal aš nepataisomas savimeilis? Gal aš per daug mylėdavau susikurtą stabą? Bet gal ta 

stabmeldystė nėra tokia jau bloga... Gal yra jos geroji pusė?
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... Į kambarį įskrido naktinis drugys. Jis turi juodus puošnius sparnus. Jis labai gražus, bet ge-

dulingas. Jis blaškosi... Man jo gaila.

... Mums reikėjo gimti dvidešimčia metų vėliau. Mūsų būtų neapsunkinęs meilės Tėvynei 

jausmas... O dabar?  Dabar mūsų jėgos sukoncentruotos į išlikimą, į savo tradicijas, į kalbą, į savo 

istorinę atmintį... Mes negalime kaip kiti visavertiškai išeiti į pasaulio areną. Mūsų sąžinė verčia 

rūpintis sprogdinamais mūsų gimtaisiais namais... 

Mūsų vaikai bus laimingesni. Kodėl? Ogi dėl to, kad jie greičiausiai jau nebeišgyvens tų 

kančių, kurias mes išgyvename ir kurias dar sunkiau išgyveno vyresni už mus... Mūsų vaikams 

Lietuva taps tik geografiniu rajonu.

Pavydžiu rusams. Tapę pasaulio galiūnais, jie gali savimi ir nebesirūpinti. Jiems ima tarnauti 

pati istorija... 

... Kovoti taikos metu kur kas sudėtingiau. Čia negali įžiūrėti aiškesnių ir konkretesnių prie-

šo kontūrų. Negali jo tiesioginiu šūviu pašauti... Bet vis tiek tu kaip atvirame mūšyje išgyveni 

pralaimėjimo baimę. Ji nė kiek nemenkesnė už fizinę mirtį mūšio lauke. Mane guodžia: ne visi 

pralaimėję pralaimi...

Be kovos nėra žmogaus pilnavertės būties.

Be puolimo nėra pergalės.

Nesustoti... Jokiu būdu nesustoti! O galvą skauda be perstojo. Kelintą dieną...

Spalio 13 d., penktadienis
Keistas nutikimas... Savo bičiulį, praradusį būstą, priglaudžiau pas save. O jis po gero mėnesio 

pasiūlė 5 rublius butpinigių... Nei imti, nei neimti. Nusprendžiau – pragerkime.  

Vakar „Neringos“ kavinėje prie mūsų (su Petru R.) bendro staliuko privaloma tvarka metro-

dotelis  pasodino pašalinį asmenį – žurnalistą iš Kaliningrado. Jis buvo apsivilkęs nuplyšusiais 

languotais marškiniais, vadinamąja „kauboika“, neaiškios spalvos megztiniu, iškeltais pečiais pilką 

dryžuotą švarką ir striukomis susivėlusiomis pižaminėmis kelnėmis... Atseit vakarietišku stiliu-

mi... Jis atvažiavo mokytis iš... Lietuvos. Jam nuostabą kėlė, kodėl kavinėje taip jauku. Kodėl nėra 

krištolinių liustrų? Kodėl nenusigeria lankytojai? Kodėl taip pigiai ir mandagiai aptarnauja? Bet 

nepatiko muzika. Jam ji atrodė per daug vakarietiška...

Jis mokėjo lietuviškai, tačiau bijojo kalbėti, manydamas, kad jį seka ir už tai gali jį nubausti. 

Jis stebėjosi, kodėl mūsų krautuvėse yra lašinių, mėsos, dešrų, sardelių... Sako, Kaliningrade tokią 

krautuvę pirkėjai į gabalus sudraskytų... Jis atskirai nuo mūsų gėrė konjaką, o paskui mūsų akyse 

išmaukė visą litrą vyno. Užkandos neužsisakė...

Paklausėme, kodėl jie Rusijoje, Kaliningrade viso to neturi. Ogi dėl paprasčiausios priežasties: 

„Todėl, kad mes viską atiduodame kitiems. Jums – taip pat.“ „O kodėl taip elgiatės?“ „Tokia mūsų 

natūra...“ „Tenka tik stebėtis tokia jūsų žmonių kantrybe...“, - jam pastebėjau.

Žinoma, į paskutinę mano repliką atsakymo nebuvo. Atsargus net nusigėręs...

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Spalio 17 d., antradienis
... Kaip komandiruotas asmuo lankiausi Kretingos rajono kolūkiuose. Aiškinausi, kodėl labai 

bloga darbų kokybė. Prarandama apie 30–40 proc. išauginto derliaus... O lozungų – visur pilna. 

Tai baisu. Tai žmonių žalojimas.

... Gavau raštą iš Maskvos, iš Timiriazevo akademijos. Man leidžiama laikyti stojamuosius eg-

zaminus į aspirantūrą... Valio! Valio! Tik ministerijoje nelabai nori mane išleisti. Ir dar ta prakeikta 

nemiga... O gal toji aspirantūra – išsigelbėjimas? Laisvas režimas.

O ruduo neįprastai šiltas, gražus. Skambantis. Poetiškas... Rodos, niekada nenusibostu juo 

kvėpuoti. 

Spalio 22 d., sekmadienis
Mano buvusioje darbovietėje – Aukštojo ir spec. viduriniojo mokslo komitete iš partijos 

narių pašalino V. Beržiūną, realiausią kandidatą į V. Kuzminskio pavaduotojus. Pašalino už tai, 

kad nuslėpė, jog, būdamas 17 metų, įstojo į Lietuvos šaulių organizaciją, o 1941 metų Birželio 

sukilimo metu saugojo geležinkelio tiltą... Tai buvo neeilinis žmogus. Tiesa, kolektyve jį nelabai 

mėgo už griežtumą. Bet buvo labai jautrus. Kaip man pasakojo gatvėje sutikta Šarkova, buvusi 

mano bendradarbė, Beržiūnas susirinkime atrodė apgailėtinai, bet tuo pačiu metu, anot jos, 

iš jo akių tryško įsiutinto žvėries žvilgsniai... Šarkova turėjo visas teises nemėgti Beržiūno už jo 

užslėptą antirusiškumą. Anot jos, jis padarė didelę klaidą, vietoj atgailos parašęs apolitišką pa-

siaiškinimą. Bet Beržiūną ji gerbusi kaip asmenybę ir, po partinio susirinkimo sugrįžusi į namus, 

dėl jo verkė...

Beje, Šarkovos vyras, dirbęs LKP CK antruoju sekretoriumi, atleistas už nuolaidžiavimą A. 

Sniečkaus nacionalinių kadrų politikai ir pakeistas kitu, ištikimesniu ir energingesniu rusini-

mo politikoje – Popovu. Dabar aišku, kodėl pagausėjo atleidimų. Pašalinti: Ausiejus B., dirbęs 

M. Šumausko, Ministrų Tarybos pirmininko, padėjėju (beje, baigęs Joniškėlio ž. ū. technikumą); 

Pedagoginio instituto direktorius (pasirodo, buvęs šaulys); Joniškėlio žemės ūkio technikumo di-

rektorius Justas Gedminas (išryškintas ne tik kaip buvęs šaulių būrio vadas, bet ir kaip tautininkų 

partijos skyriaus pirmininkas) ir kt.

Norėjau, noriu ir dabar nuvykti pas V. Beržiūną ir jį paguosti, padrąsinti – gal kiek ir pagelbėtų... 

Bet man neužtenka tam drąsos, nors jaučiu, kad jis yra kankinamas depresijos.

KOMENTARAS

Tais laikais ne tik atleidimas iš darbo, bet jau pats asmens 

biografijos politinių elementų išviešinimas darbovietėje reiškė jo 

sugniuždymą, netgi daugumos bendradarbių nuo jo atsiribojimą. 

Tai buvo ne tik politinio, bet ir psichologinio teroro mechanizmas, 

kuris, net ir pasmerkus stalinizmą, veikė pakankamai efektyviai...
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Lapkričio 9 d., ketvirtadienis
Apgavystė! Skausminga, labai skausminga apgavystė!

Dabar klausausi klasikinės muzikos. Labai jaudina Bethoveno 4-oji simfonija. Bet jaudina taip, 

tarsi grąžtais gręžtų mano sielą... Aš labai bijau vienumos – ji mane tiesiog gąsdina.

... Bičiulio Petro R. nebėra. Mes susipykome. Dėl tos apgavystės... Teisingiau, dėl to savo meilės 

nuotykio, apie kurį jis man atvirai papasakojo. Žinoma, tai niekai. Bet... Jeigu būtų Dievas, aš jam 

melsčiausi... Jeigu būtų Marija – aš prašyčiau iš jos paguodos...

Pasaulis kvailas. Arba aš – kvailys... Kodėl iki šiol ieškau kažkokio skaidraus, labai skaidraus 

šaltinio? Juk tai – fantazija! Tai baisi fantazija, nuo kurios aš nepajėgus išsivaduoti. Tai ji mane visą 

laiką – kiek tik pamenu – laiko pavergusi. Arba aš tapsiu sugniuždytas, arba aš tą šaltinį privalau 

surasti. O Dieve!.. Man dvidešimt penkeri, greitai bus dvidešimt šešeri, o kur tas šaltinis?.. Viskas 

aplinkui smulkmeniška, nenatūralu... Arba aš niekam tikęs padaras...

Šiandien aš gėriau. Visa mūsų valdyba vakarieniavo... Aš labai dėkingas Aldonai U., kupinai ne-

įtikėtino išorinio ir vidinio grožio. Ji man savo dėmesiu, savo žvilgsniais suteikia džiaugsmo krislų, 

o jie, bendradarbiai, iš mūsų šaiposi. Aš panorau būti geresnis, kilnesnis. Aš lenkiuosi Tau, Fausto 

Margarita, už tavo tyrą (gal vyro nesuprastą) sielą, už tavo skaidrų žvilgsnį... Turtinga prigimtis ne-

sitenkina gyvenimo smulkmenomis, kasdienybe. Į reiškinius, į žmones ir į daiktus Tu žiūri kitomis 

akimis ir matai, ko nepastebi už Tave amžiumi gerokai vyresnis vyras. Dabar – ministro pavaduo-

tojas. Jis – pragmatikas, realistas. O Tu – iš svajotojų, iš „gimnazisčių“ būrio. Tu dabar ieškai išeities 

iš to „geležinio narvo“, į kurį, kaip „gimnazistė“, buvai įviliota. Ieškai taip, tarsi savo neišsipildžiusias 

svajones, tiksliau – jų dvasią nebyliai, savaime skleistum aplink, ieškodama atgarsio taškų....

Lapkričio 19 d., sekmadienis
Krinta pirmas sniegas. Krinta lėtai, grakščiai, neskubėdamas. Atskrido linksmų žvirblių būrys 

atsigerti pašalėse tirpstančio lengvučio švaraus sniego. Taškėsi, krykštavo.

Už lango stebiu nurimusias, žiemos laukiančias jaunutes pušaites.

Iš radijo taško sklinda muzika. Ji subtiliais virpesiais atsimuša į širdį ir jos tvinksniai susilieja su 

melodijos ritmu. Svaiginamai gera... Ne visai. Kažko trūksta...

Lapkričio 21 d., antradienis
Šiandien su bičiuliais bendradarbiais (buvo ir Aldona – manoji Margarita) lankiausi „Tauro“ 

kavinėje. Tomas Mickevičius prakalbo apie teisybę. Aš jam ir sakau: „Nejaugi jūs iki šiol neįsitiki-

note, kad teisybės nėra ir jos negali būti. Nėra ne tik dėl politikos... Nėra ir dėl tos elementarios 

priežasties, kad ją žmonės įvairiai supranta, nes jų prigimtis labai įvairi. Bet teisybės mes galime 

ir privalome siekti... Bet tik susitarimo keliu.“

Leonui Senkui piršome ministro pavaduotojo (Margaritos vyro) seserį... Pati ji – ne prieš. Betgi 

jis, Leonas, žemaitis. Tikras Žemaitės slunkius... 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Gruodžio 5 d., antradienis
Aplankiau artistus Petraičius. Stasys Petraitis – mano mamos pusbrolis (ji – Petraitytė). Mano 

viešnagė truko 13 valandų! Neįtikėtina! Kiek daug pas mus su Petraičiu bendro! Jo dabartinės 

žmonos aktorės Jadvygos Ramanauskaitės sūnui ir dukrai, rodos, irgi būsiu patikęs... Jos sūnus 

Saulius Sipaitis (nuo pirmo vyro) buvo pradėjęs kalbėti laikraštiniu stiliumi, o paskui atsivėrė kaip 

imli asmenybė. Šiemet baigia Konservatorijos teatro klasę.

O dar žavingesnė jų dukra Aušrinė Marija, kuri šiais metais baigia vidurinę.

Jau prieš vidurnaktį jiems deklamavau iš A. Mickevičiaus  „Vėlinių“ improvizaciją (III dalis). 

„Sutvarkėme“ visą gėrimų atsargą... Apsinakvojau. Paskui buvo gėda, kad užsilikau. Bet ta šeima 

mane traukte traukė kaip magnetas. Ir kalbos visiems užteko.

KOMENTARAS

Su Aušrine Marija antrą kartą susitikome po 25 metų, po to, 

kai Rolandas Pavilionis, su kuriuo tuomet dirbome Filosofijos, 

sociologijos ir teisės institute, pasakė, jog jo žmona norėtų mane 

pamatyti... 

Kai apsilankiau, prisipažino, kad jai aną pažinties vakarą 

palikau įspūdį. Panašiai tą patį ir jai atsakiau...

Buvau maloniai nustebintas, kai jos brolis Saulius Sipaitis, 

susitikus kartą teatre (o buvo praėję net 40 metų!), kalbėjo apie 

tą mano viešnagę pas Petraičius ir apie tą įspūdį, kuris jam taip ir 

liko įstrigęs...

1962-ieji. Sausio 24 d. trečiadienis
Jau laikas nuplėšė 24 kalendoriaus lapelius... Tai ištisa įvykių grandinė!

Mūsų žemės ūkio ministerija iškelta į Dotnuvą... Pagal Chruščiovą (kuris kasmet padaro po 

keletą valstybinio valdymo reformų), šitaip mes būsime arčiau žemės... Mes, valdininkai, miega-

me susikimšę po kelis kambaryje, Kėdainiuose. Savaitgaliui mus veža autobusais į Vilnių, pakeliui 

susimetę geriame, o pirmadienį – sugrąžina. Lankytojų ministerijoje neturime. Jei koks ir atsiran-

da – džiaugiamės. Kad kolegos iš kitų valdybų nenuobodžiautų, tą užklydėlį nukreipiame ir pas 

tuos, kurie tam lankytojui, pasirodo, visai nereikalingi...

Mūsų nedidelė keturių inspektorių grupelė (iš neturėjimo ką veikti) buvome išvykę į Ukrainą 

pasidomėti tenykščių technikumų veikla. Stebino ne tik moksleivių drabužiai – jie buvo pilki, 

skurdūs. Stebino ir vaišių stilius: kiekvienam padėdavo didžiausius dubenis su prastai išvirta bul-

vių koše ir po didžiulį gabalą mėsos. Vienos tokios porcijos galėjo užtekti visai mūsų ketvertukei... 

O gerti davė gryno spirito. Tai buvo Poltavos krašte. Bet slaviško nuoširdumo – per akis.

Tebekovoju už teisę į aspirantūrą...
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Kadangi V. Narbutas atsisakė keltis į Dotnuvą, man buvo pasiūlyta tapti Kadrų rengimo valdy-

bos viršininku. Maišatis... Nežinia, kuriuo keliu vėl sukti. O man jau leidžiama laikyti stojamuosius 

egzaminus į tos pačios „timiriazevkos“ Ekonomikos fakulteto stacionarinę aspirantūrą.

O Rima S. sapnuojasi, ir tie sapnai kankina vis dažniau ir dažniau... Tos kančios bus jau visas 

dešimtmetis. Kas aš – lietuviškasis Verterio variantas? Kažkas mane yra apibūdinęs – „odnoliub“ 

(vienamilys)...

Vasario 22 d., ketvirtadienis
Laikas sustojo... Laikas skrieja viesulu.

Optimizmas! Aukščiausios prabos optimizmas!

O žiema siaučia. Pusto, sninga, šąla.

Po velnių viršininko postą! Pirmyn į Maskvą! Pirmyn į minties erdves! Pirmyn į meno pažinimą 

ir savęs kūrimą! 

Bet mane apninka abejonės. Mano paskutinis koziris – sutikčiau pasilikti dirbti su sąlyga, jei už 

metų mane išleis į stacionarinę aspirantūrą. Dabar gi valdyboje – visiška krizė. 

Betgi mano optimizmas, mano ramybė sieloje turi dar ir kitą šaltinį...

Rytoj visam išsikraustau iš Vilniaus. Sudie, gražieji, svajingieji Paneriai! Sudie, Žvėryno kalneliai 

ir kalnai! Sudie, mane kankinusi košmariška vasara ir jos prisiminimai...

Kovo 8 d., ketvirtadienis
Vakar lijo ir šalo.

O man šiandien teko keliauti ir automobiliu, ir traukiniu. Ir vėl – automobiliu...

Nuostabiausia, kokia tik gali būti žmogų supanti gamta! Viskas padengta šerkšnu. Tylu... Jokio 

vėjelio. Jokio dvelksmo... Saulės spinduliai rytą buvo paskendę ūkuose, plaukiojančiame šaltyje. 

Paskui ji suspindo, sukibirkščiavo šerkšno kristaluose ir ledo deimantuose... Spindulių pakirstas 

šerkšnas ėmė kristi nuo eglės šakų.

Atsivėrė kitas grožis.

Visa, kas buvo gamtoje, buvo po ledu. Smilga, krūmelis. Nulenktas beržas svyruoklis... Viskas, 

visa lyguma, visas miškas, visos pakelės – viskas kibirkščiavo, tviskėjo prieš saulę tūkstančiais 

brangakmenių...

Lyguma skendo žėresyje.

Ėjau ir gėrėjausi. Gėrėjausi ir ėjau, gerdamas tą grožį. Nepajėgdamas nei atsigerti, nei su kuo 

pasidalinti...

O beržų viršūnės lūžo nuo svorio. Nuo ledo. Krūmai – tikros šieno kupetos – buvo suplakti, 

sujaukti, svaidė neįtikėtinus saulės spindulių atspindžius. Telefonų, elektros laidai nusviro, trūki-

nėjo ir painiojosi pakelėse.

Gamta buvo palaidota lede. Jai grėsė pavojus...

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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O kitą rytą – dar puikiau! Vėl – nė mažiausio debesėlio! Ir vėl – absoliuti tyla. Vaiskioj rytmečio 

dangaus mėlynėj vėl kristalas po kristalo, snaigė po snaigės krito spindulių pakirstas šerkšnas. 

Visas oras, visa erdvė buvo sklidina šių lengvučių kaip pūkas snaigių. Gamta vėl sukibirkščiavo 

atidengtais deimanto sluoksneliais.

Mano Mama (kurią tomis dienomis buvau aplankęs) pasakė: niekas iš pagyvenusiųjų neprisi-

mena tokio gamtos grožio, kuris dabar yra...

Kovo 10 d., šeštadienis
Paskutinės mano tarnybinės komandiruotės...Buvau Lančiūnavos ž. ū. technikume. 

Nukrypdamas nuo „tarnybinės linijos“, su to technikumo direktoriaus pavaduotoju Sinicku pa-

traukėm į netoliese esančią Aristavos gyvenvietę aplankyti buvusią to technikumo dėstytoją 

Kristiną B. Ji prieš dvi savaites pagimdė kūdikį ir dabar gyvena trobelėje pas mamą. 

... Ašaros. Aimanos. Kūdikio verksmas. Dramatiškas vaizdas... Sujauktas gyvenimas. Sudarkyta 

jaunystė ir ateitis... Pasimetusi ir jos mama. „Aš dėl jo, dėl sūnelio ateities pergyvenu... Aš jį norėjau 

pavadinti Romu... Bet pavadinau Vytautu. Tėvo vardu... Noriu gauti jo pavardę“, – užsikūkčiodama 

kalbėjo Kristina. Ji buvo tokia pasimetusi, kad manęs net nepastebėjo.

O Sinickas vėliau man pasakė, kad kūdikio tėvas – vienas iš technikumo darbuotojų, kuris 

dabar aiškinasi, jog judviejų santykiai buvę atsitiktiniai. „Kristina – sielos žmogus. Ji būtinai susiras 

laimę. Ištekės... Aš pats ją imčiau, jeigu nebūčiau vedęs“, – lyg ir save ramindamas, lyg ir prieš 

mane už tokį įvykį ir vaizdą pasiteisindamas kalbėjo Sinickas.

O aš Kristiną B., artimą panevėžietės Rimos draugę, pažinojau ir iš jos praktikos Maskvoje 

dienų (lankydavosi į ansamblį), ir iš darbo jau tame pačiame, tuo metu visais atžvilgiais apleis-

tame, nykiame Širvintų rajone (kur bendri susirinkimai vykdavo rusų kalba). Aš direktoriavau 

Bartkuškiuose, Vilniaus pusėje, o ji dirbo kolūkio vyr. agronome kitame rajono gale. Pamenu, kaip 

buvo labai piktai apšaukta, aprašyta „antikukurūzninke“ ir po to buvo priversta kitur ieškoti darbo. 

Jos į technikumą nepriėmiau, nors prašėsi, nes buvo aišku, jog man ji nėra abejinga. Surado 

dėstytojos darbą Lančiūnavoje (Kėdainių r.), šalia savo gimtinės. Galvojau jos pozicijas sustiprinti, 

siūlydamas paskirti ją technikumo direktoriaus pavaduotoja. Nesuspėjome...

KOMENTARAS

Anais metais „antikukurūzninko“ etiketė reiškė asmens apoli-

tiškumą, netgi artimą nacionalisto etiketei. Kukurūzai, Chruščiovo 

nužiūrėti iš JAV, Sovietų Sąjungoje buvo diegiami labai kietai 

administruojant, sujaukiant egzistavusias sėjomainas ir žmonių 

santykius. Nuščiuvus spaudimo ir klaidų bangai, pasirodė, jog tas 

augalas Lietuvoje gali augti ir gali teikti gana gausią žaliąją masę 

siloso gamybai...
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Mano stojamųjų egzaminų į 
aspirantūrą (doktorantūrą) 
įvertinimo protokolas. Visi 
trys egzaminai įvertinti 
pažymiu „Puikiai“. 1961 m.
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Timiriazevo žemės ūkio 
akademijos prof. I. Šatilovo 
raštas LSSR žemės ūkio 
ministrui V. Vazalinskui dėl 
mano priėmimo į aspirantūrą



O Kristina B., kaip man jau tada regėjosi, buvo iš tų merginų, 

kurios, siekdamos ištekėti, galėjo leistis būti užmetamos arkanu, o 

paskui tikėtis paskutinio šanso... Smerkti už tai mes negalime. Jau 

vien dėl to, kad taip nurašytume vyro dorovinę atsakomybę.

Kovo 14 d., trečiadienis
Rankose turiu iškvietimą iš Maskvos į aspirantūrą. Vakar buvo paruoštas įsakymas apie mano 

atleidimą iš ministerijos. Ministro pavaduotojas kadrams Grigėnas dar kartą pabandė mane at-

kalbėti. „Jeigu po trejų metų bandyčiau stoti į aspirantūrą, man tektų įveikti keleriopai daugiau 

kliūčių“, – jam pasakiau. „Jūs teisus. Po trejų metų būtumėte labiau atbukęs...“

Tie Grigėno žodžiai ir toks jo atvirumas man buvo tikrai netikėtas. Bet – malonus...

„Po aspirantūros mielai sugrįžčiau atgal“, – pamalonintas girdėtų žodžių, atsakiau jam.

O ministro pavaduotojas kadrams, atsisveikindamas vėl man pasakė: „Jums, sugrįžusiam, bus 

pasiūlytas didesnis pasirinkimas negu ši valdyba...“

Štai taip su viltimis susiruošiau vėl palikti Lietuvą...

Kovo 18 d., sekmadienis
Bendradarbiai surengė išleistuves „Neringos“ kavinėje. Visi buvo: Tomas ir Algė Mickevičiai, 

abu Vidugiriai, Joana D., Petras Kriščiūnas, Leonas Senkus, Kravicas (žydų tautybės) ir net Vladas 

Krestjanovas (iš Lietuvos sentikių), ministerijos Vyriausios vadovaujančių kadrų valdybos viršinin-

kas, elegantiškas, inteligentiškas vyras.

Visiems jiems pajutau dėkingumą ir pagalvojau, gal gyvenime bus progų jį realizuoti. Su kie-

kvienu buvo sunku atsisveikinti – visi buvome kaip bendra, gera, vieni kitus suprantanti šeima... 

Net ir Kravicas, net ir Krestjonovas (kuris dar 1940-aisiais buvo paskirtas jau  Lietuvos aviacijos 

komisaru), kurių aš anksčiau privengiau, tapo savaip artimi ir man simpatizuojantys.

Vakaras praėjo labai gražiai, truputį kaukštelėjome. Joana man ėmė rodyti ypatingus ženklus. 

Ji sakėsi, jog dėl manęs net juodas kojines yra apsimovusi. Vargšė... Prašė, kad palydėčiau į na-

mus. Iš jos akių tryško alkanas geismas, o man jis kėlė... atstumtį. Ji visai nekreipė dėmesio į tai, 

kad mus skiria 20-ties metų tarpsnis.

... Pradėsiu kitą gyvenimą. Įdomu, kuo bus prirašyti to gyvenimo tarpsnio knygos lapai?

KOMENTARAS

Dabar kai kam gali atrodyti, jog tas visų mūsų sutarimas 

panašus į „kvislingišką“... išdavystę. Apie tai nei aš, nei kiti 

tautiškumo idėją gynę mano bendraminčiai taip negalvojome. 

Mes dirbome gana konkretų darbą ir visur buvo vengta politinių 

ir ideologinių susikirtimų ar konfliktų. To vengė ir „ana“ pusė, t. y. 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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grynai ideologinio, partinio darbo organizatoriai. Kodėl jie ven-

gė – motyvai būtų jau kiti. Pirmiausia, pasipriešinimas rusinimui 

buvo visuotinis, lygiai kaip ir kartu su surusinimu ėjusiai sovieti-

zacijai. O dėl socializmo principų?.. Jie tada daugeliui neatrodė 

svetimi ir totaliai atmestini. Tai buvo du tarp savęs susiliečiantys 

ir tarp savęs nuolat kibirkščiuojantys tuometinės pasaulėžiūros ir 

net tarpasmeninių santykių lygiai. Virš jų kabėjo bendras dangtis, 

bendras skliautas, vertęs niekam, net ir partorgui neišsišokti. 

„Išsišokėliai“ ir vienoje, ir kitoje pusėje buvo tiek „savųjų“, tiek ir 

bendromis jėgomis slopinami. Žinoma, skaudžiausias tuomet 

buvo „savųjų“ saviesiems taikomas slopinimas...

Ko gero, visa tai reiktų vertinti ne tik kaip tuometinės sistemos 

bruožą, turėjusį tam tikrų privalumų, bet ir kaip tiesiog neišven-

giamą, elementarią sistemą sudarančių segmentų ir narelių 

prisitaikymo prie aplinkybių reakciją.
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