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Leidėjo žodis

Šiame leidinyje publikuojamas žymaus sociologo, vieno tautotyros ir socialinės antropologijos Lietuvoje pradininkų, akademiko, profesoriaus Romualdo Grigo beveik pusę amžiaus aprėpiantis
1966-2012 metų dienoraštis su paties autoriaus komentarais yra
2011-aisiais išleistos 1956-1965 metų laikotarpį apimančios pirmosios dienoraščio dalies „Dienoraščio langą pravėrus. 10 mano
jaunystės metų“ chronologinis tęsinys. Tiesiog negali atsistebėti
autoriaus atkaklumu, nuoseklumu metai iš metų tęsti dienoraščio
rašymą, tarytum tam tikro sau pačiam duoto įsipareigojimo nepriekaištingą vykdymą, nepaisant to, kad tuo pačiu metu būta daug
kitų svarbių pareigų, darbų, kruopščiai fiksuojamų ir pačiame publikuojamame dienoraštyje.
Akademikas kurį laiką svarstė, svyravo, ar skelbti dienoraštį, ar atverti savo privataus gyvenimo fragmentus, detales ir vertinimus platesnei visuomenei, todėl kartu su užsitęsusiais knygos
rengimo darbais tarp dienoraščio pirmosios ir antrosios dalies
išleidimo susidarė bemaž dešimtmetis. Tai vertė skaitytoją ir autorių ilgiau lūkuriuoti, o autoriaus bičiuliai ir gerbėjai, žinodami
apie autoriaus sumanymą išleisti dienoraščio tęsinį, turėjo ilgokai
nekantrauti.
Užtrukus knygos rengimui taip pat įvyko keli išskirtiniai šių
dienų įvykiai, papildę autoriaus asmeninio gyvenimo įsimintinų įvykių kolekciją, kuriuos atsirado galimybė čia paminėti. Taip
2020-ųjų – šios knygos išleidimo metų – rugpjūčio pabaigoje pasiekė džiugi žinia, kad skulptorius Juozapas Jakštas išdrožė ir Švenčionių rajono Jukiškių kaime esančiame savo medžio skulptūrų parke pastatė įspūdingų matmenų skulptūrą, įkvėptą akad. Romualdo
Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ (bendras „Versmės“ leidyklos ir „Diemedžio leidyklos“ leidinys, 2013), kurioje
pavaizduotas ir pats autorius. Taip pat tais pačiais metais autorių pasiekė kita gera naujiena, kad straipsnis apie jo viso gyvenimo darbus numatomas spausdinti prestižiniame British Publishing House leidinyje „Sėkmingiausios Lietuvos asmenybės“,

kuris pasieks viso pasaulio lietuvių bendruomenes ir didžiausias
pasaulio bibliotekas. O jo monografija „Lietuvos piliakalnių paslaptys ir jų atodangos dabartyje“, jau trečioji jos laida („Diemedžio leidykla“, 2020), sulaukė didelio susidomėjimo ir sėkmingai
platinama Lietuvos regionuose. Ir jau visai prieš pat siunčiant knygos maketą į spaustuvę, lapkričio 27 d. Lietuvos sociologų draugija
apdovanojo akademiką, šios draugijos pradininką, o vėliau, nuo
1990-ųjų, – jos garbės prezidentą, ąžuole inkrustuotu iškilmingu
padėkos raštu „Už gyvenimo nuopelnus ir už svarų indėlį kuriant
Lietuvos sociologiją ir meilę šiam mokslui“.
Prisipažinsiu, rengdamas knygą spaudai pagavau save svarstant, kad akad. R.Grigo vaizdžiai aprašoma sovietmečio komunistinės diktatūros realybė vis labiau brutalėjančio šių dienų pasaulio
kontekste ima atrodyti ne tokia jau „neteisinga“ ir „baisi“, kokia rodėsi tada, gyvenant tuo laikmečiu ar pirmaisiais Atgimimo, atkurtos nepriklausomybės metais, kuri kaip koks romantiškas miražas
jau baigia visiškai išsisklaidyti.
Buvusi sovietinė totalitarinė cenzūra ir juntama „KGB“ (paties autoriaus rašoma kabutėse) ranka dienoraštyje aprašomu laikotarpiu ima rodytis palyginama su šiandienine elektroninių socialinių tinklų „faktų tikrinimo“ cenzorių armija, uoliai naikinančia
ir trinančia leftisinės-neokomunistinės propagandos neatitinkančią ar ją demaskuojančią „neteisingą“ informaciją, su kurios „neteisingumu“ neleidžiama net susipažinti.
Dėkoju gerbiamam autoriui už drąsą ir pasiryžimą publikuoti socialinėmis įžvalgomis ir intymiais asmeniniais išgyvenimais prisodrintą savo gyvenimo aprašymą. Už suteiktą galimybę
kartu jautriai prisiliesti prie mylimo sūnaus Arvydo ankstyvos tragiškos netekties, deja, nesulaukusios objektyvaus ir teisingo teisinio
įvertinimo. Kartu pasidžiaugti atkakliu darbu pasiektomis Jūsų gyvenimo aukštumomis, pasimokyti iš Jūsų.
Pagarbiai
Petras Jonušas

Pradžios žodis

Rengiant šį dienoraštinių įrašų tekstą spaudai, apimantį
1966–2012 metų laikotarpį, nuolat vis skausmingai mąsčiau: ar
verta skelbti, išeiti viešumon?.. Juolab, kad ir atvirumo laipsnis didesnis nei 2011-aisiais pasirodžiusioje pirmojoje mano dienoraščių knygoje „Dienoraščio langą pravėrus. 10 mano jaunystės metų
(1956–1965)“. Antroji susilaikymo ir delsimo priežastis buvo finansinė... Beje, bičiulių, kurie skaitė knygos rankraštį, buvau baksnojamas: negaišk su naujo teksto skelbimu. Jų nuomone, tai įdomūs
tame laikotarpyje gyvenusiojo liudijimai.
Rengimo spaudai išlaidas kilniaširdiškai pasisiūlius padengti
leidinio leidėjai „Versmės“ leidyklai ir taip netikėtai atkritus finansinei delsimo priežasčiai, iš naujo šviežiai perskaičiau rankraštį. Jis
man pačiam pasirodė įdomus (ypač filosofiniais mąstymais). Teksto komentarų praktiškai nebetaisiau, nebepildžiau (o ir sveikata to
neleido), išskyrus vieną kitą vietą.
Telaimina Aukščiausiasis šios knygos ir mano kelionę.
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Paaiškinamosios

Mielas skaitytojau, sklaidydamas šios knygos puslapius,
suprasi, kodėl savo atvirą pasakojimą pradedu nuo žiupsnelio
įvadinių pamąstymų. Konferansjė, t. y. asmuo, vedantis koncertą, susirinkusiai publikai kai ką pasako daugiau nei vien pristatydamas atlikėją ar jų grupę. Po kelių koncerto numerių jis vakarą
paįvairina dar ir kitais savo sumanytais intarpais. Pabūsiu ir aš tuo
savojo pasakojimo konferansjė: ne tik pradžioje, bet ir dienoraštinių įrašų tąsoje... Tačiau esminė įvadinių priežasčių pateikimo
priežastis – be jų būtų sunkiau suvokti mano gyvenimo vingius, jų
tęstinumą ir jas lėmusias to meto sąlygas. Bet visa tai pradėsiu nuo
„pagarbaus“ atstumo...
Kiekvienas turime hobį. Dabartinis manasis – Lietuvos istorijos „revizija“, t. y. paieška to, kas plačiajam (o gal ir istorikų?) ratui
nepilnai pristatoma. Apskritai, skaitydamas istorijai priskirtinus
veikalus, įsitikinau: istorikas, rašydamas savo studijas ar aprašus,
stengiasi remtis kuo gausesne ir patikimesne medžiaga. Ir vis dėlto tuos faktus ir įvykius gimdęs gilesnis kontekstas dažnai būna
išskydęs, laikmečio dvasia rašančiojo lieka nepagauta. Istorinių
asmenybių elgsenos motyvacijos, socialinio ar politinio proceso
priežastingumo, jo „nesutramdomumo“ suvokimas, paaiškinimai
lieka su aiškiomis spragomis. Kitais žodžiais išsireiškus, neretai
pasigendu platesnės istoriko erudicijos; erdvesnės, išmanesnės to
ar kito istorinio fakto ar proceso, iškilesnės asmenybės veiksmų
interpretacijos. Atrodo, trūksta nedaug – tų laikų ar įvykių liudytojo nuoširdesnio, objektyvesnio pasakojimo, išraiškingesnės detalės. Nesiginčysiu: jų pasitaikė. Bet toli gražu nepakankamai, kad
viešumon pateikiamas istorinis įvykis, tiriami socialiniai, politiniai ar kad ir buitiniai santykiai objektyviau atspindėtų tą realybę,
kuri tada egzistavo.
Gal šitų dalykų iš istoriko ir nereikalaukime. Gerbkime jo
darbą jau vien už tai, kad surankiojo ir tuo ar kitu laipsniu susistemino praeitį menančią medžiagą. Bet tai padaryta remiantis savo
suvokimu. O interpretacijos? Į jas visas teises gali ir privalo turėti,

įvadinės
mintys
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jomis naudotis kiti, artimi istorijos mokslui. Kitų įsiveržimas, istoriko ar archeologo, krislas po krislo rankiojusio tą medžiagą, neturėtų būti priimamas kaip nenormalus. Žinoma, su sąlyga, jeigu tas
„įsiveržimas“ turi gana aiškią logiką ir motyvaciją.
Maža detalė: dar esama tokių, kurie iki šiol linkę tikėti, jog
mūsų protėviai manė Perkūną esant pagrindiniu Dievu... Bet mielas skaitytojau, pats esi girdėjęs priežodį: „Perkūne dievaiti, nemušk
žemaičio, bet mušk gudą kaip šunį rudą...“ Tikėtina, kad šis priežodis – iš senųjų, Letos upe nutekėjusių laikų. Daug pasakantis... Visų
pirma, kad Perkūnas buvo tik dievaitis. Tik vienos iš Žemės stichijų
įvardis. Kad už panašių įvardžių slypėjo mūsų protėvių intuityviai
suvokiama visai kitokios struktūros Dieviškoji substancija; buvo
visai kitaip suvokiamas visas regimas ir neregimas pasaulis, teisingiau, jo ištakos – Visatos Protas...
Atkreipkime dėmesį ir į minėto priežodžio antrąją dalį: „...
mušk gudą kaip šunį rudą...“ Gal šitaip buvo išreiškiama nuostata nekęsti tų, kurie išdavė protėvius, jų tikėjimą. Gudai, to paties
„baltų“ etnoso nariai, jau iki Mindaugo laikų buvo priėmę stačiatikybę. O žemaičiai buvo „kietakakčiai“ – nuosekliausi savo protėvių pasaulėvaizdžio saugotojai, krikščionybėje – naujajame tikėjime neįžvelgę aukštesnių dvasinės, moralinės kultūros privalumų.
Tikėtina, kad jau nuo karalystės sukūrimo būtent šis ideologinis
prieštaravimas ėmė skaldyti tos valstybės signatarus – prieš keletą
šimtmečių iš kelių genčių susiformavusią tuometinę lietuvių politinę tautą.
Lietuvių, rusų ir žiemgalių valdovas Gediminas (tais vardais
jis save pristatydavo pasauliui) buvo neeilinės išminties. Jis siūlė,
ne kartą siūlė pietų krikščionybės (Romos) sparnui skleistis lietuvių karalystėje, bet skleistis lygiaverčiais pagrindais, lietuviams netampant stipresniojo vasalais. Gediminas, įvertindamas tuometę iš
protėvių paveldėtą dvasinę kultūrą, piktinosi taikomais krikštytojų
prievartos metodais; jų vengė, nes jis (ir jo aplinka) suvokė, jog
revoliuciniai pokyčiai gali negrįžtamai pakeisti, nurašyti tai, kas
buvo kurta šimtais, o gal ir tūkstančiais metų. Gediminas popiežiui
rašė: „...pažadame ir jus visus patikiname, kad nustatysime tokią

savitarpio taiką, kad (apie) panašią krikščionys niekada (nė) negalvojo“ (Metraščiai ir kunigaikščių laiškai, Vilnius, 1996, p. 105).
Deja, deja, Gedimino anūkas buvo tikra priešingybė savo
seneliui. Spaudžiamas pusbrolio, jo „kariaunos“ (ir savo ambicijų),
Vytautas Didysis gana ženkliai prisidėjo griaudamas protėvių socialinį ir dvasinį palikimą. Na, kad ir įvesdamas baudžiavą ir šitaip
palengvindamas įsitvirtinti naujai suformuotam pusiau kariniam
sluoksniui – bajorijai. Žinoma, tai buvo modernu, pažangu ir, kas
nemažai reikšminga, – suartėta su Lenkija. Bet...
...Nukrypau nuo pagrindinės temos – nuo dienoraščio. Tačiau tai, ką pasakiau, yra tapę mano gyvenimo leitmotyvu, lyg ir
savaime prasiveržusiu iš mano prigimties ir nuosekliai, nors ir
skausmingai lydėjusiu visą gyvenimą. Tą leitmotyvą dar galima paaiškinti siekiu susigaudyti ir kaip nors įsiterpti į tautokūros (tautodaros) ir tautoardos (tautonaikos) priešpriešą...

Studentiškų metų įdirbis – „Balticum“ ansamblis

Savo dienoraštinius įrašus jau esu skelbęs atskira knyga:
„Dienoraščio langą pravėrus. 10 mano jaunystės metų (1956–
1965)“. Išleido „Knygų kelias“ („Versmės“ dukterinė leidykla)
2011-aisiais metais 600 egz. tiražu. Apimtis – 370 psl. Iš nurodytais
metais rašytų dienoraščių atrinkti įrašai, nuotraukos ir dokumentų
faksimilės (tarp jų – „KGB“ agentų pranešimai!) byloja apie studijų
Maskvoje metus, įskaitant aspirantūrą. Abu studijų „turus“ praleidau Timiriazevo žemės ūkio akademijoje, ekonomikos fakultete.
Turiu pastebėti: ši įstaiga iš seno paveldėta (gal iš vokiečių nusižiūrėta) išorine ir vidine organizacine kultūra, dėstymo kokybe ir
aplinkotvarkos estetika buvo nuostabi aukštoji mokykla. Vėliau ją
sutrumpintai vadinsiu tada mums įprastu „Timiriazevkos“ vardu.
Manau, retas šios knygos skaitytojas bus rankose turėjęs ir
pavartęs aną, 2011-siais metais publikuotą knygą. Dėl šios priežasties esu lyg ir priverstas kai ką papildomai paaiškinti, pateikti nors
trumputę apžvalgėlę tų įvykių ir veiksmų, kurių sūkuryje buvau
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ir kurie lyg ir nesibaigiančiu šešėliu mane toliau lydėjo; kurie lėmė
daugelio metų čia pateikiamų pasakojimų „scenarijų“.
Minėtos dienoraštinių įrašų knygos pradžia susijusi su tragiškais Vengrijos įvykiais 1956-ųjų rudenį ir mūsų, t. y. lietuvių
studentų reakcija. Pabaiga – su gana dramatiškais mano buvimo
aspirantūroje (ir po jos) mėnesiais. Atrinkdamas aną medžiagą
dėmesį koncentravau į tautinį (tuomet – „nacionalistinį“) tenykščių lietuvių, o netrukus ir latvių bei estų subūrimą į bendrą klubą – meno saviveiklos ansamblį, kurį išdidžiai pavadinome iš užmaršties atkapstytu „Balticum“ vardu. Idėjos bendramintis buvo
tuomet Lomonosovo universitete studijavęs (filosofiją) Bronius
Genzelis (tapęs žinomu politiku ir visuomenės veikėju, Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru). Būtent jis padėjo mums,
pabaltijiečiams, susiburti į bendrą būrį.
Visąlaik, kol studijavau, buvau renkamas lietuvių, o paskui
ir „Balticum“ šokių ir dainų ansamblio klubo tarybos pirmininku
– pagrindiniu organizatoriumi.
Vardan tiesos privalau pasakyti, kad pačioje pradžioje lietuvių studentų ansamblį „gelbėjo“ bendrataučiai, studijavę Čaikovskio v. konservatorijoje, vėliau Lietuvoje tapę įžymiais muzikos
atlikėjais (L. Digrys, P. Juodišius, R. Kulikauskas, B. Almonaitytė,
A. Radvilaitė ir kt.). Suprantama, savo patriotizmu ir organizacine
išraiška išmetėme kažką panašaus į iššūkį ar „gelbėjimo ratą“ savo
sesėms ir broliams Lietuvoje. Tuomet Tėvynėje prieš pamaištavusius studentus buvo vykdomos represijos: dešimtimis buvo šalinami iš studijų, nubaudžiami „lageriais“...
Mūsų pavyzdžiu šitaip, tuo pačiu vardu, už metų susiorganizavo ir tuometinio Leningrado Baltijos šalių studentija. Palaikėme
ryšius. Žodžiu, „Balticum“ judėjimas buvo pirmoji mano gana atsakingų išbandymų ir patirties mokykla.
Dažnai koncertuodavome. Buvome pakviesti net ir į Maskvos televiziją. Įsigudrinome tipografiniu būdu pasigaminti ne tik
kvietimus, bet ir afišas. Nei aš, nei tautinių šokių būrelių tuometis
vadovas Juozas Gudavičius (vėliau užimdavęs Lietuvos Dainų ir
Šokių šventės vyriausiojo baletmeisterio pareigas), nei jungtinio

choro vadovė Akvilija Gureckytė ir kiti – niekas nėra gavę kokio
nors finansinio paskatinimo. Na, kad ir iš savo respublikų... Visa
veikla buvo grindžiama entuziazmu, patriotinėmis nuostatomis ir
gal dar iš prigimties paveldėta bendruomeniškumo pajauta (kurios nūdien aiškiai pasigendame).
Vaikščiojau po aukščiausio rango Maskvos įstaigas. Pasisekė gauti leidimą siūdintis ir nešioti pradžioje lietuvių, vėliau
– jungtinio ansamblio dalyvio studentišką kepuraitę. Kiek buvo
džiaugsmo! Ypač įvedus kepuraitėms skirtingos spalvos lankus:
lietuviams – tamsiai žalios, latviams – tamsiai raudonos, estams
– tamsiai mėlynos. Be leidimų susigalvojome pasigaminti ir sidabrinius prisisegamus ženklelius: trys vienas po kito gulę skydai,
kuriuos jungė užrašas „Balticum“...
Per vargus ir kančias patalpas repeticijoms (ir būstinei) gavome Maskvos Energetikos institute. Minėto instituto Kultūros
rūmų direktorius aiškiai simpatizavo mūsų patriotiniam judėjimui ir leido mums du kartus per savaitę repetuoti erdviose 4-to
aukšto patalpose.
Baigęs studijas grįžau į Tėvynę. Bet po trejeto metų darbo
patraukė į aspirantūrą – tą pačią „Timiriazevką“. Žinoma, panorau
aplankyti „Balticum“ ansamblį.
Nuvykau. Širdimi pajutau lyg ir ne tą – ne mūsiškę dvasią.
Gal taip tik man, ambicingajam, pasirodė? Bet praeis keli metai ir
sužinosiu, kad tuometis „Balticum“ pirmininkas buvo užverbuotas
„KGB“. Vardą prisimenu – Algis (irgi lietuvis). Labiau mane nustebino kitas faktas – „Balticum“ nebekoncertuodavo! Kodėl? Tačiau
kodėl Baltijos šalių studentams tebeleidžiama rinktis Energetikos
instituto Kultūros Rūmuose? Prisiminiau savo susitikimus su tų
Rūmų direktoriumi: puse lūpų vis prasitardavo, kad „KGB“ daro
spaudimą: „Balticum“ reikia panaikinti, atimti galimybę naudotis
patalpomis... O dabar? Praeis keli metai ir aš praregėsiu: „KGB“
buvo paranku per „Balticum“ kontroliuoti, registruoti, sekti patriotiškai nusiteikusius lietuvių, latvių, estų studentus: „reikalui“
esant kurpti jiems „personalines bylas“ – dosjė. Taip, kaip po studijų Maskvoje buvo pasielgta su buvusiu mano pavaduotoju nuo
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latvių, žinomu poetu Knutu Skujenieks, su aktyvistėmis Dzintra,
Aima ir kitais, gavusiais po 4–5 metus sėdėti kalėjime. Latvijos
„šeimininku“ (pirmuoju Komunistų partijos CK sekretoriumi)
tada buvo Pugo, M. Gorbačiovo „laikais“ pritapęs prie perversmininkų, paskirtas SSSR Vidaus reikalų ministru, o paskui, pralaimėjus pučistams, nusišovęs (1991 m.). Įvertindamas savo likimą,
aš galiu pakankamai teigiamai vertinti tuometinį Lietuvos „šeimininką“ Antaną Sniečkų...
***
Negaliu sau atleisti už nevykėliškumą...
2017 metų rugpjūčio pabaigoje, man vasarojant savojoje
kaimo sodyboje, iš Rygos paskambino prof. Jūris Prikulis, mano
jaunystės metais studijavęs istoriją Maskvos Lomonosovo universitete. Jis pranešė, kad atsirado iniciatyvinė grupė, kuri norėtų
mane aplankyti ir nufilmuoti apie mane dvi vaizdajuostes: vieną
kaip apie pabaltijiečių studentų ansamblio ir tautinio judėjimo
„Balticum“ iniciatorių bei vadovą; antrą – apie mano kaip filosofuojančio asmens samprotavimus dabarties tema. Jie tą darbą
siūlėsi atlikti rugpjūčio paskutinėmis dienomis, bet ne mano sodyboje, o Vilniuje. Aš tuo metu buvau be automobilio (kuris kartu
su žmona „viešėjo“ Palangoje). Mano prašymą susitikimą nukelti
į rugsėjo vidurį priėmė. Bet per tą laiką darbovietę pakeitė šito
sumanymo vadovas. Taip susitikimas su rygiečiais neįvyko.
Lapkričio mėnesio pradžioje vėl man skambina iš Rygos
prof. Jūris Prikulis. Jis praneša, kad lapkričio 30 dieną Rygos universitete numatoma iškilminga konferencija, skirta „Balticum“
ansamblio 60-mečiui, o man siūloma atvykti ir padaryti pagrindinį pranešimą. Taip, kaip buvo pasielgta prieš dvidešimt metų (!)
„Balticum“ 40-mečio proga. Tuomet nuvykau į Rygą. O šį kartą
pasiskundžiau sveikata, bet prof. Jūris man ir sako: atsiųsime savo
automobilį, į Rygą būsi nuvežtas ir atgal sugrąžintas gulomis...
Dabar apmaudu, kad tada atsisakiau... Taip pat apmaudu ir dėl
to, kad konferencijos dalyviams nenusiunčiau sveikinimo su paaiškinimu dėl kokių politinių motyvų tada buvo suorganizuotas
„Balticum“.

Šį pasakojimą skaitytojas geriau supras sužinojęs iš dienoraštinių įrašų apie tai, koks šešėlis Lietuvoje mane lydėjo už anų
jaunystės metų „nacionalistinę“ veiklą Maskvoje.

Lietuvių aspirantų Maskvoje klubas

Kilęs įtarimas dėl „Balticum“ pasikeitusios dvasios (gal prisidėjo ir širdyje kirbėjusi mintis dėl paveržto „kūdikio“...) pagimdė
mintį aspirantams burtis atskirai. Sumaniau ir priedangą: mes, būsimieji mokslininkai, imamės ryšių su Lietuva stiprinimo, įvairių
kultūrinių bei pažintinio pobūdžio renginių – susitikimų organizavimo ir pan. Žinoma, kirbėjo kita, „uždrausta“ mintis. Geriau pažindami vienas kitą, sugrįžę į Lietuvą, būsime drąsesni skleisdami
patriotines nuostatas. Kadangi mišrios vedybos aspirantų tarpe
buvo paplitęs reiškinys, jo „blokavimui“, pamaniau, pravers ir į aspirantų susitikimus – pobūvius studenčių lietuvaičių pakvietimai.
Grupelė sambūrio idėjos entuziastų 1962 metų pabaigoje
susirinkome pas Algirdą Urboną, Maskvos dvimetės aukštosios
mokyklos klausytoją (!). Prieš tai jisai dirbo Utenos vykdomojo komiteto pirmininku. Bendrabučio kambarėlis buvo jaukus. Išgėrėme šampano. Pakiliai sugiedojome Lietuvos himną... Pasirašėme ir
priesaiką – bylinėsimės už Lietuvos nepriklausomybę. Dokumentėlio signatarais, be manęs ir Urbono (vėliau dirbusio viceministru,
Lietuvos komunistų partijos CK skyriaus vedėju), dalyvavo: Antanas Jasaitis (vėliau išrinktas Lietuvos Mokslų akademijos nariu
korespondentu ir anksti, eidamas 61-sius metus, miręs nuo vėžio),
Algirdas Steponavičius (vėliau profesoriavęs Vilniaus Gedimino
universitete) ir Jurgis Vilemas (vėliau tapęs įžymiu energetikos specialistu, akademiku). Nepamainomas tuometis bendražygis Jurgis
prisiėmė misiją išsaugoti priesaikos tekstą. Deja, neišsaugojo... Bet
visą likusį gyvenimą liko ištikimas priesaikos dvasiai.
Platesniame lietuvių aspirantų susirinkime buvau išrinktas mūsų sambūrio, pasivadinusio klubu, pirmininku. Tais metais
Maskvoje studijavo daugiau nei šimtas aspirantų iš Lietuvos. Mūsų
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klubo sesijas – sambūrius lankė pusė iš jų (50–60 asmenų). Kartais
pamatydavome ir klausytojų būrelį iš Maskvos aukštosios partinės
mokyklos. Dažniau susitikdavome grupelė entuziastų: nuoširdžiau,
atviriau aptardavome politinius įvykius, derindavome nuomones,
numatydavome tolesnės veiklos gaires.
Klubas organizavo susitikimus su meno bei kultūros veikėjais, kartu švęsdavome šventes. Visiems nemažą įspūdį (ir politinę,
„ka-gė-bistinę“ maišatį) paliko susitikimas su tuomet Lomonosovo
universitete besistažuojančiu JAV lietuvių profesoriumi literatūrologu Rimvydu Šilbajoriu. Kaip vėliau išaiškėjo, jo kambarėlis (bendrabutyje) buvo „prifarširuotas“ pasiklausymo taškais, vadinamosiomis „blakėmis“... Jos įrašė ir mūsų bendrus politinius pokalbius.
Mes tada gyvenome nujaučiamo Atgimimo dvasia... Bet aš
buvau pernelyg atviras, naivus. Po daugelio metų išaiškėjo, kad buvome apsupti gana uolių „KGB“ agentų (informatorių) tinklo. Kaip
„šventą“ dokumentą saugau iš laikraščio „Lietuvos aidas“ žurnalisto Jono Adolfo Patriubavičiaus man perleistą keliolikos puslapių
išklotinę: „KGB“ informatorių pranešimus. Tame dokumente yra
ir Maskvos „KGB“ piktas laiškas – priekaištas Lietuvos SSR saugumo šefui gen. A. Randakevičiui už tai, kad per anksti mane paleido iš savo akiračio. Žinoma, tai buvo mano lanksčių veiksmų bei
prisitaikymo prie „sistemos“ (dirbant iki aspirantūros), o taip pat
palyginus nuosaikaus „Sniečkaus režimo“ rezultatas... Na, o iššifruoti agentus, t. y. nustatyti jų tapatybę, man buvo nesunku. Jau
vien dėl to, kad jie gana reguliariai ir tiksliai fiksavo viešų ir „slaptų“ mūsų, aspirantų, susitikimų datas, vietas ir pasisakymus. Apie
mane „centrui“ pranešinėjo net penki agentai: „Tulpė“, „Grethen“,
„Kačialovas“, „Vladas“ ir „Solovjova“... Ačiū Jonui Patriubavičiui už
dokumentuotą mano reabilitaciją, nes iki tol „Lietuvos aidas“, įtakojamas to paties „KGB“, apie mane rašydavo tik kaip apie tipišką
kolaborantą...
Apie visa tai gana smulkiai, su faksimilėmis yra pateikta
anksčiau paskelbtoje pirmojoje mano knygoje „Dienoraščio langą
pravėrus...“ Bet čia nesusilaikau neišskleidęs vienos detalės. Ji susijusi su tolesniu mano gyvenimu...

Apie „KGB“ informatorių „Tulpę“
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Savaip įdomi, išskirtinė agento „Tulpės“ (pagal pasą – Jono
Gintauto, bet greičiausiai tai netikra pavardė) istorija. Jis buvo
mano metų, „po kariuomenės“ (ko gero, mokėsi „KGB“ mokykloje). J. Patriubavičiaus žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad
Gintautas, dar besimokant Telšių vid. mokykloje, jau buvo užverbuotas „KGB“. Studijavo Vilniaus Pedagoginiame institute. Iš
ten buvo pervestas (permestas) į Maskvos Pedagoginį institutą.
Greičiausiai – sekti „Balticum“. Kai susipažinome, buvo V kurso
studentas.
Ano mano atsilankymo „Balticum“ ansamblyje metu Gintautas išmoningai prisišliejo prie manęs. Patikėjau. Netrukus man,
kaip aspirantų klubo organizatoriui, prisireikė kurjerio paslaugų
(apie mobiliuosius telefonus pasaulis dar nesapnavo). Gintautas iš karto su mano įsiūlytomis „pareigomis“ sutiko. Šitaip jisai
įgijo teisę visuose mūsų susibėgimuose dalyvauti ir apie viską
žinoti...
Kaip vėliau sužinojau, likvidavus (priverstinai išsivaikščiojus) mūsų klubui, J. Gintautas, tarpininkaujant „KGB“ kapitonui,
1965 metais vedusiam mūsų klubo bylą, buvo išleistas į JAV. Aplankyti ten gyvenančio tėvo (?). Vargšas kapitonas... „Centras“ jo
net neįspėjo (dengdamas operaciją), kad politinio prieglobsčio
JAV Gintautas pasiprašė tik dėl „akių dūmimo“. Kad jam išvykstant į kišenę įdėjo keletą sumaniai suklastotų pasų. Ir kad Gintautas ten vėliau įsitvirtins kaip aukšto rango „KGB“ agentas...
Prieš pat Nepriklausomybės atgavimą tuometis Lietuvos
premjeras A. Brazauskas atvykusį į gimtinę Gintautą sutiko „išskėstomis rankomis“. Padėkojo tautiečiui (tuomet JAV turėjusiam
privačią logopedijos kliniką!) už 30 000 dolerių, padovanotų medicinos įrangai įsigyti. Premjeras neliko skolingas. Davė taloną
„Volgos“ markės automobiliui įsigyti (rinkoje toks automobilis
kainuodavo dvigubai daugiau); už grynai simbolinę sumą leido
įsigyti Trakų rajone dvaro pastatus ir 80 ha žemės... Bet... Po nepriklausomybės atkūrimo atsirado tikrieji to dvaro paveldėtojai!

įvadinės
mintys
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Nuo čia ir prasidėjo įdomioji Jono Gintauto, buvusio Maskvos lietuvių aspirantų klubo kurjerio, istorija, kurią ir pradėjo narplioti
(ir „Lietuvos aide“ publikuoti) žurnalistas Jonas Patriubavičius.
Darbo užteko dešimtmečiui...
O kapitono – tardytojo, taip ir neprisikapsčiusio (nesuspėjusio) prie manęs, būta jautraus, gal neužmiršusio lietuvybės. Gavęs priekaištą už Gintautą (gal ir dėl kitų priežasčių) – nusišovė...
Kartu dingo ir dalis surinktos medžiagos apie mūsų, t. y. aspirantų,
klubą ir apie mane... Tokią štai versiją girdėjau iš savo seno bičiulio
(iš Joniškėlio technikumo, kurį lankiau, laikų) Antano Mališausko.
Jis lankėsi pas Ringaudą Songailą – tuometį LKP CK sekretorių
(fanatišką karjeristą), faktinį žemės ūkio kadrų tvarkytoją. Lankėsi norėdamas išgelbėti nuo tuomet man primestos bedarbystės...
Antanas studijų metais, pagal partinę veiklą, su R. Songaila buvo
kolegos – dirbo etatiniais partorgais: pirmasis – ž. ū. akademijoje,
antrasis – veterinarijos akademijoje. Partinis šulas tą kartą, šalia
suminėto fakto, pastebėjo: Grigo byla likusi nebaigta, bet sukėlusi
daug įtarimų...

Vėl apie save...

1965 metais vasario 26 dieną gimė mano sūnus Arvydas...
Natūralu, tuomet buvau Vilniuje. Sugrįžau į Maskvą kovo 9 d. ruoštis disertacijos gynybai. Bet čia iš karto smogė bičiulio perduota
žinia – į Maskvą iš Lietuvos atvykęs „KGB“ tardytojas, kapitonas.
Prasidėjusi mūsų klubo narių apklausa...
Galingiausioji Sovietų Sąjungos institucija visada dirbo kaip
tikslaus laikrodžio mechanizmas, šį kartą kliudęs ir mane... Lietuvos Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministras Henrikas Zabulis
mano disertacijos gynimo išvakarėse buvo priverstas į „Timiriazevką“ nusiųsti telegramą, draudžiančią gynimo procedūrą. Ji turėjo
įvykti 1965 m. kovo 15 dieną. Telegramą akademijos rektorius gavo
kovo 13 dieną, šeštadienį... Tardytojas iki manęs prieiti nesuspėjo.
Jau pirmadienį, susikrovęs popierius, grįžau į Vilnių. Tuščiomis...

Tai, ką dabar parašiau, nemeta šešėlio ministrui – buvo išskirtinio kilnumo ir patriotinių nuostatų asmenybė.
Prasidėjo kitas mano gyvenimo etapas. Jį ir išskleidžiu šioje
skaitytojui pristatomoje dienoraštinių įrašų knygoje. Lengva mane
pagauti: išlikau tuo pačiu – ambicingu ir savo prigimties raiškai
siekiančiu didesnės laisvės. Nenorėjau kaip kiti – tikrieji rezistentai,
pasitenkinti katilinių kūriko, naktinio sargo ar eilinio buhalterio
pozicija. O buvo man paruošta prestižinė kėdė – žemės ūkio ministro pavaduotojas tarybinių ūkių (kurių Lietuvoje buvo apie 120)
reikalams. Su garantuotu būstu. O jo su savo šeimynėle taip viltingai geidžiau. Niekas tada manęs, „raupsuoto“, nedrįso įdarbinti.
Net tuometis ž. ū. ekonomikos institutas žemiausioms jaunesniojo
mokslinio bendradarbio pareigoms (o ten tuomet būta vos keletas
apsigynusių disertacijas)... O buvo mano gynėjų ir ypač aukštuose
postuose: tuometis šviesios atminties Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas (žemės ūkio reikalams) Vytautas Vazalinskas, Žemės ūkio ministerijos Kadrų rengimo valdybos viršininkas Tomas
Mackevičius. Jie visi buvo bejėgiai...
Štai taip, be darbo, materialinėje, psichologinėje (ir politinėje) maišatyje kankinausi keletą mėnesių.
Pagaliau birželyje buvau išgelbėtas. Tuo gelbėtoju buvo
Ksaveras Purvinskas, neseniai užėmęs kaip tik tą vietą, kuri buvo
numatyta būtent man. Gal tai buvo savotiškas atlygis... Iki tol jo
nepažinojau. Tai jisai (kilęs iš pusiau dvarininkų) betono sienoje pramušė skylę... Man buvo pasiūlyta (leista!) dirbti atkampaus
Lazdijų rajono atraminio-parodomojo ūkio (buvo tokia prestižinių
socialistinių ūkių kategorija) direktoriumi. R. Songaila dar bandė
prieštarauti, bet rajono valdžiai siūlymas patiko. Neturėjo pasirinkimo. Prasidėjo man neįprastas, „neplanuotas“ gyvenimo etapas...
Seku skaitytoją... Jis seniai mąsto: o kaip jūs, šios knygos autorius, likote partiniu? Atsakysiu. Neapsigynęs disertacijos, Maskvoje skubiai „nusiėmiau“ nuo partinės įskaitos ir išvažiavau. Toks
variantas patenkino „Timiriazevką“ – kam sau užsikrauti bėdą? Ir
dar kokią – politinę!.. Pagal galiojančią tvarką, partijos narys, neturintis darbo ir darbovietės, negalėjo patekti į partinę įskaitą, o tuo
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pačiu – nebuvo galimybių svarstyti bei bausti (mano atveju – už
politinius nukrypimus, už nacionalizmą...). Svarstymai ir aukščiausia partinė bausmė nedings, ateis vėliau (apie tai skaitytojas suras
dienoraščio įrašuose).
Į komunistų partiją įstojau dar būdamas studentu, 1956 metais. Suvokdamas teikiamas galimybes. Buvo vadinamasis „atlydys“ – Nikitos Chruščiovo vadovavimo Sovietų Sąjungai metai.
Daugelis lietuvių inteligentų tada „įsirašė“ į partijos eiles. Partinis
bilietas buvo tapęs tarsi kokia išduota licencija ar patentu. Nieko
naujo skaitytojui nepasakysiu, kad tokia „licencija“ (gauta nuo seniau) leido prof. Juozui Bulavui sulietuvinti Vilniaus universitetą,
o akad. Juozui Matuliui – Lietuvos mokslų akademiją. Leido tautos šaukliais tapti poetui Justinui Marcinkevičiui ir prozaikui Jonui Avyžiui. Be tos „licencijos“ mano kišenėje nebūtų užgimęs nei
„Balticum“, nei pagaliau ir lietuvių aspirantų klubas. „Licencija“
leido Maskvoje lankyti aukščiausio lygio institucijas, ten derėtis
ir spręsti nuolat ir nuolat iškylančius ir išprovokuojamus konfliktus. Kaip vėliau iš dienoraštinių įrašų paaiškės, partinis bilietas vis
dėlto nebuvo tuo „gelbėjimosi ratu“, kuriuo ir šiandien, vertindami
sovietinius laikus, kai kas tebetiki ir linkę griežtai tebekaltinti jo
turėtojus.
Po partizaninio karo neginkluotas pasipriešinimas – tikrieji
rezistentai buvo reti. Jie egzistavo ir veikė labai apribotose, uždusinamose erdvėse. Užtai „užderėjo“, atsirado legaliai veikiančių „prisitaikėlių“ sluoksnis.

Epilogas

Naujoji skaitytojui pristatoma knyga – pirmosios („Dienoraščio langą pravėrus...“) tęsinys. Kaip ir pirmojoje, taip ir šioje
knygoje tai šen, tai ten dienoraštinius įrašus palydi mano paties
komentarai. Iš tikrųjų patys dienoraščiai buvo rašyti sau – kaip
„geriausiam, artimiausiam bičiuliui“; kaip psichologinio atsipalaidavimo, saviugdos ir savikontrolės būdas.

Būta „nepiktos“ slaptos minties: tuos intymius įrašus galvojau panaudoti savo literatūriniams herojams piešti. Jie jau buvo
pradėję rodytis spaudoje, pajautus, kad aš toje mokslo srityje (sociologijoje), kurioje vėliau dirbau, esu nepageidautinas.
Vienas iš mano mėgstamiausių skaitomų žanrų – memuarinio pobūdžio tekstai: literatūriškai apdorotos asmenybių biografijos, gyvi paliudijimai, dienoraščiai, atsiminimai. Bet štai, savo
patirtimi pastebėjau: atsiminimų (prisiminimų) žanras nepasižymi
tikslumu, nepatikimas. Neretai pasitaiko: tai, ką žmogus pats tik
įsivaizduoja ir prie to vaizdo pripranta, kitiems linkęs pateikti kaip
tikrą įvykusį faktą.
Atsidūręs provincijoje, mėgdavau vaikščioti po miestelio
ar kaimo kapinaites. Sustodavau prie senų, dar prieškaryje statytų kryžių. Iš paprasto, standartiškai betonuoto paminklo į mane
žvelgdavo senukai ir senutės; pasitaikydavo ir jaunesnių, apsirengusių puošnesniais, modernesniais rūbais. Aptikdavau epitafijų:
„Tu jau danguje, o mes dar ašarų pakalnėje“, „Kančias čia kentėjai,
o ten – su palaimintaisiais...“ ir t. t. ir pan.
Daugel metų nesupratau, kodėl mane, sveikut sveikutėlį, taip
traukdavo į tas amžino poilsio vietas, kurios jau vėliau pavirto sunkių šlifuotų luitų lenktyniavimo aikštėmis? Jos ir atbaidė lankyti
amžino poilsio vietas. Man regėjos, kad tie „luitai“ tiesiog užslėgdavo velionį, jo gyvenimą; dusindavo (ir dusino) jo sielą... Betgi
kiekvieno iš jų (juolab nuolatinių permainų ir dramų blaškyto)
gyvenimas – tai tomų tomai neparašytų knygų, amžiams dingusi
sukaupto dvasingumo patirtis. Kultūros tęstinumas trūkinėjo –
trūkinėjo ne tik giminės, bet ir tautos tęstinumas...
Tauta, jos dvasia, jos tęstinumas – tai tinklainė, susidedanti iš
daugybės elementų: atskirų žmonių, jų šeimų, giminių, organizacijų, valstybinės sąrangos pobūdžio ir t. t. ir pan. Tai – tinklainė, kuri
egzistuoja dėka sukauptos istorinės atminties, dvasinio kapitalo,
tame tarpe ir ypač individualių praktinių patirčių sankaupos, jos
perdavimo būdų. Tauta – tai dvasinės kultūros substancija, neturinti kontūrų ir net aiškesnės apibrėžties. Bet štai – atskiras žmogus – tautos narys, jos, kaip dvasinės substancijos, nešėjas, turi ne
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tik fizinį pavidalą, ne tik sielą, bet ir aiškiai, jausmais ir veiksmais
pasireiškiančius sielos virpesius... Viskas egzistuoja vienyje. Viskas,
visi, rodos, net ir priešingi vienas kitam pasaulio elementai tarp
savęs yra susiję. Taigi, atimkime iš žmogaus atmintį, jausmus, jo
sielos virpesius ir mes... pakirsime, pažeisime tautos substancionalumą, jos egzistenciją; jos nešamą pasauliui turinį ir prasmę. To ir
siekdavo visų atmainų okupantai, aneksuotojai, pirma skubėdami
naikinti žmonių atmintį.
Išsakytais filosofiniais pasažais aš jokiu būdu nenoriu kaip
nors save „pagerbti“ ar pateisinti dienoraštinių įrašų paviešinimą.
Tas mintis kirbėjo išsakyti vien tik dėl to, kad mes, vien tylomis
išeidami, kaip man regis, pažeidžiame ne tik tautos tęstinumo matricą, bet ir, apskritai, humanistinės kultūros tęstinumo tradiciją,
jos pamatinį principą.
***
Skrupulų nepripažįstantis kalendorius keitė metus... Žinoma, keitėsi ir tuometis socialinis pasaulis. Keitėsi betarpiška aplinka. Keičiausi ir aš. Apie visa tai skaitytojas ras mano (kaip liudytojo) išgyventuose puslapiuose. Beveik visi jie mane „bado“ lietuviui
nebūdingu atvirumu, gal ne vienam skaitytojui nepriimtinu intymumu.
Tebūnie...

Pirma dalis

Šokis apie kėdę
1966-1968

1966-ieji. Spalio 30 d.
(darbo Aštriosios Kirsnos ūkyje savaitės)
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Dienos čia, lyg savotiškoje ištremtyje, bėga, nuskuba net neatsigręždamos. Pašėlęs greitis! Buvo žiema. Atėjo pavasaris. Prašvilpė vasara. Štai jau ir rudens nebėra... Laikas. Jis bėga, įtraukdamas
mus į savo verpetą, ir tada mes tampame bejėgiais ištrūkti iš jo geležinio glėbio. Mes patys imame skubėti, aplenkdami save, aplenkdami kartais net patį laiką.
Ir gera. Ir baugu.
Ir prasminga. Ir beprasmiška... Viskas kartu.
Pro mus praeina įvykiai, vos mus paliesdami. O daugiausia
mirga žmonių veidai, kurių mes nespėjame net įsižiūrėti. Ir negalime. Nes neturime laiko. Laikas veja mus, o mes laiką. Beprotiškos,
svaigios lenktynės. Kada gi mes turėsime progos pabūti patys su savimi, su savo artimiausiais ir bičiuliais? Su nepažįstamais.
Mes kaip tie jūreiviai... Iriamės, plaukiame pirmyn ir nežinome kelio atgal. Einame pasitikti audrų, gal žymiai didesnių, ir nuo
jaudinimosi virpa širdis... O, šis virpesys mums primena jaunystę... Ir tikrai, juk mes dar jauni ir dar galime grumtis su audromis.
Jos mus dar šaukia, vilioja į grumtynes, ir mes pasiduodame tam
šauksmui...
Mus visus dar kamuoja mintis, kad kelias, kuriuo žengiame,
nėra idealus ir kad mes pašaukti ištiesinti jo vingius, užpilti duobes,
jo pakraščius apsodinti gražiais medeliais.
Kad jaustumės esą kūrėjai...
...Anas, Sąjungoje garsus baltarusių kolūkio pirmininkas,
tūkstantį kartų buvo teisus, sakydamas, kad šitame darbe nėra ir
per daugelį metų negali būti dienos, panašios į kitas. Yra tik nuolatinė įtempta žmogaus dvikova su gamta, su žmogaus inertiškumu.
Yra nuolatinis rūpestis apsiginkluoti ir apginkluoti kitus. Ir jeigu
anksčiau budėdavo ir veikdavo kiekvienas skyrium, tai dabar už
visus tą pareigą privalai atlikti tu – ūkio vadovas. Savo valia ir nuolatine jėgų įtampa... Gerai, jeigu kolektyve atsiranda keletas tokių
pat tave palaikančių entuziastų.

KĖDĘ
1966–1968
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Komentaras
Tuometinei mano „natūrai“ darbas kaime buvo išgyvenamas kaip tremtis. O buvau ne šiaip eilinis tarnautojas, bet
stambaus 20-ties kilometrų ilgio (nuo Šeštokų iki Lazdijų
pasienio užkardos), tuomet prestižinio atraminio-parodomojo ūkio direktorius. Tokią savijautą ir mąstyseną šiandien galiu paaiškinti kaip konflikto su vietine ir aukštesniąja valdžia išdavą; kaip siekį būti mažiau priklausomu ir
kaip savo ambicingų planų neįsikūnijimą.
Šis dienoraštinis įrašas prasideda nueinančio rudens vieno vakaro (gal pusiaunakčio!) įrašu. Palieku jį autentišką,
„kaip buvo“... Tai – popieriuje išlieta susikaupusių įspūdžių ir jausmų pabira.

O pasaulyje, ko gero, bręsta didžiulis gaisras. Geltonos ordos,
kaip ir Čingischano laikais, gali siūbtelėti Europos link. Kinai turi
jau net raketinį ir branduolinį ginklą! Dabar kas vyksta Kinijoje
primena ankstyvesniuosius Hitlerio metus Vokietijoje, kada gatvėmis siautėjo smogikai. Dabar jie ten, Kinijoje, vadinami chunveibinais – „Raudonąja gvardija“. Ši gvardija naikina viską: intelektą,
mintį, grožį, muziką, literatūrą, meną, net meilę... Jie nesidrovi net
užmušti žilaplaukius senelius, profesorius. Jiems tai leidžiama, nes
juos, uniformuotus, sveikina tokie pat uniformuoti Kinijos vadovai.
Kai kurie chunveibinai – tik 10 metų, bet jie jau buriami būriais,
kuopomis, batalionais, pulkais, korpusais. Jiems įtikinėjama, kad jų
misija – užvaldyti ir apvalyti visą pasaulį. Hitlerio smogikų pakartojimas. Tik dar geriau ištobulintas. Žvėries instinktui išgauti jiems
metami į nasrus ne žydai, kurių ten nėra, o intelektas ir civilizacija.
Baisus, baisiausias, siaubingiausias dalykas.
Ar Tarybų Sąjunga išdrįs gintis branduoliniu ginklu?
Bet palaukite, o Vakarų Vokietija nesėdės rankų sudėjusi?
Jiems tai bus pati patogiausia proga dar kartą pademonstruoti
savo germaniškąjį karingumą. Na, o jei Džonsonas liks toliau JAV
prezidentu arba ateis dar dešinesnis kitas Džonsonas?

Ir vėl visas gyvenimas gali prasidėti iš pradžios. Nuo sagos,
nuo siūlo, o ne nuo kostiuminės medžiagos... Gerai būtų dar. Bet
kur gi jie visi dės savo branduolines bombas?
Ir taip susiklosto bjauri situacija.
Mes – Tarybų Sąjunga. Todėl saviems nieko nesakome. Mes
tylime, nes žinome, kad panašios kalbos įneštų nusivylimą, pesimizmą, abuojumą ir nebegalėtume statyti komunizmo...
Gerai, kad mes dar ne kinai, ir paskutiniais metais lyg ir sparčiau ėmėme nuo jų tolti.
***
Turbūt su Antanu Jasaičiu man buvo lemta būti bičiuliu. Ko
gero abu mes gal net per daug gerai vienas kitą supratome. Štai čia
ir buvo mūsų išsiskyrimo priežastis. Per daug gerai matėme vienas
kito ydas, gautas iš prigimties. Bet argi mes dėl to kalti?
Nusibodo tas dviejų matavimų pasaulis. Išsiilgau pasaulio nors su trimis matmenimis. Bet ir ano pasaulio grandinėje yra du mano sąmonėje išryškėję, neišskiriami elementai: Jasaitis Antanas ir Maskva. Tai du dalykai, kurių čia neturiu ir
pasigendu.
***
Ne taip seniai sapnavau Ją... Stovėjo prie durų su tuo pačiu tamsiai melsvu kombinuotu treningėliu, su kuriuo atvažiavo
būdama dvylikametė į technikumą... Ji jau studentė, o aš? Aš turbūt aspirantas... Praėjau pro ją. Mūsų žvilgsniai susidūrė ir aš supratau, kad jos žvilgsnis visai nesvetimas. Bet aš praėjau pro šalį.
Nors žvilgsnį ir supratau. Bet praėjau iš inercijos – dėl mane persekiojusio susikaustymo. Kaip ir aną kartą jai viešint su ansambliu
Maskvoj. Kaip ir antrą kartą Kaune. O Dieve! Nejaugi šie prisiminimai, praėję negrįžtamai ir nepakartojamai, taip mane visąlaik
ir lydės? Kančios ir nostalgiški jausmai... Persekios šis mano antrasis Aš ir mano Pažįstama Nepažįstamoji? O gal tai ir yra tikroji žmogaus esmė? Bet kam visa tai, jei aš negaliu perprasti realaus
gyvenimo ir, kaip kiti, jaukiau gyventi jame? Pasikėliau į aukštį, bet vis nenusileidžiu! Iki idiotizmo prieinu, bet nenusileidžiu.
Gal tai ambicijos, o gal intuityvus noras išsiveržti iš savojo kiaukuto?
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Šiais metais kol kas parašyti tik trys dienoraščio lapai. Bet
apie ką rašyti? Ar apie tai, kad darbo A. Kirsnoje pradžioje kalbėdavau drąsiai iš tribūnos, savo mintimis stebindavau tenykštę publiką? O paskui – būdavau priverstas ryti labai karčias piliules? Bet
juk tai paprastutė nuo senų senovės nusistovėjusi taisyklė: menkesnis, tamsesnis protas negali pakęsti šalia savęs šviesesnio ir platesnio. Tai senutėlė, kaip ir šis pasaulis, taisyklė. O aš dar vis bandau...
Vis mat manau, kad dar esu jaunas.
Komentaras
Tais metais, kai dirbau Aštriojoje Kirsnoje, Lazdijų rajono
vadovai: LKP rajono komiteto pirmasis sekretorius, vykdomojo komiteto pirmininkas bei ž. ū. gamybinės valdybos
viršininkas – visi trys nebuvo baigę aukštojo mokslo. Tuo
tarpu aš Maskvoje, Timiriazevo ž. ū. akademijoje (ekonomikos fakultete) buvau studijavęs aštuonerius metus ir
apsigynęs ekonomikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) laipsnį. Tribūnoje, pasitarimų metu savaime norėdavosi pasakyti ką nors esmingesnio. Būdavo atvejai – mano
kalbą nutraukdavo prezidiume sėdėję viršininkai. Jiems
(ir kitiems) buvo tikras akibrokštas, kai rajone ėmiau garsėti paskaitomis apie impresionistinę tapybą (kurią buvau „perpratęs“ lankydamasis Maskvos ir tuometinio Leningrado muziejuose)...

Po velnių, kada aš tapsiu protingesnis? Kodėl aš nepasiduodu? Šiais metais parašiau penkis straipsnius į respublikinę spaudą.
Atspausdino. Vasarą Ksaveras Purvinskas (ž. ū. ministro pavaduotojas) man pasiūlė tarybinių ūkių ekonomikos ir planavimo valdybos viršininko postą. Bet aš, patyręs ankstesnes nesėkmes, rezervuotai laikiausi lyg ir nujausdamas, kad šio pasaulio visagaliai
neleis tokios „netvarkos“. Ir iš tikrųjų – reikalas nutilo...
Vidinis kirminas neleidžia nurimti. Parašiau motyvuotą raštą dėl supirkimo kainų politikos tobulinimo, adresuotą vyriausybei.

Pasiūlysiu ir rajkomo pirmajam sekretoriui V. Normantui po tuo
raštu pasirašyti. Įsiteikinėsiu. Reikia bent čia šiokią tokią užuovėją turėti, nes paskutiniu metu pikti vėjai ėmė stipriau pūsti. Betgi
toks įsiteikinėjimas – niekinga, negarbinga elgsena. Bet tegu juos
velniai, eisiu prieš savo sąžinę. Seniai visi man kalba, kad būčiau
praktiškesnis...

1966-ieji. Lapkričio 7 d.

Mėgstama kalbėti apie tai, kad nėra gyvenimo prasmės. Kad
viskas pilka, aptraukta melu, apgaule, dumbliais... Bet ar mes patys
esame laisvi nuo to dumblo? Patys privalome rasti gyvenimo prasmę galbūt ir beprasmiškame darbe, beprasmiškame priešinimesi.
Mes privalome judėti, judėti! Kitaip mes imsime trūnyti. Pasensime. Ir tik judėjimas, tik kova gali mus išgelbėti. Ir tik per tai mes
galime augti, atsinaujinti.
***
Dar aš neaprašiau to sunkaus, širdį maudžiančio jausmo, kad
skambindavau visą žiemą į Maskvą dėl apsiginto mokslų kandidato
diplomo likimo...
Tai buvo baisiausių dienų, teisingiau, valandų kartotė. Kai
skambinau pirmą kartą, man pasakė, kad dar byla neperžiūrėta,
nors buvo praėjęs pusmetis. Antrą kartą pasakė, kad nepatvirtino.
Taip ir pasakė! Paskui man neatsitraukiant nuo ragelio, pridėjo, kad
disertaciją peržiūrės speciali ekspertų komisija. Ilgai, tylomis kentėjau, nemiegodamas naktimis... Paskui džiugi žinia, kad patvirtino! O patvirtino tik vasario 5 dieną! 1966 metais, t. y. praėjus lygiai
vieneriems metams.
***
Iš kinų 1966 m. rudens spaudos.
„Pirmininko Mao Dzedongo plaukimas Jangdzės upėje tapo
gyvybinguoju įkvėpimo šaltiniu kinų ir viso pasaulio tautoms <...>.
Faktai rodo, jog paplitus Mao Dzedongo mintims, jos kuria stebuklus ir keičia planetos veidą <...>. Mao Dzedongo idėjos pritaikomos
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augalinio aliejaus gamyboje, kirpyklose, stalo teniso žaidime ir t. t.
ir pan.“
Kaip nurodo spauda, 1966 metais bendra gamyba Kinijoje,
lyginant su 1960-siais, sumažėjo 20%. Tuo tarpu šioje šalyje kasmet
gyventojų skaičius išauga 20-čia milijonų žmonių.
Komentaras
Negaliu susilaikyti skaitytojui nepateikęs tais metais
mano dienoraštyje fiksuotų reikšmingesnių įvykių pasaulyje. Vienas iš jų – įvykiai Kinijoje. Mus, tuometinius Sovietų Sąjungos piliečius (žinoma, ir kitų šalių gyventojus),
sukrėtė įvykęs karinis konfliktas dėl Damanskio salos
Tolimųjų Rytų Amūro upėje. Išsilaipinusius į salą tūkstančius kinų karių sunaikino patobulinti „Katiušų“ tipo
sovietiniai raketiniai pabūklai. Tuomet Sovietų Sąjungos
galia kelis ar keliolika kartų viršijo Kinijos galią. Šiandien,
praslinkus pusei šimto metų, regime vos ne atvirkštinį
vaizdą...

„Sumažėjus patinų kiekiui – pagerėja palikuonių kokybė ir
atvirkščiai. Sumažėjus patelių kiekiui – sumažėja palikuonių kiekis. Sunkios aplinkos sąlygos turi tuo pat metu padidinti patinų
mirtingumą ir jų gimimų skaičių. Kitaip sakant, galima suformuluoti taisyklę, jog visais nepalankios aplinkos sąlygų atvejais turi
didėti patinų „apyvarta“, nes tai padeda rūšiai greičiau prisitaikyti.“
(„Mokslas ir technika“, 1966, Nr. 6).
O kas vyksta žmonijos istorijoj?
Ji – ištisinė kova, nesibaigianti kova už tos ar kitos nacijos
egzistavimą ir geresnių tam sąlygų sudarymą kitų sąskaita. Įvairiausios, net ir humaniškos teorijos tam tikslui ir tetarnauja. Faktų
aplinkui – gausybė. Porevoliucinė Rusija ir jos agresyvi politika.
Fašistinės Vokietijos politika, jos pralaimėjimas ir Rusijos bei JAV
gyvybinės sferos praplėtimas. Įnirtinga šių dviejų milžinų kova. Pagaliau – Kinija su savuoju marksizmu – maoizmu.
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Pastebėta, kad šaltais ar karštais metais gimsta daugiau berniukų. Tas pats įvyksta bado, karo, kraustymosi metais... Kodėl mes
bijomės pritaikyti biologijos dėsnių traktavimą sociologijoje? Juk
mes – gamtos kūdikiai!
Žinoma, spartūs socialinės ir techninės evoliucijos tempai
nepaliaujamai mažina žmogaus biologinės evoliucijos vaidmenį ir
įtaką. Išmokęs keisti aplinkos sąlygas, žmogus tuo pačiu išsilaisvina
nuo būtinumo keistis pačiam. Ir iš tikrųjų... Jeigu vėl ateitų ledynų
laikotarpis, gyvuliai atsiželdintų tankius plaukus arba žūtų, o žmogus užsivilktų sintetinius kailinius. Todėl galima spėti, kad vykstant
socialinei ir techninei pažangai, moterų vaidmuo visuomenėje nepaliaujamai didės. Tai šiandien mes ir matome...

1966-ieji. Lapkričio 13 d.

Prieš porą dienų buvau Vilniuje. „Žemės ūkio“ žurnalo redaktorius sutiko gana draugiškai, tačiau kartu ir rezervuotai užsiminęs, iš vienos pusės, apie mano „garbingą vardą“, iš kitos – siūlė
palaikyti nuolatinius ryšius su redakcija. Jau šiandien nusiunčiau
straipsnį „Už bekoną ar prieš jį?“ Turbūt atspausdins gruodžio
žurnale.
Vaisingiausiai sekėsi, kai Ramanauskas Vytas, tas senasis
ilgšis bičiulis (iš Maskvos laikų) palydėjo mane pas Bolių Pošką,
augantį respublikos ekonomistą ir administratorių (dirba respublikos Plano komitete). Turbūt nieko puikesnio nėra, kaip atviri,
nuoširdūs pašnekesiai. Kalbėjau apie rajono valdžios gilų provincializmą ir bukaprotiškumą. Jis pasiūlė – jei bus labai sunku
kaime, duoti jam žinią ir jis pagreitinsiąs mano perkėlimą į Vilnių. Anot jo, viena kliūtis tai ministerijos kadrovikų dogmatiškumas ir konservatizmas. Geriau būtų išeiti su ministerijos raštišku
perkėlimu.
B. Poškus pasiūlė nesižavėti redakcijomis ir orientuotis daugiau į Plano komisijos mokslinių tyrimų laboratoriją, kuriai jau baigiamos atremontuoti patalpos. Galbūt jis būsiąs šio centro vadovu.

Bjaurus provincialumas. Žmonės, neišmokę dirbti, neturintys nei problemų, nei idėjų, linkę intriguoti, pavyduliauti, kenkti
vienas kitam. Poškus tai irgi įvardino lietuvišku charakteriu...
***
Rajono valdžia iki šiol kunkuliuoja – mano kryptimi laido
patyčias ir kaišioja po sėdyne knopkes.
Naujoji mūsų ūkio etatinė partorgė, arba kaip aš ją pavadinau – kapelionas pasidalino mintimis apie tai, kad V. Normantui
(pirmajam sekretoriui) trūksta gilesnio žmogiškumo, kad jis paviršutiniškas. Na, ką gi, dar geriau, kad ne aš vienas apie jį taip galvoju.
Įdomu stebėti, kad su kiekvienu mėnesiu vis daugiau jis praranda
betarpiškumo ir vis daugiau įsisupa į sekretoriaus mantiją tuo pačiu keisdamas ir savo veidą.
Komentaras
Neretai nesėkmes profesinėje veikloje, apskritai – gyvenime lemia mūsų pačių elgsena, neatsargūs, neapmąstyti
žingsniai. Mano, kaip ūkio direktoriaus, santykiai su Lazdijų rajono valdžia komplikavosi ne tik dėl išorinių aplinkybių, kaip antai, dėl mano tuometinių publikacijų respublikos spaudoje, kurios suerzino tuometinį kaimo „šefą“,
LKP CK sekretorių žemės ūkiui Ringaudą Songailą. Jis
buvo gerai informuotas apie mano „nacionalistinę“ veiklą Maskvoje. Rajono valdžia buvo palyginus tolerantiška mano personai, kol neatsargiu poelgiu neperžengiau
ribos...
Ūkyje šventėme kokią tai šventę. Skaitlingoje puotoje
dalyvavo visi trys vyriausieji: rajono partijos komiteto
pirmasis sekretorius, vykdomojo komiteto pirmininkas
ir ž. ū. gamybinės valdybos viršininkas. Rytojaus rytą paskambinau „vyriausiajam“: siūliau visiems trims
atvykti į mano ūkio būstinę „draugiškiems pietums“. Atsakė: pasitarsią... Bet štai skambina man ž. ū. ministro pavaduotojas (tarybinių ūkių reikalams) ir prašo atvykti į Vilnių, pakonsultuoti jį, rašantį disertaciją. Žinoma, sutinku.
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Pusiaukelėje tarp ūkio ir Lazdijų sutinku visus tris viršininkus, susiruošusius pas mane... Pasimetu. Teisinuosi
K. Purvinsko kvietimu. Tik po kurio laiko supratau padaręs esminę klaidą – nuvykimą į Vilnių galėjau atidėti.
Anais laikais buvo dažnai ir gausiai vaišinamasi. Viršininkų pavaišinimas (teisingiau – privaišinimas) būdavo ne
vien asmeninės, bet ir visos „tavo vadovaujamos“ įmonės
sėkmės garantas. Deja, tam reikalui neturėjau, kaip kiti
mano kolegos, įgūdžių.

O Kinijoj chunveibinai jau sukarinti ir, sumaišyti su kareiviais, vis marširuoja paradas po parado. Jiems dažnai su pusiau karine uniforma pasirodo pats Mao su savo nepakeičiamu Lin Biao ir
kita svita. Iš tiesų – jausena tokia lyg artėtume prie baisios pasaulio
katastrofos... Jie taip skuba... Galbūt, kaip aš galvoju, tereiks tik trejų,
o ne penkių metų. Jie net ir mokslą studentams atidėjo vieneriems
metams... Tai bent kultūrinė revoliucija (kaip ji ten yra įvardinama)!
Dėl amerikiečių. Kaip jau įprasta, į areną jie išeis po to, kai išsispręs jėgų santykis. Pasauliui vėl pademonstruos savo taikos misiją ir išplės savo politinę ir ekonominę įtaką. Jiems savo namuose
revoliucijų nėra ko bijoti.

1967-ieji. Sausio 21 d.

Pirmadienį staiga prie mano ūkio kontoros įvažiuoja „Volga“. Tuo metu aš valgau namuose ir dar nesukramtęs maisto, bėgu į
savo kabinetą. Pro langą matau išlipant B. Poškų ir V. Ramanauską.
Man keista... Pasisveikinę jie praneša, kad rytoj aš turiu būti pas
Aleksandrą Drobnį, Respublikos Plano Komiteto pirmininką; kad
Poškus skiriamas vietoj Laurinavičiaus ekonomikos instituto direktorium, o į jo vietą (Poškaus) rekomenduotas aš. Kad Poškus
minėjęs apie mano bėdas Maskvoje... Tvarkoj! Man tvaksi širdis.
Aš tik spėju pranešti per kitus žmonai, kad atvažiavo Poškus ir

Ramanauskas ir kad mes išvažiuojame apžiūrėti „mano“ valdų.
Mus pasiveja B. Baltuška, ž. ū. gamybinės valdybos viršininkas. Jis
išgėręs ir važiuojąs pažiūrėti melioratorių padaryto broko. Aišku:
Baltuška atsekė Poškaus pėdomis žiūrėti, ką šis darys pas mane. Aš
mandagiai atsiprašau, kad su šiais vyrais liksiu, nes reikia aptarti
būsimą straipsnį...
Labai nuoširdžiai praleidžiame vakarą. Nesusilaikęs papasakoju apie kai kuriuos ūkio specialistus... Vienas iš jų nusigėręs
prišlapina į lovą, o kitas, sėdėdamas salės prezidiume, net neatsiprašęs, užeina už scenos, nusivemia ir sėdasi atgal. Tik kvapas iš
ten sklinda...
Mano pirmtakas, visų tvirtinimu, galėdavo vienu prisėdimu
išgerti du litrus degtinės ir dar su visais sugebėdavo ginčytis. O dviejų puslitrių porcija jam nesudarydavo jokių sunkumų. Ir svečių tais
laikais ūkyje nestigdavo. Tačiau pragaištingi nuodai padarė savo:
mirė pačiame jėgų žydėjime, nesulaukęs nė keturiasdešimties...
Su atvykusiais svečiais važiuoju į Vilnių.
Sustojimas – Alytaus restorane.
***
Atsidūręs Vilniuje pradžioje užeinu pas Joną Vecką, respublikos Plano komiteto ž. ū. skyriaus vedėją. Lyg ir egzaminas. Ir vis
tik į klausimą, ar šiais metais (t. y. 1967) bus pagaminta daugiau
mėsos ar ne, aš šiek tiek pasimetu, paraustu, nes atsakau valdiškai –
kad bus daugiau ir bandau paskui įrodyti... Žodžiu – vaidinu, įsiteikinėju.
Abu einame pas A. Drobnį.
Naujas, šiuolaikinis interjeras ne tik jo kabinete, bet ir sekretorės kambaryje.
Priima plačiu, nuoširdžiu, inteligentišku mostu, ne taip, kaip
man minėjo, kad jis šykštus ir lakoniškas. Kalba apie dzūkus. Aš
pereinu prie jotvingių, jų krašto, kuriame gyvenu; įvardinu jų originalias pavardes, kurių čia apstu (Biekša, Burčika, Linika, Dunčika,
Busila, Ažuka, Vitlipa, Svipa, Utara ir kt.) Pereiname prie reikalo.
Kai jis sužino, kad aš baigęs ekonomikos fakultetą ir dar ekonomikos disertaciją apsigynęs, neslepia susižavėjimo ir atvirai pareiškia:
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– Tokio mums ir reikia.
Prasideda derybos. Postas bus gruodžio mėnesyje. Reikia
galvoti, kam perduoti ūkį.
Viską sutarėme. Lieka tik suderinti su ž. ū. ministru dėl perkėlimo. Bet štai... Ketvirtą valandą A. Drobnys skambina žemės
ūkio ministrui Medardui Grigaliūnui. Šis trumpai atsako, kad aš
buvau išmestas iš aspirantūros, o tai gryna neteisybė. Kad esu idėjiškai nepatvarus, nepatikimas.
Tačiau su J. Vecka vėl užeiname pas A. Drobnį ir bandome
grumtynes iš naujo. Kabineto šeimininkas tiesiog išeina iš kantrybės, sužinojęs iš mano lūpų (koks kvailys aš!), kad aš pirmas rodžiau iniciatyvą supažindinti besistažuojantį Maskvoje JAV lietuvį literatūrologą Rimvydą Šilbajorį su mūsų aspirantais. Drobnys
nešykšti ilgų dėstymų dėl saugumo (KGB) darbo, dėl amerikiečių
daromo globalinio puolimo.
Ir taip – aš važiuoju atgal namo. Praradau net balsą. Širdis
nežmoniškai plakė išgyvenant šį atsitraukimą. Tiek nedaug betrūko iki išsivadavimo! Anketa ir kadrų įskaitos lapai Valstybiniame
Plano Komitete jau buvo užpildyti...
***
O Aštriojoje Kirsnoje, namuose, B. Baltuška, rajono gamybinės valdybos viršininkas, pradėjo intensyvų puolimą. Per savaitę
tikrino trylika komisijų! Paskui buvo svarstymas. Tačiau svarstyme
V. Normantą (pirmąjį sekretorių) buvau jau neutralizavęs. Be to,
Baltuška irgi buvo netvirtas, po ranka neturėdamas išryškinančios
mane medžiagos – siųstos komisijos jos nesukrapštė... Priremti, sutrypti manęs nepavyko!
Bet pavyko palaužti sveikatą. Jam ir to pakako.
***
Po visų tų įvykių Vilniuje ir mano darbovietėje – atvangos
diena. Gruodžio 9 d. išėjo bene geriausias iki šiol parašytas mano
publicistinis ž. ū. ekonomikos tema straipsnis „Tiesoje“. Gavau net
pagiriamąjį raštą su Henriko Zimano parašu (laikraščio vyr. redaktoriui).
Lyg ir sutvirtėjau.
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fotografavausi foto ateljė, čia man 51-eri.
Aštrioji Kirsna
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Važiuoju gruodžio mėnesio gale į Vilnių, nes vėl kviečia į
Plano Komitetą. Atsiranda šiek tiek vilties...
J. Vecka, tas gerasis žmogus, sutinka mane labai draugiškai
(įžiūriu slepiamas idėjines simpatijas). Stengiasi pakelti mano dvasią. Pasako, kad aš retas ekonomistas, kad Poškus galvojąs padaryti
mane savo kaip naujai formuojamo instituto direktoriaus pavaduotoju (!). Kad mane būtinai iš A. Kirsnos reikia ištraukti ir kad aš
turįs čia, Vilniuje, pasirodyti. Ir kad aš neapleisčiau ryšių su juo,
Vecka. O svarbiausia, – kad nenusiminčiau, nors tie iš KGB laiko
mane savo įskaitoj. Kartu jis meta priekaišto šešėlį ir ministrui
M. Grigaliūnui.
Paskui atsiduriu B. Poškaus kabinete. Tiesa, trumpai. Pradžioje kalbame apie ekonomikos klausimus, kuriuos narpliojant
įžiūriu jo akyse tam tikrą nustebimą, net ir nusileidimą mano mintims. Paskui kalbame apie perkėlimo procedūrą. Eisiąs pas ministrą
dėl mano perkėlimo. Bet butas – tik rudenį.
Po kelių dienų B. Poškai paskambinu. Pas ministrą dar nebuvęs ir nekalbėjęs. Atsargus...
***
Praleidau geriausią savigynos progą sausio 11-tą. Įvyko rajono žemdirbių susirinkimas – vadinamasis plenumas, kuriame
dalyvavo R. Songaila. V. Normantas manęs paprašė ir buvau pasiruošęs padaryti analitinį pranešimą apie rajono ūkių veiklos rezultatus... Bet tos dienos rytą pakilo pūga. Mus užpustė ir mes sulaužėme savo visureigį viliuką. Sako: visas rajono kolektyvas laukė
manęs, mano pranešimo. Nepasirodžiau...
Įklimpome pakeliui esančiame Rudaminos miestelyje. Mūsų,
kelių vyrų to plenumo deputacija, sugriuvome į vietinę valgyklėlę.
Užsisakėme degtinės ir alaus. Kol atropos vikšrinis traktorius partempti mūsų visureigėlį. Vyrai kramsnodami ir užgerdami nepiktai
čaižėsi šmaikščiais posakiais, garsiai pasijuokdami vienas iš kito.
Man patinka jų klausytis, bet įsiterpti pačiam ne visada pavyksta. O
toks pašnekesys, rodos, būdamas bereikšmis, dažniausiai ir sudaro
mūsų darbo ir gyvenimo kasdienę nuotaiką, apvalo mus nuo susikaupusių ir jau nebereikalingų pergyvenimų nuosėdų.

Komentaras
Mielas skaitytojau, atleisk man už tas smulkmenas, kai
pateikiamos tuometinių mano santykių su „valdžia“ detalės. Manau, kad tai buvo esminio lūžio mano gyvenime,
mano tolesnėje veikloje mėnesiai. Buvau agrarininkas ir
juo norėjau likti. Tikėjausi (politiškai „pasitaisęs“ ir padirektoriavęs) užsiimti moksline veikla. Dėl suprantamų
priežasčių nesibaidžiau ir kitokių siūlymų. Aprašytos (ir
toliau dienoraščio įrašuose pateikiamos) aplinkybės, jau
vėliau, prieglaudos savo veiklai privertė ieškoti kitur. Man
regis, kad tos aplinkybės tarsi savaime bylojo apie mano
prigimčiai, manojo „Aš“ savirealizacijai palankesnių,
prasmingesnių erdvių paieškas. Taip ir nutiks, ta erdvė
bus surasta. Bet tik, deja, artėjant saulėlydžiui...

1967-ieji. Sausio 22 d.

Iš jaunesniojo brolio Petro laiško.
„Technikume su kuo tik teko susitikti, visi Tave prisimena,
džiaugiasi ir didžiuojasi Tavimi. Galvonas (dirbęs technikumo
direktoriaus pavaduotoju), tarp kitko, yra pasakęs, tiesa, trupučiuką išgėręs, kad išskyrus Romą, nėra Lietuvoje ž. ū. ekonomisto.
Apgailestauja, kad neturi laiko parašyti Tau laiško. Paprašė manęs
apie tai pasakyti. Visi Tavo pažįstami siunčia kuo nuoširdžiausius
linkėjimus ir panašiai – visko neaprašysi.“
Joniškėlio technikumą (kuriame neakivaizdiniu būdu studijavo mano broliukas) baigiau 1954 metais.

1967-ieji. Vasario 22 d.

Iš mano laiško namiškiams (mamai, seseriai, broliui).
„Dar pora mėnesių ir – pavasaris, saulė. Bet ir šis, kaip ir
pernykštis, liks nepastebėtas ir neišjaustas savo gaivinančiom
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glamonėm. Darbas ir buvimas liks toks pat: sunkus, katorginis.
Buvo ne vienas puikus pasiūlymas, netgi pervertinant mano žinias ir gabumus. Bet jie atsitrenkdavo į akmeninę sieną. Kas iš to,
kad dažnai teikinėju radijo interviu. Kas iš to, kad prirašiau įvairiausių straipsnių... Rimtas mokslinis darbas man tik svajonė. Kas
iš to, pagaliau, jei mano gerbėjas tapo ž. ū. ekonomikos instituto
direktorium ir norėtų paimti mane savo pavaduotoju. Deja, deja,
to neįvyko...
Gyvenimas ištisais laiko tarpsniais rodo savo piktas iltis, kurios nuodija ir šiaip nusilpusią širdį. Atrodo taip, tarsi priešų būtų
daugiau negu gerų draugų – jie irgi blokuojami. O priešų eilės auga
dar ir dėl pavydo.
Kiekviena diena įtempta, kupina budėjimo dėl savo tikrųjų pažiūrų blokavimo, dėl tykojančių pavojų. Kaip viskas kvailai
atrodo! Vietoj to, kad viršininkai užsiimtų rimtu darbu, jie laido
vieną po kitos apnuodytas strėles ir niršta, kai jos, atsimušusios,
nukrenta šalia, tuo pačiu minios akyse parodydamos jų bejėgiškumą.
Svajoju apie mano širdžiai, mano prigimčiai tinkamus darbus.
Svajoju apie poilsį.
Svajoju ir pas jus apsilankyti. Bet, kaip velnias švęsto vandens, bijausi vėl kokio nors bobiško pliauškalo. Lyg nenorėtume tyresnio oro ir tikro, nesuvaidinto tarpusavio santykių gėrio!
Aš nuo savęs pabėgti nepajėgus. Net mažmožiai, kasdieniškos
intrigėlės mane išveda iš pusiausvyros. Matyt, per daug dirbu ir
negaliu susivaldyti.
Retai aš rašau taip apatiškai. Bet pabosta vaidinti stiprų žmogų, kuriuo niekada ir nebuvau“...

1967-ieji. Kovo 5 d.

Šiandien daug saulės. Tikras pavasaris. Laukuose vieversiai,
o soduose – varnėnai. Baigia sutirpti sniegas.

Pereito sekmadienio „Valstiečių laikraščio“ numeryje buvo
trečdalis puslapio apie mūsų ūkio ataskaitinį susirinkimą. O dar
anksčiau, atrodo, vasario viduryje, buvo mano susitikimas su to laikraščio redakcijos darbuotojais. Užgaišome tris valandas.
„Žemės ūkio“ žurnalo redaktorius kvietė mane dirbti skyriaus redaktorium. Žinoma, aš sutikau. Nors buvo ir optimistiškai nusiteikęs, redaktoriui nepavyko pramušti pastatytos mūro
sienos.
Atvėso ir B. Poškus, ž. ū. ekonomikos instituto direktorius.
Tarsi mėnulis iš debesų, išlindo naujas darbdavys – Laugalis Petras. Pasiūlė dirbti kokio tai chemijos visasąjunginio instituto
atramos taško Lietuvoje vedėju. Ką gi, ir čia sutikau. P. Laugalis,
senas bičiulis iš Maskvos studijų laikų, užima įtakingas ž. ū. ministerijos chemijos valdybos viršininko pareigas. Bet po pasiūlymo ir
vėl slogi tyla.
Neperseniausiai Lazdijuose viešėjo Vyriausiasis tarybinių
ūkių valdybos viršininkas Jurgis Ptakauskas. Tai jis paskleidė
gandus, kad aš perkeliamas į Vilnių. Visas rajonas apie tai tik ir
kalba.
O pats J. Ptakauskas (B. Baltuška dėjo pastangas, kad mes nesusitiktume), išgėręs dar pasakė, kad aš, pagal savo žinias, turėčiau
dirbti ministro pavaduotoju.
***
Pagaliau atleidau vyriausiąjį zootechniką Algį Goberį. Stebiuosi, kaip anksčiau to nepadariau. Jisai buvo nuolatinių išgėrimų
organizatorius.
Kovoju su išgėrimais. Ir – pats su savimi. Betgi tie nuolatiniai
svečiai: iš Vilniaus, iš Maskvos. Tos nuolatinės išvykos pas kitus!
Sausio mėnesį per savo skrandį perleidau... 6 litrus sąlyginės
degtinės, vasario – 3,85 litro. O dabar, kovo 5 dienai, jau priskaičiavau 0,3 litrus. Statistika baisi.
***
Direktoriauju. Ir jaučiu, kad darausi stipresnis. Stipresnis ne
tik dvasia, bet patyrimu, žiniomis. Vieno tik negaliu įveikti ir apsispręsti: kaip gyventi šeimoje? Kartais taip įgrįsta tas nuolatinis
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klausinėjimas – argi atsakysi į juos protingai? Kur tas dvasinis
supratimas? Tolerancija? Velniop tą bobišką niekuo nepagrįstą pavyduliavimą. Šlykštu ir nesuprantama.
Neįsivaizduoju protinio darbo namuose. Realizuoti kokį
nors intelektualesnį sumanymą būtų neįmanoma. Nes nėra supratimo. Ar galima ką nors naujo parašyti, sugalvoti, tegu ir straipsnį,
neužsidarius savyje, nesusikaupus, neįsijautus giliai, giliai į tas mintis ir problemas, kurios tave jaudina.
O dabar? Tenka tenkintis nuotrupomis nuo nemiegotų naktų, nuo atsitiktinių šviesesnių valandėlių. Vis dar vyksta kova, kas
turi būti dėmesio centre. Kas bus toliau?
Man nemalonios, atstumiančios tos moterys, kurios žūtbūtinėmis (dažniausiai, grubiomis) formomis siekia valdžios,
viršaus. Ką jos daro užėmę „valdovo“ krėslą? Ogi viskas tada aplinkui susmulkėja, nėra minties, nėra problemų, nėra gyvenimo, o
tik puikiausiai egzistuojantis miesčioniškumas. Štai moters kulto
rezultatas.
Kaunas sumiesčionėjęs ir apipuvęs todėl, kad pagal įsigalėjusią tradiciją, o taip pat pasinaudojant pokario idėjine suirute valdžią šeimose paėmė moterys. Pasižiūrėk į kaunietę – ji kaip katė. O
vyras – višta.
Aš kartais bandau įsivaizduoti tą padėtį, kai atsiduotum moters valiai ir vykdytum visus jos poreikius, patvarkymus ir kaprizus.
Tai būtų smukimas žemyn, regresas.
Tačiau būna moterų. Ir – labai moteriškų. Tai kometos, kurios
praskrieję palieka neišdildomą pasigėrėjimą ir begalinį ilgesį.
Komentaras
Peržiūrėdamas aukščiau parašytas eilutes, susimąsčiau:
palikti jas ar ne. Kaip ir kitas, intymumu į jas panašias...
Išviešindamas save, siekiu vadovautis Žano Žako Ruso
„Išpažintimi“ – būti atviresniam, nuoširdesniam ir – nesigėdyti pasirodyti tokiu, kokiu iš tiesų buvau. Tais metais
nesuvokiau, kad buvau pernelyg ambicingas, užgaidus,
nesuvokiantis jaunutės žmonos jausmų ir minčių...

1967-ieji. Balandžio 1 d.
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Laiškas broliui Petrui.
„Skaitau Tavo laiškus ir pagalvoju, kad mes apsikeitėme rolėmis. Anksčiau, prieš keletą metų (o atrodo, prieš daugelį...) rašydavau Tau ir man sekdavosi. Prisipažinsiu, niekam taip nesisekdavo
parašyti, kaip Tau. Nesigailėdavau išsakomų Tau padrąsinimų. Na,
kartais – ir pagyrimų.
Dabar aš gaunu iš Tavęs laiškus lygiai tokius pat: ilgus,
sklandžius, pilnus minties, padrąsinimo. Na, ir pagyrimų. Ir žinai,
jie man suteikia daug džiaugsmo. O jo, to tikrojo džiaugsmo taip
maža pasidarė suaugusiųjų gyvenime... Net ir tada, kai sužinojau,
kad mūsų ūkiui paskirta visasąjunginė pereinamoji vėliava – net
ir tada nejutau jokio širdies džiaugsmo. Tik labai staigiai įvertinau,
kad į mano rankas pakliuvo dar vienas labai rimtas koziris tam, kad
iš čia ištrūkti...
Taip, ištrūkti. Darbas, kaip ir Tu tvirtini, man sekasi. Bet –
kokiomis kančiomis? Kokia kaina? Aš esu žymiai labiau surambėjęs nuo gyvenimo, negu Tu. Bet esu per daug jautrus, kad galėčiau
sėkmingai dirbti šį darbą. Priedo, esu per daug ambicingas ir išdidus, kad lenkčiausi prieš valdžios pareigūnus, kaip man regis – dvasios elgetas. Tik visai neseniai, vos prieš Naujuosius Metus jie ruošė
atsiskaitymą (susidorojimą) su manimi ir štai tau – visasąjunginė
vėliava... Jie dabar priversti šypsotis, sveikinti... Kas žino, ar ilgam.
O kai pernai už pusmetį gavome trečiąją respublikinę premiją –
vienas iš jų dar sugebėjo ir ironiškai pasityčioti...
Jie neapkenčia minties.
Štai tokiose žūtbūtinėse grumtynėse ir grūdinuos.
Važiuodamas į kaimą aš daug ką įsivaizdavau. Bet neįsivaizdavau tos kovos maštabiškumo. Tačiau jau tada tvirtai tikėjau,
kad laimėsiu. Kitaip ir būti negali. Neįsivaizduoju pralaimėjimo!
Tai būtų tolygu lėtam merdėjimui. Talkon, kaip žinai, pasitelkiau
plunksną, tą seniai išbandytą kovos bičiulį. Tai nuostabus bičiulis.
Tik dažnai naudojantis juo – apkarsta. Tikrai. Kai „Komunisto“
žurnale perskaičiau vieną iš geriausių savo straipsnių, vėl nejaučiau
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jokio širdies virptelėjimo. Vien tą prakeiktą diplomatišką, mefistofelišką padėties įvertinimą. Kol rašau, jaučiu didesnį džiaugsmą,
nes tai kūryba. Nesvarbu, kad ne literatūrinis kūrinys, bet tai subrandintas, išnešiotas kūrinys ir jį gimdyti džiugu...“
Komentaras
Anais laikais žurnalas „Komunistas“ buvo vertinamas
kaip aukščiausio prestižo ir gal net ideologinio pripažinimo tribūna. Jį redagavo artimiausias Antano Sniečkaus
(LKP pirmojo sekretoriaus) bendražygis Genrikas Zimanas. Kam pasisekdavo tame leidinyje publikuotis, įgydavo
„taškų“...

...Vakar pagal užsakymą „Valstiečių laikraščiui“ išsiunčiau
naują straipsnį: „Vadovas ir jo darbo organizavimas“.
Sunkus, velniškai sunkus vadovo darbas. Kiek visiško nervinio ir net fizinio išsekimo vakarų!.. Kiek priversto prasilenkimo
su paprastu žmoniškumu... Kiek asmeniškų vertės ir žmogiškumo
įžeidinėjimų... Kas tai supras? Nebent pats artimiausias draugas. O
jei jis tavo pavaldinys? Nėra laiko žvelgti į akis, į žmogaus širdį, į jo
sielą... Ak, kaip tai sunku.
Prieš pusmetį į ūkį atsilankydavo toks pagyvenęs rajkomo
instruktorius. Atsiveždavo lapą popieriaus ir sėdėdavo kontoroj
ištisas valandas gaišindamas be galo brangų mūsų visų laiką. Retkarčiais suraukdavo kaktą. Atsidusdavo. Atseit, labai atsakingos jo
pareigos, ir atseit, visada neturįs laiko. Visada skubąs. Jokio įspūdžio, jokio palikimo darbe taip ir nepaliko.
Pirmasis sekretorius kartą manęs pasiteiravo apie to instruktoriaus darbą. Berods, aš tada labai trumpai atsakiau:
– Demagogas.
– Ką?! O mes manėme, kad tai vertingiausias mūsų darbuotojas.
Prasitariau... Ko gero, būdavo atsiunčiamas mane stebėti, fiksuoti pražangas.

Vakar buvo profsąjungos rajoninio lyderio rinkimai. Senasis nepatiko, tai statė į jo vietą tą patį instruktorių, „vertingiausią
darbuotoją“. Balsavo... Jo pavardę išbraukė vos ne visi delegatai. Ir
įrašė senojo. Tai bent pokštas! Žinoma, aš ten nebuvau, nes jei visur
suspėti, reikėtų rajone sėdėti vos ne ištisas savaites.
Jo, to instruktoriaus, vieton pas mus dabar dirba etatinis sekretorius – partorgas. Tokio aš ir prašiau. Jauna moteris.
Nejaugi ir aš savo laiku buvau toks bukas ir pasipūtėlis. Žinoma, ji prieš mane nesipučia. Nedrįsta. ...Ir vėl tas nieko neveikimas. Kontoroje, kontoroje. Registravimas kieno tai pravedamų
priemonių ir paskalos. Ir vėl ta pati rajoninio ūkio sekretoriaus –
„geriausiojo darbuotojo“ charakteristika. Nežinau kuo baigsiu, bet
aš ir toliau savarankiškai dirbu savo darbą.
Kas ten per aplinka, kokia ten dvasia, jei taip sugadinami
žmonės? O gal aš per daug užbėgu į priekį? Arba atvirkščiai, – baisiai atsilieku nuo laikmečio...
Netyčia prisiminiau seniai, vaikystės elementoriuje skaitytą
pasakėčią apie jautį ir varlę, kuri tupėdama šalia milžino baisiai
pūtėsi... Kokie puikūs būdavo tada elementoriai! Įsimintini. Nelyginant perlai.
Prieš rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą pas mus svečiavosi
finansų ministras Romualdas Sikorskis, kurį paskui mūsų apygardoje išrinkom deputatu. Vakarienės metu, užmiršę kitus, abu ginčijomės (triuškinau egzistuojančią finansų kontrolę) ir filosofavom
ištisai keletą valandų. Ir – su jumoru. Bet ne tai svarbu. Valdybos
viršininkas B. Baltuška taip ir nesugebėjo įsiterpti į mūsų pokalbį,
nes jis... nieko nežino. O pučiasi... kaip ta varlė. Žinoma, ne prie
aukštesnių svečių. (Vakarui pasibaigus Sikorskiui pasakiau, kad jis
nieko naujo nepasakęs. Sutiko...)
***
Iš laiško broliui Petrui.
„...Greit gegužės 1-oji. Trys nedarbo dienos. Turiu vilties,
kad tada apsilankysime pas Jus. Pažiūrėsime, ką mamytė išmoko
saviveiklai. Mūsų Arvydėlis irgi jau šį tą moka. Va, tada abu ir duosite mums koncertą.

47

�

Pirma dalis
ŠOKIS APIE
KĖDĘ
1966–1968

48

�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

Apžiūrėsime ir ūkį. Ir su visa įgaliotinių komisija surašysime
protokolą: ar nereikės jūsų išbuožinti? Gaila, kad dabar tokios priemonės nebe madoje... Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai nuo
Angelės ir Arvyduko.“
Komentaras
Mielas skaitytojau, laiškus, rašytus savo broliukui (šešeriais metais jaunesniam už mane), pateikiu kaip įrodymą
apie dar tais metais praktikuotą epistoliarinį žanrą. Dabar
šis žanras visai, visai užgesęs. Trumpos kompiuterinės
arba mobilaus telefono žinutės. Žmogaus jausminis pradas prislopintas, slepiamas. Vienos–dviejų kartų bėgyje
esmingai pasikeitė dvasinių santykių tinklai. Kokią įtaką
tokie pasikeitimai daro kultūrai? Politikai? Tautos ir valstybės likimui?.. Tai – tema individualiems pamąstymams.
O mano mama, tuomet su iš Sibiro tremties sugrįžusia
tokio pat amžiaus buvusia mokytoja, subūrė etnografinį
ansambliuką. Koncertuodavo net svetur. Jas rodė ir per
Lietuvos televiziją.

1967-ieji. Balandžio 20 d.

Neperseniausiai savo kirsniečiams (buvo apie 18 žmonių)
pašnekėjau apie meną. Užsitęsė net 3 valandas. O dar daug temų
ir dalykų taip ir liko neprašnekėta. Man pačiam įdomiau pasidarė,
nes mano visos žinios ir jausmai tapybos istorijos ir jos mokyklų,
formų įvairumo klausimu įgavo tam tikrą sistemą.
Paskui, kaip paprastai, vaišinimasis iki 4 val. ryto. Taip beveik
visada baigiasi geri dalykai... Tai taip natūralu čia, kaime...
Geriama ne iš noro, bet iš nuobodulio. Iš ilgesio. Iš noro pasišildyti vienas prie kito...
Scena iš Arvyduko elgesio.
Jam dabar jau 26 mėnesiukai. Šiandien jis, žaisdamas su senais laiškų vokais, juos išblaškė po visą virtuvę. Pasakiau surinkti.

Sako: „oku“ – reiškia, nemoku. Po keleto raginimų keletą vokų
nenoromis paėmė. Pasakiau eiti į kampą, į kitą kambarį. Pats nuėjo, pastovėjo minutę ir užsisuko radiją. Nedrąsiai bandė grįžti į
virtuvę. Pakviečiau. Pasakiau vėl surinkti vokus. Surinko.
***
Prieš savaitę vėl važiavau į Vilnių. Buvau pas Bronių Aliukonį, dirbantį CK Reikalų valdytoju, buvusį Lazdijų rajono pirmąjį
sekretorių, prašyti „paguodos“. Bet, kol nuėjau, dingo mano visas
susitvardymas.
Jo kabinete sėdėjau kaip peršlapusi višta, nežinodamas, nei
ką, nei kaip kalbėti. Atrodžiau baisiu nevykėliu. (O Dieve, kiek man
tokie „ubagavimai“ kainuoja!)
Aliukonis pasiūlė man pačiam užeiti pas R. Songailą ir asmeniškai išsiaiškinti. Net pasitikslino telefonu pas jo sekretorę, ar šefas
randasi. Tik tiek.
O dėjau tiek vilčių...
***
Intensyviai ruošiamės visasąjunginės pereinamosios Raudonosios Vėliavos įteikimo iškilmėms. Ją atveš šį šeštadienį.
Šiandien „Darbo vėliavos“ – pusę rajoninio laikraščio užpildė medžiaga iš mūsų ūkio.
Visai pasikeitęs B. Baltuška. Tik prieš pusmetį jis kurstė visus
savo darbuotojus surinkti kuo blogesnę medžiagą apie mane ir ūkį
ir net niekinančiai svarstė mus, o čia štai – vėliava. Švelnus pasidarė
kaip katė. Net ir jo žmona taip pat. O anksčiau net nebeatsakydavo
į sveikinimus...

1967-ieji. Gegužės 8 d.

Buvau Rudaminoje esančiose tarybinių karių kapinėse. Vyko
savotiškas draugystės ir karių pagerbimo mitingas. Dėmesį atkreipiau į mažą sudžiūvusią senutę. Stebėjau, kaip ji susikūprinusi,
kažkaip šonu susirietusi slinko palei betonines, tvarkingai išrikiuotas antkapių lentas ir sustojo antros eilės pakrašty. Mačiau, kaip ji

49

�

Pirma dalis
ŠOKIS APIE
KĖDĘ
1966–1968

50

�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

pritūpusi kažką šnabždėjo, sukniubusi bučiavo žemėtą akmeninį
antkapį; kaip kaulėtais pirštais prisižėrė į skepetaitę žemių. Šalia jos
buvo ir trumpai apkirptais plaukais vyriškis. Keista, senučiukės veidu ašaros neriedėjo... Tik lūpos ir skruostai virpčiojo...
Šiandien, tą vėjuotą, bet saulėtą gegužio dieną, suvažiavo čia
palaidotų karių artimieji iš Smolensko, iš Voronežo, netgi iš Sibiro. Juos visus pasiekė ir sukvietė bažnytkaimio pionierių-pėdsekių
laiškai. Ir už tą darbą, tokį žmogišką, už tą senučiukę man juos visus, išrikiuotus priešais, norisi karštai išbučiuoti.
O tas bažnytkaimis, pasimetęs tarp kalvų ir klonių, nedidelis: gal dvi trys purvinos gatvikės ir sena, nuo laiko pažaliavusi, bet
dar daili barokinė bažnyčia. Už puskilometrio, dabar išdžiūvusių
pelkių apsuptas, dunkso stačiašlaitis piliakalnis. Kadaise čia stovėjo
paskutinio jotvingių kunigaikščio Skomanto pilis. Nebeliko nieko...
Tik tie praretėję vietovardžiai ir dar galbūt vietinių žmonių pavardės... Ir užsispyręs, visai nedzūkiškas būdas.
Iš mitingo mes visi – iš toli atvykę ir vietiniai rajoninio masto svečiai, suėjome į kolūkio kontoros patalpas vaišėms.
Tradicija...

1967-ieji. Gegužės 12 d.

Užvakar buvau iškviestas į „KGB“ Lazdijų rajono būstinę.
Vykau labai sunerimęs. Bet štai... būstinės viršininkas papulkininkis Romualdas Jurkevičius maloniai paprašė, kad jį pakonsultuočiau politinės ekonomikos srityje. Reikia jam pasiruošti seminarams (neakivaizdiniu būdu studijuoja „KGB“ Maskvos aukštojoje
mokykloje). Supratau: tai subtilus, inteligentiškas manosios „asabos“ tikrinimas... Rašydamas jam konspektą sugaišau visą dieną.
Vakarop išdrįsau prasitarti, kad atvyktų pas mane (gyvenome 15
km atstumu). Sutiko!
Kaip paprastai, išgėrėme po... 400 g konjako. Jis dar būtų
vaišinęsis ir toliau, bet aš jau nebegalėjau ir daviau tai suprasti.
Vadinomės jau vardais...

Įdomus, gilus mėlynų akių žvilgsnis. Lengva, mandagi pasakojimo maniera. Inteligentiškas. Protaujantis ir mąstantis. Mudviejų kalba mezgėsi lengvai...
Abu vienas kitą šnipinėjome, tikrinomės žvilgsniais ir pašnekesiais. Bet mandagiai. Buvau įsidrąsinęs ir laikiausi „puolimo“
strategijos. Sakiau jam: jeigu žmogus yra tikras inteligentas, jis niekada nevengs valdžiai skirtų kritinių minčių. Inteligentas žvelgia iš
platesnių pozicijų ir tai nereiškia, kad valdžiai jisai priešiškas. Bet
štai: dažnas iš jų nubaudžiamas. Viršininkui priminiau Sovietų Sąjungos saugumo tuometinius pralaimėjimus Italijoje, Kinijoje... O
tai gali būti irgi priskirtina, kad saugumas nepakankamai vertina
intelektualinį kapitalą.
Klausėsi nustebęs. O paskui, lyg netyčia, jis prasitarė, kad
Jono Šukio (vidurinės mokyklos direktoriaus) ir Prano Merkininko (ūkio antrinio skyriaus vedėjo) reikėtų man privengti. Ką jie,
kaip saugumo agentai, parašo, įsegama į bylą...
Tai štai kaip!
Tai ir buvo rytojaus dienos mano puikiausios nuotaikos
priežastis. Nors žmona mane ir apibarė už atvirumą. Tą vakarą net
keletą kartų baksnojo į šoną...
Bet šitas nenaudėlis Jonas Šukys!..
Vakar nesusilaikęs ir jį atsargiai puoliau. Sakau: ar tavo sąžinė rami prieš mane... Paraudo, pasimetė.
Komentaras
Aprašytas anų metų mano susitikimas su „KGB“ rajono
viršininku R. Jurkevičium rodo, jog jų tarpe būta padorių asmenybių, nesišalinančių nuo lietuvybės. Kiek vėliau
šis karininkas savo viršininkams parašys apie mane gana
palankią charakteristiką, dėl kurios „kuluaruose“ nepasitenkinimą pareikš civiliai rajono viršininkai.

...Vakar buvo Ūdrijos (Alytaus rajono) ir Aštriosios Kirsnos
vidurinių mokyklų mokytojų susitikimas–vakaronė. Buvome ir
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mes su Angele (žmona) pakviesti. Buvo gėda už A. Kirsnos mokyklą. Už stalo sėdėjo beveik vien tik svečiai, smagūs, žvalūs, draugiški, sąmojingi. Vos keletas susikausčiusių kirsniečių, vadovaujamų
Šukio. Paskui atėjo pavėlavę dar keletas. Net muzikos ir tos neturėjo, nors kirsniečiai garsėja puikiausiais muzikantais.
Teisingai sakoma, kad žuvis pūva nuo galvos...
***
Prieš keletą dienų įvyko visasąjunginės pereinamosios vėliavos įteikimo ceremonialas. Vėliavą iš Vilniaus atvežė Jurgis Ptakauskas – vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos viršininkas.
Kviečiau visus rajono viršininkus ir kt. Pirmasis sekretorius
Normantas šaltai ir oficialiai nuo dalyvavimo purtėsi. Buvau iš tiesų
labai nustebintas, kai jis paskui Ptakauską atskubėjo. Suprantama,
buvo banketas. Gana įdomus ir gyvas. B. Baltuška pasirodė tiesiog
atsimainęs, gal net pakeitęs neigiamą požiūrį į mane ir ūkį.
Ne tik tostus kėlėme, bet ir dainavome. Daug dainavome. Ir
visi čia susirinkę: šeimininkai ir svečiai atrodėme lyg ir vieningi,
vieni kitus suprantantys.

1967-ieji. Gegužės 17 d.

Kodėl kaimo žmonės taip baisiai geria? Kodėl mes, tvarkantys jų gyvenimą, irgi daug geriame? Kiek metų, kai ta mintis man
neduoda ramybės!
Iki šiol buvo tik vienas atsakymas. Tą prakeiksmą užvežė rusai, vyresnieji broliai, nes tai jų pripažintas nacionalinis gėrimas.
Visai ne... Žinoma, tam tikros reikšmės tas faktas turi.
Žmonės geria todėl, kad laikmetis, tas prakeiktas karo ir
pokario tarybinės statybos, stalinizmo laikmetis padarė žmones
atšiauriais, nenuoširdžiais, atskirtais vienas nuo kito, nepasitikinčiais. Žmonės tapo apvogti visomis prasmėmis. Dabar net tam,
kad pakalbėtum nuoširdžiai apie darbą, jau reikalingas stikliukas,
nes tai, kas bus prasitarta neišgėrus, gali būti lengviau panaudota
piktam (!).

1967-ieji. Gegužės 19 d.

53

�

Pirma dalis

Vėl buvau Vilniuje.
Petras Laugalis neužmiršo manęs. Nuvedė pas respublikinio
ž. ū. technikos susivienijimo pirmininko pavaduotoją I. Moskovičių. Dėl būsimo visasąjunginio chemijos instituto (ž. ū. paskirties)
filialo Vilniuje direktoriaus posto (siūlomo man).
Trumpai ir šykščiai papasakojau savo „istoriją“. Kaip negatyvą. Suminėjau tik amerikoną Rimvydą Šilbajorį, kuris mano aspirantūros metais stažavosi Maskvoje. Moskovičius, būdamas žydu,
nekreipė į tai dėmesio. Atvirai pasakė, kad mūsų žemės ūkio ministras Grigaliūnas – chamas. Paskambino Vazalinskui, Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojui. Pasiteiravo apie mane. Iš ten sako:
Grigas – geras vyras.
Aš prasitariau, kad be Songailos sutikimo nieko neišeis.
Moskovičius sako: pradžioje jisai kreipsis į LKP CK, į Bernatavičių –
ž. ū. skyriaus vedėją. Aš jaučiau: šis vyras turėtų mane irgi gerai
charakterizuoti.
Jeigu šią „bylą“ laimėčiau: laukia trijų kambarių butas, mažiausia 300 rub. atlyginimas. Tačiau svarbiausia – išbrisčiau iš tos
klampynės. Baisus ne darbas čia, bet tas viršininkų tamsumas, bukaprotiškumas, tas jų didžiulis pomėgis, kad prieš juos būtų lankstomasi. Nežinia, koks bus atsakymas. Laukiu. O jis greičiausiai jau
tikriausiai subrandintas... Tai būtų dar vienas eilinis, bet mano šeimos buičiai reikšmingas pralaimėjimas. Angelė nori mokytis, studijuoti aukštojoje. Ir tai teisėtas jos noras.

1967-ieji. Birželio 3 d.

...Buvo sapnas.
Gilaus užkampio vidurinė mokykla. Aš – eilinis mokytojas (kaip gera būti eiliniam!). Rodos, nevedęs. Bet jau pagyvenęs
vaikinas. Į mūsų užkampį atvyksta naujai paskirta mokytoja. Ji...
Paprasta. Ir kartu be galo kilni. Aš, paprastas, eilinis, jau šiek tiek
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suprovincialėjęs mokytojas, prieinu prie jos... Mes apsikabiname.
Visai paprastai. Išsekinti nežmoniško ilgesio. Taip kaip susitinkama ištikimai laukus dvylika–penkiolika metų... Iš džiaugsmo man
rieda ašaros. Mes nieko nekalbame, bet jaučiame, kad daugiau niekada, niekada nebeišsiskirsime. Aš pamirštu viską. Rodos, viską...
***
Prieš kokias porą savaičių buvau drąsesnis ir užėjau pas ministrą M. Grigaliūną, kurį I. Moskovičius pavadino chamu. Priėmė
maloniai. Pirmiausia nukreipė kalbą apie derlių, orą. Paskui aš jam
įsiteikdamas sakau:
– Jūs baigėte tą patį Joniškėlio ž. ū. technikumą, kaip ir aš.
Tik jūs – pirmoje laidoje, o aš – penktoje. – Pagalvojęs dar pridūriau: – Mokydamasis technikume aš buvau komjaunuolis. O jūs
technikumą palikote būdamas ne komjaunuoliu...
Velnias tą mano liežuvį tampė. Iš kur tas prakeiktas noras
viršininkus įtikinėti, kad aš – ne antitarybininkas, kaip pas „juos“
kad kalbama, bet pilnai susipratęs tarybinis pilietis... Galėjau vien
ta pastabėle jį įžeisti.
Trumpai dar atpasakojau tą pačią istoriją su „amerikonu“.
Žinoma, nieko nekalbėjau apie mūsų aspirantų grupę, jos veiklą.
Suminėjau, kad žmona grasina pamesti mane ir grįžti į Vilnių.
Jis, atseit, nieko nežinojęs, kad aš noriu mokslinio darbo. Jis
pasitarsiąs su Poškum, instituto direktoriumi. Man bus pranešta.
– Aš norėčiau tuo klausimu tikėtis daugiau optimizmo...
Jis į tai nieko neatsakė. Bet palydėjo mane iki stalo krašto.
***
O namuose laukė nauji smūgiai. Baigėsi revizija už du ūkio
veiklos ir mano darbo metus. Revizorius tai buvo vienas – ta pikta ir necivilizuota moteris Klimašauskienė. Kitų ūkių vadovai ją
keikia. Prirašė daug jaučio odos puslapių. Aš baustinas už komandiruotes, už kadrus, už kviečius ir vėl už motociklus (gautus personaliniu finansų ministro R. Sikorskio potvarkiu)... Buvo ir tokie
sakiniai: „suklastotos komandiruotės“; „ūkis nedėjo jokių pastangų dėl pašarų bazės“ ir t. t. Žodžiu, kuo daugiau deguto. Suprantu:
tai – užsakymas.

Buvo man iš anksto užplanuotas griežtas papeikimas ir
svarstymas ministerijos kolegijoje. Bet viršininkas Baltuška „pasigailėjo“. Pasiūlė tik papeikimą ir 100 rublių baudą už „padarytus
ūkiui nuostolius“, kurių „priskaičiavo“ net 16 000 rub. Štai taip jie
su manimi suvedė sąskaitas. Po visasąjunginės vėliavos įteikimo.
Dabar pas mus, ūkyje, kokia tai pasimetusi visų nuotaika.
Jaučiu: specialistai buriuojasi už mano nugaros.
Pavargau. Pailsau.

1967-ieji. Liepos 9 d.

Gal aš visai nemoku dirbti! O visasąjunginė vėliava ūkiui,
kuri ir šiandien puošia mano kabinetą?..
Sako, darbas sukūrė žmogų. Taip... Sąžiningas, prakaituotas
darbas. Kilęs iš būtinybės egzistuoti ir pratęsti savo egzistavimą...
Bet yra ir kitas. Išaugęs iš prometėjiškos meilės žmonėms,
žmonijai. Iš poreikio kurti, siekti gėrio ir grožio. Šitoks darbas iškelia ir išpuošia ŽMOGŲ. Ir mes tik už šitokį ŽMOGŲ kovojame.
Kovojame... O gal daugiau kalbame... Kodėl senesnioji karta
giliai supranta ir atlieka pareigą, o jaunesnieji daugiau šaukia apie
teises?
Žmogaus prigimtis inertiška. Todėl, kad jis pats gamtos kūdikis, ir tik bendras gyvenimas priverčia tramdyti tą stichinį inertiškumą. Žmoguje, anot Mieželaičio, slypi APOKALIPSINIS ŽVĖRIS,
visada pasiruošęs iššokti laukan ir iššiepti bjaurius, kirmėlėtus savo
nasrus, puvėsiais atsiduodantį kvapą. Šlykštus kvapas...
O priešnuodžiai? Turbūt žmogaus sielą ir jo iškovojimus nuo
to DINOZAURO gelbsti šarvas, sudarytas iš įpročių ir tradicijų. Iš
moralinių ir idėjinių įsitikinimų. Iš viso kultūrinio palikimo, kuris
šimtmečiais ir tūkstantmečiais lyg geologinės nuosėdos sluoksniavosi žmogaus prigimtyje ir gludino jos šiurkštų pavidalą. O jeigu
istorinių lūžių metu šis šarvas pažeidžiamas? Kas tada? Ir apskritai, ar galima iš karto įskiepyti žmonėms gerus, naujus įpročius ir
tradicijas, jeigu jos dar neišplaukia iš dvasinio žmogaus poreikio,
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iš jo širdies siekimų? Ir jeigu kartais pamirštamas to apsauginio šarvo stovis...
***
Žmonės – tai kaip orkestro atskiri instrumentai. Tie instrumentai groja, bet aš, kaip dirigentas, jau nebejaučiu savo lazdelės
stebuklingos galios – ji lyg ir tuščiai švytruoja ore...
Šiandien sukau ausį senukui Matažinskui už tai, kad sode,
didžiulio bityno centre, nuolat organizuoja išgėrimus. Jis čiupo
mane už krūtų...
Juokinga ir graudu. Gerai, kad atsirado vienas protingas,
nors ir girtas senukas, kuris, nežiūrint į mano kvailą poelgį, pasiūlė
Matažinskui atsiprašyti manęs.
Nebesusitvardau.
Betgi žmones, jų gyvenimus reikia suprasti. O aš tam neturiu
nei laiko, nei galimybės juos visus pažinti, įsijausti į jų bėdas, pasidžiaugti jų džiaugsmais. O jie žiūri į mane ir tarsi laukia... Laukia,
kad paaiškinčiau jų gyvenimo prasmę. Todėl man ir sunku.
O gal mane kankina pasąmoninė nostalgija? Nesąmoningas
prisiminimas tų laikų, kada nebuvo nei vykdytojų, nei įsakinėtojų...
Kada žmogus, kaip ir miško žvėris, buvo laisvas. Galbūt... O argi be
žmogaus pastangų, be jo nuolatinio aukojimosi kitiems ir atsinaujinimo įmanoma pažanga, jo paties augimas? Ne veltui žmonijos
dvasia, lyg švyturį tautoms ir jų būsimoms kartoms, iškėlė PROMETĖJĄ.
Jūrininkui būtina laikas nuo laiko pabėgti iš jūros, angliakasiui – išeiti iš šachtos ir pasėdėti saulėje, pakvėpuoti gėlių aromatu.
O vadovui – palikti žmonių kolektyvą ir tą aplinką, kurioje gyveni
ir dirbi beveik apskritą parą... Kad grįžtų dvasinė pusiausvyra. Kad,
duodamas mintims laisvę, išlygintum savo vienpusiškumą.

1967-ieji. Rugpjūčio 11 d.

Su žmona grįžome iš Bulgarijos. Įspūdžių gausybė. Būtų buvę
dar nuostabiau, jei ne chamas – seniūnas, dvasios ubagas – grupės

vadovas [iš LKP CK darbuotojų]. Ir jeigu ne mudviejų su žmona
nedarna. Nusiritome iki smulkmeniško piktžodžiavimo.
Baisoka pagalvoti apie ateitį.
O ką, jei tu ne medžiotojas ir net ne žvejas? Tai kas tada tau
belieka veikti? Šeima? Kodėl gi tokios netvirtos ir nejaukios direktorių ar pirmininkų šeimos?.. O kiek tu pats jai skiri savo laiko ir
širdies šilumos?
Kas pasakė, kad alkoholis ardo nervų sistemą? Savaitę laiko atlaikę nervinę įtampą, pabandykite išgerti, ir jums iš karto pasidarys lengviau... Tik, žinoma, su draugais. O jeigu jų čia nėra?..
Nesvarbu, kad rytojaus dieną jausite ne visai stiprią širdį. Užtat jūs
praplovėte, ataušinote įkaitusius smegenis. Ir dabar jie vėl švarūs,
sudėlioti jūsų akmeniniame kiauše.
Nejaugi tai logiška, prigimties išprovokuota veiksmų ir gyvenimo eiga? Ir nejaugi visa tai galima vadinti gyvenimu? O gal tai
pasityčiojimas iš savo ir savo artimųjų žmogiškosios vertės.
Tai kur išeitis?! Viešpatie...
Jei man būtų tik dvidešimt penkeri, aš taip nekalbėčiau. Dabar
gi – sliuogte įsliuogia akiplėšiška vienatvė. Nors aplink – erzelynė.
***
...Neseniai buvau Maskvoje. Kur aš tik ėjau, kur besilankiau,
akyse, sąmonėje vaidenosi išgyventas Tėvynės ilgesys ir gražios
jaunystės svajos. Jų idealas. Be galo artimas, be galo brangus, neišpasakytai trokštamas. Ir nepasiektas... Beviltiškai dingęs. Išgyvenu
jausmų, veiksmų, minčių karcerį...
Šiandien išgėriau šimtą gramų čekoslovakiško romo ir pasigėriau taip, kaip nuo puslitrio. Mat prieš pusmetį per mėnesį išgerdavau penkis-šešis puslitrius degtinės, o šį mėnesį – tik antrąjį
šimtagramį... Bjauri savijauta. Angelė ligoninėje. Ir tik rytoj sugrįš.

1967-ieji. Spalio 5 d.

Nieko nėra turbūt sunkesnio už betarpišką artumą, kasdienišką bendravimą su žmonėmis, kuris tarsi supriešinamas su
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vadovavimu dideliam kolektyvui, kuriam kasdien kelią pastoja
gamtos kaprizai ir aibės psichologinio ir materialinio pobūdžio nesklandumų.
Kaip neįprastai ir kartu – laisvai pasijauti tarp žmonių, turinčių gilesnę ir tauresnę erudiciją. Ir kokį nejaukumą išgyveni
atsidūręs tarp žmonių, kuriems būdinga siaura jausmų ir supratimo gama. Tu beveik visas nuo jų priklausai ir visada jie tau, net ir
ranką paduodami, duoda suprasti, jog yra svaresni, išmintingesni,
stovintys aukštesnėj ir už tai sausesnėj vietoj... Vienas kitas iš jų viską padarytų, kas nuo jų priklauso, kad tik pajėgtų tave sumindžioti,
supurvinti. Jiems kelia neapykantą ir baimę tavo akys, tavo pilietinė
drąsa, tavo „akiplėšiškas“ veržimasis pirmyn.
Komentaras
Skaitau šiuos savo dienoraštinius įrašus ir stebiuosi: kokioje psichologinės, emocinės krizės duobėje buvau atsidūręs! Kaip keistai viskas aplink klostėsi gal dar ir dėl
tos paprasčiausios priežasties, jog trūko savikritiškesnio į
save žvilgsnio... Tai buvo metai, kuriuos šiandien aš vertinčiau kaip „sumaigyto gyvenimo metus“.

Ji dar buvo keletą kartų mane aplankiusi sapnuose... Tokia pat
jaunutė, trapi, bet neįtikėtinai artima. Tačiau jau nebebuvo tos jėgos,
nebebuvo to sielą nusiaubiančio ilgesio... Tai – jau tik epizodai.
Dangus pagaliau po nežmoniškai ilgai trukusios audros giedrijasi. Gimsta kitas portretas, daug paprastesnis, žmoniškesnis. O
jo, to žmogiškumo, mano paviršiuje nėra. Jis – labai, labai giliai. O
tai, kas matoma – kažkoks schematiškas, knyginis...
Giedrijasi ir kitas dangus.
Galbūt liko tik kelios savaitės darbo čia, dzūkų kaime.
***
Kiek vaikščiota! Kiek prašyta! Ne tiek prašyta, kiek rašyta!
Stengiausi balsu rėkti – žiūrėkit, žiūrėkit, žmonės, į mane! Tai aš
rašau! Rašau jums iš kaimo!..

Užvakar buvau pas Vytautą Vazalinską, Ministrų tarybos
pirmininko pavaduotoją (ž. ū. reikalams), ir jis pažadėjo, tvirtai pažadėjo man padėti.
Atrodo, kaip niekada nuotaiką pataiso ir paskutinis mano
straipsnis „Tiesoje“.
Giedrijasi ir trečias dangus...
Žadėjo „Jaunimo Gretose“ išspausdinti mano apsakymą
„Benjaminas“. Sako, spausdinam ir žymiai silpnesnius. Apsistojom
prie dviejų taisytinų trūkumų: nėra portreto štrichų ir egzistuoja
apsakyme du skirtingi stiliai. Tai – tiesa.
***
Nuvežiau į „Jaunimo Gretas“ mūsų ūkio darbininko eilėraščius. Ir štai tokį savo prierašą: „Kartą rajoninio laikraščio redaktorius man pasakė:
– Pas jus dirba ir gyvena poetas.
– Kaip tai? – nustebau.
– Mikalauskas iš Vingrėnų. Jis retkarčiais prisiunčia mums
savo eilėraščių.
Taip aš netikėtai susipažinau su Petru, mūsų ūkio nuošaliausio skyriaus darbininku. Tylus, lėtas, nepriekaištaudamas atlieka
visus labai prozaiškus darbus. Jį pamatysi ir su kastuvu valantį siloso duobę, ir mėžiantį mėšlą tvartuose, ir su krepšiu bulvių lauke.
Ir visada toks pat, įsiklausęs į save, kiek atsiribojęs nuo pilkos kasdienybės. Petras vedęs. Turi dvi dukreles. Baigęs devynias klases ir
mechanizacijos mokyklą. Prieš keletą metų savanoriškai talkininkavo Kazachstano laukuose. Štai ir visa jo paviršutinė biografija.
Apylinkė, kurioj jisai gyvena, visa išraižyta kalvomis ir duburėliais, kloniais ir kauburėliais; apkaišyta pušynėliais, lazdynynais ir
eglynėliais. Čia jis gimė, čia augo...
Gal todėl Petro kūryboje taip neatskiriamai susipynę žmogaus ir gamtos motyvai. Ir kartu truputėlį stebiesi, kad tokioj nuošalioj vietoj gyvena ir atlieka labai kasdieniškus darbus žmogus, turintis didelę širdį ir didelį jausmą. Žmogus, kurį gamta apdovanojo
tikru supančios aplinkos ir gyvenimo poetiniu supratimu. Tuo alsuoja kiekvienas jo betarpiškai nuoširdus eilėraštis.“
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***
Pasiilgau Angelės. Ji – turtingos prigimties! Prieš pat man
išvykstant į poilsio namus, ji perskaitė nebaigtą tą mano apsakymą
ir pasakė:
– Duok Dieve...
Paskui pasakė porą pastabų. Labai taiklių. Pasirodo, ji geriau
suvokia gamtą. Suvokia taip, kad ir geriausias rašytojas turbūt sutiktų su jos pastabomis. Ji sako:
– Argi vasaros pabaigoj lazdynai būna garbanoti? Jiems tai
būdinga gegužės, birželio mėnesiais.
Arba:
– Argi rugpjūčio rytmetį kibirkščiuoja rasa tūkstančiais lašelių? Būna rasa. Bet kibirkščiuoja tik ankstyvą vasarą...
Koks aš vargšas! Kodėl iki šiol neįsiklausiau į ją, į jos sielą,
tokią savitą, išdidžią.
***
Šiandien aš aprėkiau Patašių – veterinarijos gydytoją, Plaščinską Algį – vyriausiąjį zootechniką, Marytę – kasininkę, Burdulį – inžinierių elektriką... Kokia tai bjauri diena... Nežinau, kas su
manim kartais darosi. Gal dėl to, kad šiandien ir man slėgė krūtinę.
Iš karto užgriuvo aibė klausimų, net galva ėmė spengti.
***
Vos neišmečiau vieno labai įdomaus ūkio darbininko pasiaiškinimo, rašyto turbūt prieš ketvertą metų. Štai jis:
„Pasiaiškinimas.
Spalio 29 d. nuvažiavau nuo savo daržo runkelių ir ten dirbo
ūkvedžio žmona prie valdiškų runkelių. Ir ji sakė ainu pasakysiu
Pranu bo jis prisirašė dvaro runkelių ir aš parvažiavau ir atei ūkvedys su žmona ir liepė vežt ant svarstyklių nuvežiau an svarstyklių
ir svėrė 600 kg ir nuvežiau į kaupą ir iškroviau. O daugiau nieko
nežinau ir valdiškų runkelių nenešiau.
Pareiškėjas Vaitkevičius.“
***
Labai pasiilgau ir Arvyduko. Koks jis nuostabus! Jeigu jam
pasakai: Arvydai, jis būtinai atrėš: aš – Arvydukas...

1967-ieji. Spalio 12 d.
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Jau kuri diena, kai namuose giedruma.
Mes abu labai pasiilgome Arvyduko. Sūnelis jau trys savaitės kaip kaime, Kiškeliuose, pas Angelės tėvelius.
Koks jis nuostabus, tas mažytis žmogiukas!
Būdavo, kai abu užsiėmę vienas kitu, baramės, jis pats vienas patamsyje išlipa iš lovytės, atidaro sunkias duris į virtuvę ir,
vos krašteliu į mus pažvelgęs, atlieka savo reikalus, paskui taip
pat nekreipdamas dėmesio, užsidaro kambaryje, patamsyje vėl
įlipa į lovelę ir apsiklojęs užmiega.
Kartą jis manęs užklausė:
– O tu turi savo mamą?
– Turiu.
– Parodysi man ją?
O kaip jis moka džiaugtis, krėsti pokštus! Visada geros
nuotaikos, jam taip visada džiugu. Kartą daviau saldainį. Jis jį – į
kišenę. Sako:
– Nunešiu Dalytei.
Tai pusketvirtų metų vet. gydytojo dukrelė, graži, bet su
charakteriu, ambicinga. Paskutiniu metu jiedu labai susidraugavo. O Arvydėlis už tą mergaičiukę jaunesnis visais metais.
Nuostabus žmogiukas, turintis didelę širdį.
Kai atvažiuoja „kinščikai“ (vežiojantys kiną), Arvydėlis labai prašosi į kiną. Bet salėje išbuvęs vos 10–15 minučių, apsnūsta
ir labai veržiasi pats eiti namo miegoti. Tokiais atvejais, išnešęs į
lauką, negali iškentėti jo neapibaręs. O jis tuo tarpu jau žiūri su
nuostaba į žvaigždutes. Kai nurengdamas dėl kažko vėl jį pabaru,
jis pasidaro liūdnas, liūdnas. Bet užklojus užtenka pasakyti: tu –
geras berniukas, jis vėl su nuotaika užmiega.
Kas jis bus, kuo bus?
Komentaras
Būdamas 35-rių metų mano sūnus dirbo vyriausiuoju vadybininku viename iš garsių koncernų, jungusių net 28
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įmones. Jo prigimtis buvo svetima apgaulėms, valstybinio masto klastotėms, valdininkų papirkinėjimui. Buvom
sutarę: pereis į doktorantūrą. Nespėjo... Vienas iš priešpaskutinių įrašų jo dienoraštyje: „Kasdien vaikštau po
užminuotą lauką. Turi kažkas įvykti...“ Įvyko. 2000 metų
sausio 20 dienos 7 val. ryto savo buto vonioje sustojo Jo
širdis. Bet tai nebuvo infarktas. Iš Jo darbovietės prasiskverbė žinutė: nunuodytas.
Kaip parodė žurnalistinis tyrimas, visi pomirtiniai, o taip
pat ir ekshumacijos metu imti mėginiai buvo klastojami...
Šia dramatiška istorija pusę metų „mėgavosi“ vos ne visi
respublikos dienraščiai. Našlaičiais liko du tuomet dar
mažamečiai Jo sūneliai: Benas ir Rapolas. Be galo sunki
našta prislėgė Jo jauną žmonytę. Ir aš iki šiol Jį tebesapnuoju...

1967-ieji. Spalio 28 d.

Kaminsko Albino (mūsų ūkio tiekėjo) žmona Elytė trečiadienio rytą žuvo – buvo užkliudžiusi elektros laidus sodybos tvarte.
Paliko du 7 ir 5 metukų vaikučius: Eglutę ir Ąžuoliuką.
Albinas ėjo paskui karstą visas pajuodęs, persikreipęs nuo
fizinio ir dvasinio skausmo, abiem rankom prilaikydamas savo
mažiukus... Viskas sudužo, visas gyvenimas prarado bet kokią
prasmę. Tuštuma... Nyki, kaip bekraštė dykuma, tuštuma. Nė šešėlio užuovėjos visai nusilpusiai sielai.
Karstas buvo kambaryje. Degančios žvakės. Išbalęs, bet toks
gražus Elytės veidas. O tie giesmininkų balsai atrodė, kaip slogus
košmaras, užsitęsęs baisus sapnas. Atrodo, nubusi – ir jis, tas košmaras, tą pačią akimirką pradings.
...Kiekvienas žemės žiupsnelis, pilamas ant karsto, smūgiu
persiduodavo į širdį, kaip ta lemtingoji elektros srovė...
Daugybė žmonių lydėjo jauną, žvalią ir linksmą moterį į amžinybę...

1967-ieji. Lapkričio 12 d.
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Vėl buvau Vilniuje. Vėl skambinau Vazalinskui. Šis dėl manęs
kalbėjosi su CK sekretorium Songaila, kuris pasakęs:
– Tegul Grigas kaime dar padirba...
Kiek dar dirbti? Kiek metų? Kur ir dėl ko ta riba?
Ir vis tik – tai asmenybės išbandymas. Atrodo, tame labai aštriame asmenybės ir supančio aplinkinio subjektyvaus bei objektyvaus pasaulio susikryžiavime išeinu sustiprėjęs, suvyriškėjęs, praturtėjęs, sužmoniškėjęs.
***
Per lapkritines šventes atsilankėme su šeima pas manuosius.
Angelė labai drebėjo, bet buvo gana gerai sutikta. Trys dienos prabėgo labai draugiškai, nuotaikingai, įdomiai. Kaip gera, kai nėra
piktų dūmų, „smalkių“, kai kiekvienas nors trupinėlį įneša gėrio.

1967-ieji. Gruodžio 23 d.

Vakar buvo Alytuje trijų Dzūkijos rajonų: Varėnos, Lazdijų
ir šeimininkų alytiškių žemdirbių sąskrydis. Dalyvavo Songaila,
Vazalinskas, Zimanas, Bėčius, Bernatavičius, Venskutonis ir kiti,
žodžiu – visa aukščiausia kaimą tvarkanti valdžia.
Šiaip taip gavau galimybę ir aš pasisakyti. Visi kalbėjo kaip
parade. O aš? Aš pagal savo įpratimą – apie... problemas. Pirmas
mane pertraukė, žinoma, atsiprašęs, Vazalinskas. O paskui mane
pribaigė Songaila pasakęs:
– Draugas Grigai, jūs papasakokite apie tai, kokius įsipareigojimus prisiėmėte. Problemas palikite mums...
Tai buvo ženklas palikti tribūną...
Bet aš, kaip užvestas gramofonas, pradėjau berti čia pat sugalvotus melžėjų, kiaulininkų, kombainininkų ir kt. socialistinius
įsipareigojimus... Nulipant nuo tribūnos, Songaila auditorijai, žinoma, ir man garsiai mestelėjo
– Štai šitaip reikia kalbėti...
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Pradžioje buvau įžeistas, užjautė mane ir kiti.
O štai šiandien man atrodo, kad klydau, o ne jie. Jiems gi
buvo reikalingi paradiniai raportai, o ne kokių tai problemų išskleidimas.
Taip galutinai sudužo mano puoselėtos iliuzijos apie sėkmingą atsilankymą pas Songailą. Su aiškiu išankstiniu nusistatymu jis mane demonstratyviai nuvarė ne tik nuo tribūnos, bet ir nuo
svajoto mokslinio darbo.
***
O Angelė jau ieško darbo Vilniuje. Aš ją pagal priverstinį etatų mažinimą pats „išmetu“... [Iš darbo saugumo inžinieriaus posto.]
O man kur dėtis? Tiesiog neišmanau. Į kitas sritis, išskyrus ž.
ū. ekonomikos institutą, prisibijau.
***
Gruodžio mėnesio „Jaunimo Gretų“ numeryje buvo R. Sadausko parašyta apybraiža „Nemiga rudenio naktį“ apie mane. Ji
suteikė džiaugsmo namiškiams.
Apybraižos autorius, pasitelkęs puikią mano portretinę nuotrauką, savo žurnalistinį kūrinėlį parašė labai pakiliai, poetiškai.
Štai jo vaizduotė, kaip turėtų man rašyti ne biurokratai, reikalaujantys vien darbo rezultatų, o kiti, turintys sielą. „...Romualdui Grigui, buvusiam studentiškos „Balticos“ vadui, „timiriazevkos“ sielai,
o dabar – sausų ekonomikos mokslų kandidatui...“ „Didžiausiam
Lietuvos užkampio kunigaikščiui, jauniausiam ir vieninteliam
respublikos ūkininkui-mokslininkui, garbingiausių pereinamųjų
vėliavų globėjui... Aukščiau pieną! Aukščiau mėsą! Aukščiau nosį!..“
Po minėtos publikacijos atėjo skaitytojų laiškai. Štai vienas iš
jų, gautas šiandien iš Jurbarko, Volungiškių ūkio.
„Jums tikriausiai atkeliauja tūkstančiai laiškų. Juk visuomet,
kai pasirodo laikraštyje ar žurnale tikro žmogaus aprašymas, Žmogaus, kurį galima rašyti didžiąja raide. Aš Jus įsivaizduoju tokį, kokį
užfiksavo korespondento fotoaparatas. Jūs susimąstęs, gal kiek rūstokas, tačiau akys rodo, kad pas Jus patarimą gaus senas, jaunas,
išsilavinęs ar paprastas darbininkas. Jūs turbūt laimingas. Jus gerbia, Jūs – jaunas mokslininkas... Tačiau kaip tai pasiekti sekasi toli

gražu ne kiekvienam. Aš žinau, kad Jums kasdien reikia perskaityti
kupetas laiškų, kad nustebins šis taip nereikšmingas laiškas, tačiau
kažkokia jėga mane stūmė parašyti Jums. Aš norėčiau savo akimis
pamatyti Jūsų darbo dieną, kurią aprašytumėte Jūs. Bet juk tiek
daug rūpesčių ant Jūsų pečių, kad netikiu, jog panorėsite jį trukdyti.
Tačiau vilties turėsiu. – Balandytė Danutė.“
Būna gyvenime sujaudinančių, pasimetimą sukeliančių netikėtumų.
Komentaras
Užsimezgusi su žurnalistu, rašytoju Romu Sadausku pažintis ilgainiui peraugo į sielų bičiulystę. Jis tapo mano
apybraižos „Pergalės“ žurnale (1969) ir apsakymų rinkinio „Medaus skonis“ (1987) krikštatėviu. Neminėsiu neįtikėtinai gausios Romo parašytų knygų bibliotekos. Tik
pabrėšiu: tai – visapusiško talento ir neįtikėtino valingumo ir darbštumo asmenybė.

1968-ieji. Sausio 20 d.

Man pranešė: vakar rajono valdžia „kurpė“ apie mane charakteristiką. Ž. ū. valdybos viršininkas Bronius Baltuška, nerasdamas prie ko prikibti, pasiūlė įrašyti punktą apie blogą veislinį darbą
ūkyje. Pasinaudojo ta medžiaga, kurią aš pats savikritiškai tik užvakar išdėsčiau, ta proga atsitempęs dar ir veislininkystės stoties direktorių, o taip pat ir B. Baltuškos pavaduotoją Antaną Taletavičių...
Į kovos lauką įtrauktas negarbingas rinkimas net laikinų
arba visai nuo žmonių, nuo ūkio administracijos veiklos nepriklausomų ūkio negalavimų, kad suteiktų klaidinančią informaciją
kitiems, įtakingesniems, tų dalykų nežinantiems.
O ar žmogus savo kelyje gali išvengti tokių nesusipratimų
ir niekšybės? Ar įmanoma pažanga be tokio, kartais pragaištingo, trynimosi? O gal yra kitos priežastys, dar nepažintos? Kodėl
ilgai viršininko kėdėje sėdintis žmogus net ir ranką paduodamas
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nejučiomis pabrėžia, jog yra išmintingesnis, svaresnis ir tik jam
vienam duota teisė galutinai ir neginčijamai spręsti. Ir, stovėdamas
šalia jo, staiga pasijunti kvailas, niekam nereikalingas, imi savęs nebeapkęsti, tokio stuobrio...
Tiesa, ne visada taip būna šitoje kėdėje įsitvirtinusiam. Yra
ir išeitis. Nuolatinės pastangos atsinaujinti, nuolatinis tobulėjimas.
Arba? Arba garbingas atsitraukimas.
Gera turbūt tiems, kurie niekada arba beveik niekada nesusimąsto. Jiems lengva. Ramu. Gal neramu tik dėl tarnybos bėdelių.
Jiems viskas aišku, ir jie žengia, kaip tie kareiviai rikiuotėje, tik tiesiai, tik rikiuotėje, niekuo neabejodami. Ir jie paprastai būna geri
direktoriai, geri pirmininkai, tvarkingi, gerbiami ir net gabūs viršininkai. Jiems užtenka dvasinio šalčio valdingai, kartais net gana
šiurkščia forma, priversti kitus vykdyti programą, negalvojant apie
jos turinį ir jos esminį praturtinimą...
***
Ministerijoje laukia mano pareiškimo apie atsistatydinimą.
Bet aš nežinau, kaip pasielgtų žemės ūkio Ekonomikos institutas,
apskritai ar priims eiliniu bendradarbiu ir ar parašys įsakymą „...
perkėlimo tvarka“.
Žmona seniai Vilniuje. Dirba skaičiavimo aparatų gamykloje
inžinieriaus pareigose. Studijuoja. Sūnus Arvydėlis Naujamiestyje,
pas mano mamą. O aš – A. Kirsnoje. Kodėl save įtikinėju, kad čia
gyvenimas apkartęs?
Komentaras
Nuo sovietinės okupacijos laikų nutolusiam skaitytojui vargu ar suvokiamas oficialus raštas apie darbuotojo
„perkėlimą“ iš vienos darbovietės į kitą. Jeigu to teisinio
akto nebūdavo, asmuo prarasdavo ne tik „perkėlimui“
skirtą piniginę pašalpą, bet ir teisę anksčiau ar vėliau gauti „valdišką“ butą. Tas aktas (oficialus raštas – įsakymas)
darbuotojui išsaugodavo ir įgytą prestižą. Dabar ir man
tapo aišku, kodėl aš taip „įkyriai reisuodavau“ į Vilnių...
„Perkėlimas“ galiojo ne visiems: eiliniams darbininkams

ir kolūkiečiams jis nebuvo taikomas. Nebent atsiųstiems
kaip „broliška pagalba“.
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Ar ne Kirsnoje tapau vyriškesnis, žmogiškesnis? Argi ne čia
aš labiau užsigrūdinau, įveikdamas nesibaigiančius tarnybinius
sunkumus, bendradarbių nepareigingumą, jų ydas, o taip pat ir
savo? Užsigrūdinau kovoje ir su Baltuška, kuris beveik visą tą laikotarpį ne kartą kasė duobę, pasitelkęs kone visą rajono centro žemės
ūkio darbuotojų personalą.
Laikas veltui nenuėjo. Pagaliau aš čia, ūkyje, tapau publicistu,
pradedančiu. Aš čia parašiau tą pirmąjį apsakymą, kuris žurnale
jau paruoštas spausdinti. Parašiau ir antrąjį – tai irgi laimėjimas. Aš
labiau pažinau save ir kitus.
***
Dabar gyvenu visai, visai vienas. Pats plaunu grindis, valausi
dulkes, verduosi šiokį tokį valgį. Su Gadišauskais, kaimynais, nesinori net susitikti – jie savanaudžiai.
– Pinigų už maistą aš niekada neimu, – metė Angelei, kai ši
bandė susitarti su Gadišauskiene dėl mano maitinimo.
O kai pinigų neima, mums tenka duoti trigubai daugiau:
gražių dovanų ir medžiagų pavidale... O pietūs – visai prasti.
Jau geriau likti savarankiškam.
Gerai, kad taip pasitaikė atskirai mums su Angele pagyventi. Daugiau gerbsime vienas kitą, daugiau suprasime ir mylėsime. Šiaip ar taip jos pasirinkimas (ir iniciatyva) tekėti už manęs buvo toks nelauktas. O paskui tas jos atvirumas, kuo ir kaip ji,
19-metė, gyveno iki manęs... Ir prie manęs...

1968-ieji. Sausio 22 d.

Rajono pirmasis sekretorius V. Normantas pasakė:
– Jei ministerija neduos žmogaus vadovauti ūkiui – neišleisim ir neduosim charakteristikos.
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Prieš trejetą savaičių Normantas kalbėjo visai kitaip.
– Jei reikalas užklimps, esu pasiruošęs net iki Sniečkaus nueiti. – Paskui patylėjęs tą kartą dar pasakė: – Bendrai, Romai, tavo
vietoj būdamas tik šitaip ir aš elgčiausi...
Ir suprask dabar, broli, tų viršininkų nuomonę. Kokia ji?
Kaip tokie dalykai ėda sveikatą, širdį – gali susigaudyti tik tas, kuris
pats yra panašaus pergyvenęs.
***
Šiandien apsisprendžiau organizuoti susitikimą su poetais:
Paulium Širviu, Marcelijum Martinaičiu, Alfonsu Bukontu, radijo
diktore Grybauskaite ir žurnalistu-prozininku Romu Sadausku.
Užpirksime autobusą, apmąstysime programą.

1968-ieji. Sausio 28 d.

Užvakar vyko rajono partinė konferencija. Manęs jau niekur neberinko, nebekvietė, nebekalbėjau iš tribūnos. Į konferenciją
buvo atvykęs Vaclovas Morkūnas, I-sis Lietuvos komjaunimo CK
sekretorius. Draugiškai pabendravome. Nustebino mane sutikęs
dar pirmadienį pakalbėti su Songaila dėl mano persikėlimo į Vilnių.
Komentaras
Su Vaclovu Morkūnu kartu mokėmės Joniškėlio ž. ū. technikume. Buvo ypač aktyvus komjaunuolis. Lėšų prisidurdavo dirbdamas technikumo komendantu (būta ir tokių
pareigybių). Viena iš jo, kaip komendanto, pareigų buvo
kas rytą sukelti visus technikumo moksleivius, surikiuoti
juos, marširuojant apsukti ratą kitą apie aikštę ir pravesti
mankštą.
Tą sukarintą tvarką buvo įvedęs tuometinis technikumo
direktorius Justas Gedminas. Tada griežtai laikėmės ir
bendro režimo: mokymosi ir poilsio valandų. Pamokų ruošimo metu bet koks triukšmas bet kurioje klasėje buvo
labai greitai nutildomas. Vyresnysis direktoriaus sūnus

Algirdas Gedminas yra subūręs moterų krepšinio „Kibirkšties“ komandą ir gana ilgai jai vadovavo garsindamas visą Lietuvą (ar net Sovietų Sąjungą!) – griežtumą
paveldėjo iš tėvo.
V. Morkūnas metais anksčiau baigė technikumą. Prisimenu jį kaip sausą, grynai kariško elgesio ir sudrausminto
mąstymo asmenį. Baigęs sekretoriavimo komjaunimo
Centro komitete kadenciją, gana gerai tvarkėsi vadovaudamas profesinio rengimo mokyklų tinklui, ruošusiam
kvalifikuotus įvairaus profilio darbininkus. O tokių mokyklų tuometinėje Lietuvoje buvo apie pusšimtis.

Sausio 25-tą (!) vėl buvau Vilniuje. Labai draugiškai sutiko
mane ž. ū. ekonomikos instituto skyriaus vedėjas Rimvydas Mickis. Jisai ir instituto mokslinis sekretorius užtikrino, kad net ir tuo
atveju, jei užprotestuos iš CK ir jeigu direktorius Poškus su protestu sutiks, jiedu mano personą paleis į antrą balsavimų turą ir
visvien mane išrinks. Kažkaip netikiu... Nors R. Mickis turi „užnugarį“. Šiaip ar taip, jo tėvas Matas 1940-siais buvo ž. ū. ministru, o ir
pokario metais dirbo ž. ū. akademijos rektoriumi. Pagaliau ir pats
Rimvydas tapo pirmuoju habilituotu daktaru tame institute.
O Poškus? Poškus mano akyse krito. Mane jis priėmė lyg
ir draugiškai. Papasakojo, kad skaitęs Vyt. Petkevičiaus romaną
„Duona, meilė ir šautuvas“, dar kažkokią knygą; žiūrėjęs kino filmą
„Mūsų bendraamžiai“ ir bandęs kai ką daryti, atseit, užtarti „dėmėtus“ žmones. Bet ta atsakomybė esanti per sunki jo pečiams. Tačiau
jis pakalbėsiąs su Vazalinsku, su Grigaliūnu, su Songaila... O geriau
man būtų, sako, eiti iš žemės ūkio į Mokslų akademijos ekonomikos
institutą... Tokia štai asmenybė! O aš dar visai neseniai juo žavėjausi...
Baltuška Vilniuje stengiasi kuo daugiau sudrumsti vandens...
Ir taip – nežinios, nerimo iki vasaros pabaigos, – tada pagaliau galutinai turėtų būti sprendžiamas mano likimas. O ir dienos
eina iš lėto, besitempdamos kaip guma... Ar baigsis kada nors šitoji
velniava?

69

�

Pirma dalis
ŠOKIS APIE
KĖDĘ
1966–1968

70

�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

1968-ieji. Sausio 29 d.

Parašiau laišką LLKJS CK I-jam sekretoriui [V. Morkūnui].
„Drg. Vaclovai,
Bandžiau skambinti – vis Jūsų nepagaunu.
Nuoširdžiai prašau, jei nesudarytų sunkumų, Jūsų sekretorė galėtų paskambinti į ūkį ir perduoti vieną iš dviejų žodžių:
su Songaila susitarta, nesusitarta. Ir dar... Pakalbėkite su drg. Grigaliūnu.
Atleiskite drg. Vaclovai, kad aš toks įkyrus, bet tai liečia viso
mano dabartinio ir tolesnio gyvenimo prasmę ir likimą. Man pačiam dėl to prašymo labai nejauku ir nemalonu.., bet širdyje ir sąžinėje nejaučiu tokios kaltės, už kurią taip ilgai būčiau smerkiamas...
Su dėkingumu ir pagarba – Romualdas G.“
Trumputis atsakymas į mano laišką atėjo. Jis skambėjo taip:
„Dėl susitarimo nieko negali pasakyti“.
V. Normantas – buvau pas jį užvakar – pažadėjo pakalbėti su
Vazalinsku ir su Grigaliūnu.
Šiandien neapsikentęs telefonu vėl kalbėjau ir su R. Mickiu –
ž. ū. ekonomikos instituto autoritetu. Jis primygtinai prašė paveikti
kokiais bebūtų kanalais Songailą. Taigi... Betoninė siena visur. Nepramušama.
***
Įsitikinau: nesėkmė – tai psichinė būsena. Tai lyg smėlio
duobė, kuria slysti vis žemyn ir žemyn. Pašėlusiai sunku kapanotis
iš duobės. Tampi panašus į ten įkritusį vabalą... O gal sėkmė, jos
pajauta taip pat psichinė būsena?

1968-ieji. Vasario 3 d.

Poezijos vakaras įvyko. Atvažiavo Paulius Širvys, Marcelijus
Martinaitis, Alfonsas Bukontas, Vytautas Skripka, Vidas Marcinkevičius ir Romas Sadauskas. Tą dieną kaip tyčia iš Kauno manęs
aplankyti atvažiavo ir Jurgis Vilemas.

Komentaras
Jurgis Vilemas – būsimasis akademikas, šalies autoritetas
energetikos srityje. Labai nudžiugau jo netikėtu apsilankymu dėl dviejų priežasčių. Tai buvo mano studijų Maskvoje bičiulis, „Balticum“ ansamblio aktyvistas. O paskui
aspirantūros metais – vienas iš lietuvių aspirantų klubo
steigėjų (buvo mano, kaip pirmininko, pavaduotojas). Tai
pas jį liko mūsų, kelių aktyvesnių, pasirašyta priesaika
(1963 metai) bylinėtis už nepriklausomą Lietuvą... Jurgio
atsilankymas į Aštriąją Kirsną išblaškė mano įtarimus, kad
jis galėjo tuometinį mūsų aspirantų sąjūdį išduoti „KGB“.

Kitą dieną, valgykloje, pietaujančių asmenų draugijos apsuptyje, viešai, Pauliui Širviui besiklausant, perskaičiau jo elegiją „Nulingavo, nusinešė saulę vaivoriniai miškai...“ Jis pakilęs apėjo salę
ir pabučiavo mane sujaudintas šios deklamacijos. Visiems girdint
pasakė, kad iš aktorių niekas taip dar nėra perskaitęs. Poetas Martinaitis irgi prisipažino iki tol nesupratęs šio nuostabaus kūrinio...
Poetai mane išprovokavo ir aš salėje išdrįsau perskaityti
savo apsakymą „Dėdė Benjaminas“...
Prie svečių buvo ir skandalas. Pietums įpusėjus pradėjom
atviras, įdomias diskusijas. Tada Černiauskas, gavęs žodį, pasakė:
– Draugai. Būtų gerai, kad mes čia politikos neliestume ir
kalbėtume apie meilę ir išgėrimą...
Tai buvo tolygu besiplunksnuojančio šunsnukio išsišokimui.
Susitikimo pabaigoje dėl to išsišokimo aš svečių atsiprašiau.
Iš tiesų tai buvo nuostabios tos dvi dienos, jei neskaityti to,
kad mano žmona panorėjo vėl atgal su poetais sugrįžti, kaip ir atvažiavo... O rajone pergyvena: kodėl ne ten, o pas mus buvo šis nuostabus vakaras.
Komentaras
Dienoraštyje įrašyta „šunsnukio“ apibūdinimas. Man tada atrodė labai tinkanti.
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Anicetą Černiauską, baigusį tik ž. ū. technikumą, pasikviečiau aš pats. Buvo įdarbintas vyriausiojo ekonomisto
etate. O kadangi spinduliavo jaunuoliška energija, pasiūliau jam dar ir ūkio profsąjungos komiteto pirmininko postą. Tiems laikams tai buvo gana reikšmingas, prestižinis
postas.
Išsišokimą svečių akivaizdoje supratau kaip signalą, jog
Anicetas Č. turi visus rajono valdžios įgaliojimus sekti įvykius ir net periminėti iniciatyvą. O čia dar jam pasitaikė proga viešai pademonstruoti politinį akiratį. Tais
mėnesiais jisai atvirai demonstravo savo su manimi priešpriešą. Tai buvo laikai labai palankūs užgimti ir įsitvirtinti
jauniems karjeristams (praėjusiems komjaunimo mokyklą
ir nepaliestiems tradicinės kultūros).
Nesusilaikau taip pat neprisiminęs kito turinio savaip
įdomios detalės. Paulius Širvys, šis nuostabus lyrinis
poetas (vadintas lietuviškuoju Jeseninu), kartu buvo
ir bohemiška asmenybė. Tą atvykimo vakarą kažko
užgaišęs ir kažkodėl neprisibeldęs pas miegančius savo
poetus – bendrakeleivius, atsigulė ant kilimėlio priešais
jų duris. Laiptinėje turėjo būti šalta, vis dėlto vasaris. Bet
kitą dieną už stalo sėdėjo sveikut sveikutėlis...

1968-ieji. Vasario 9 d.

Esu Palangoje, sanatorijoje, „Žuvėdros“ centriniame korpuse. Mane sutiko uragano nuniokotas, sumaišytas parko pakraštys,
sniego sąvartos gatvėse, reti, pilki kaip ir šitas žiemos dangus poilsiautojai ir nežiemiškai spalvingos, bet tuščios vilos.
– Nieko gero negalime pasiūlyti. Pavėlavote, – pasakė man
sanatorijos registratūroje. Pamaniau: gal reikėjo pasirūpinti nors
saldumynų dėžute...
Paskui keletą valandų tamsiame vestibiulyje laukiau būsimo kompaniono ir draugo, kažkur pradingusio kartu su kambario

raktu. Jam sugrįžus, įdėmiai susižvalgėme ir nė vienas iš mudviejų
neparodėme entuziazmo. Pasidarė nejauku. O kambariukas buvo
ankštas, siaurutis, su aplūžusiais senais baldais. Nebuvo net staliuko. Naujasis bičiulis atsikvošėjo pirmas ir, dzinguliuodamas tuščiais buteliais, išėjo.
Koridoriuose nesivaržydama triukšmavo margaspalvė besigydančiųjų ar besiilsinčiųjų bendrija. Poškėjo domino.
Pirmą valandą parėjo kaušterėjęs kaimynas ir užknarkė visomis dūdomis. Dar varčiausi valandą kitą, kol neiškenčiau ir uždegiau šviesą.
– Kas atsitiko!?
– Nieko. Gal apsiverskite ant kito šono...
– A, knarkiu... Šeima pripratusi, – tačiau paslaugiai nusisuko
į sieną, ir knarkimas liovėsi.
Bet aš nebeužmigau iki pat paryčių...
Aplankęs jūrą, išvydau išdraskytas, pusiau nuplautas kopas,
rąstgalius, dėžių nuolaužomis, medžių šakomis, senomis padangomis ir kitokiu šlamštu nusėtą paplūdimį. Tolėliau matėsi nuplėštas
ir nežinia kur nuneštas tiltas, ta nepakeičiama Palangos pajūrio
puošmena ir dvasia.
Jūra, kažkokių pragaro jėgų įsiūbuota ir siautėjusi čia prieš
keletą mėnesių, dabar buvo atlyžusi ir atsitraukusi. Bet liko tokia
pat išdidi ir neliečiama. Neaukštos bangos vilnis už vilnies, lyg
slėpiningo milžino širdies dūžiai, nenuilstamai ritosi, ištikšdamos
baltais purslais, vis arčiau ir arčiau varydamos į krantą kažkieno
užmestą tinklą.
Virš besiritančių bangų čia pakildavo, čia nusileisdavo vieniša balta žuvėdra...
Ir nebuvo tos nuolat judančios ir besimainančios, klegančios
ir triukšmingos žmonių minios, kurioje taip lengva pasimiršti, ištirpti. Ir nebuvo to alpinančio jūros ir saulės alsavimo, to vasaros
pliažo svaigulio, tų lengvučių spalvingų suknelių, kurios vos vos
pridengia rudai įdegusius kūnus. Buvo tuščia ir nyku.
Šiandien už stalo rusė manęs klausia:
– Kodėl taip neapkenčia ir taip priešinasi latviai prieš rusus?
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O kita, šalia sėdinti jai antrina: Rygoj dažnai būna padegimai, apnuodijimai ir dažniausia – per „lapkričio“ šventes. Atsakiau
jiedviem:
– Tiek latviai, tiek lietuviai ir estai bijo visiško išnykimo... Rygoje prieš karą beveik nebuvo rusų, o dabar – latvių mažuma. Štai
ir priešinasi. Stichiškai. Žinoma, tos priemonės, apie kurias kalbate,
netelpa į jokios politikos ir moralės taisykles. Tai gamtinis savos
giminės išsaugojimo instinktas... Tai sunkus klausimas.

1968-ieji. Vasario 13 d.

Skaitau A. Bieliausko „Kauno romaną“... Negaliu jį skaitydamas nesijaudinti. Pažintas ir nepažintas jausmas spaudžia man
krūtinę. Iškentėta ir nepaliesta mano meilė spazmais kyla aukštyn,
užspaudžia gerklę, pripildo akis... Kokia baisi neteisybė vilkti egzistenciją, kupiną banalybės ir melo!
Aš prisimenu Ją, atsilankiusią su studentų ansambliu Maskvoje. Jos žodžius: „Neturiu bachuro“... Nuostabų šokį su Ja (tai gal
ir bus vienintelis, kurį aš su ja šokau jausdamas, kad jis man, man
skirtas). Prisimenu atsisveikinimą stoties perone... Aš netikėjau ta
laime, nes šitiek metų buvo svajota, nemiegota, išsikankinta. Buvau
toks atitrūkęs nuo realaus pasaulio, kad nebepajėgiau pagauti tos
dabarties valandėlės... Tie sapnai... Aš laimingiausias, kad išgyvenau tokią didelę meilę. Aš pats nelaimingiausias neturėdamas jos
rankose. Tai ne susižavėjimas. Tai ne iliuzija. Tai buvo stebuklas,
kurio sutikti gyvenime daugiau nelemta. Stebuklas, kurio siekia,
ieško daugelis, bet nesuranda. Būtent jo dėka buvo kuriamos liaudies dainos ir padavimai. Tik toks stebuklas gali duoti įkvėpimą ir
iškelti virš lemties, virš kasdienybe prisodrintos paprastos žemės.
Komentaras
Žmogaus prigimtimi yra pagaunama viena dieviškumo
atmaina: pas vyrus – tai absoliutaus moteriškumo, pas
moteris – absoliutaus vyriškumo ilgesys; jo įsikūnijimo

siekis. Tą siekį galima paaiškinti ir suprantamiau. Žmogaus prigimtis – dvilypė. Joje egzistuoja abu pradai: moteriškumas ir vyriškumas. Kinų filosofijoje tai išreiškiama
sąvokomis: in ir jan. Kuo žmogus jautresnis, tuo, ko gero,
priešingo prado siekis stipresnis. Nerimastingesnis. Aikštingesnis. Pulsuoja idealaus prado vaizduotė.
Tuo tarpu gyvenimas „įsiūlo“ tai, kas būna tuo ar kitu
laipsniu nutolę nuo įsivaizduojamo (bet sąmonės, pasąmonės lygmenyje net ir nesuvokiamo) idealo. Visąlaik išlieka neužpildyta erdvė. Asmuo – kūrėjas tą erdvę užpildo
sukurtais kūriniais, prasmingu veiksmu. O kitą ši erdvė
sunaikina. Palankesniu atveju, įneša painiavos asmens
jausenoje ir elgsenoje. Idealo siekis užkoduotas prigimtyje ir vaizdinio, siekiamybės neįsikūnijimas žmogaus
veiksmui suteikia daugiau psichinės, dvasinės ir socialinės energijos.
Pirmais metais (gal net nuo vaikystės) aš buvau to
Vaizdinio nelaisvėje. Mergaitės, merginos grožis, idealizuojamas moteriškumas man siejosi su visu tuo, kas
yra tauru ir prasminga. Muzikos garsai, pavasario spalvos, upelio čiurlenimas, netgi Tėviškės, tautos, Tėvynės pajauta tame vaizdinyje puikiai sutilpdavo... Iš čia –
tie atsikartojantys atodūsiai, kurie buvo grindžiami realiu,
bet savaip suabsoliutintu portretu.

1968-ieji. Vasario 15 d.

Dairausi aplinkui ir stebiuosi, kaip žmogus savęs nebevaldo,
nebetramdo taip, tarsi, atrodo, nieko švento nebelikę. Visus moralės
kodeksus jis perdirba savo nuožiūra. Taip kaip jam geriau, kaip jo
prigimtis reikalauja. Kokia jėga gali bepagimdyti taurumą, išmintį?
Tą tikrąjį žavintį žmogaus grožį? Gal tikra tiesa – žmogus pasimetęs. Jis niekuo nebetiki. Nebėra idealų. Nebėra religijos. Jų vietoje –
komunizmas. Betgi tai lyg horizonto linija, kurios nepasieksi...
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Šiandien iš Vilniaus skambino Viktoras Bazys [mano bičiulis]. Pranešė, kad R. Songaila pasakęs V. Vazalinskui neleisti į ž. ū.
ekonomikos instituto konkurso sąrašus įrašyti Grigo pavardę...
Komentaras
Tuometinis Ministrų tarybos (vyriausybės) pirmininko pavaduotojas žemės ūkio reikalams V. Vazalinskas (prieškarinis komunistinės orientacijos žmogus) buvo nuoseklus
mano „personos“ globėjas. Manau, kad šitaip jis išreiškė
ir savo nacionalinius, tautinius, bet viešiau slopinamus
įsitikinimus. Tačiau „KGB“ pozicija, išreikšta kad ir CK
sekretoriaus – tipiško lietuviškojo Kvislingo, veiksmais,
buvo pajėgesnė. Šias su mano „personos likimu“ susijusias įdomesnes detales iš dienoraščio įrašų palieku sąmoningai, kad skaitytojas suvoktų (ar prisimintų) išgyventos
ideologinės sistemos ir ja grįstos praktikos dvasią.

Džiaugsmas pamirštamas, skausmas – niekada. Skausmas,
pilnatvės stygius man svilina širdį, lyg stovėčiau šalia įkaitintos geležies. Po truputį. Bet nuolatos...

1968-ieji. Vasario 18 d.

Užverčiau paskutinį Alfonso Bieliausko „Kauno romano“
puslapį... Skaičiau ir verkiau. Ašarojau dėl savęs. Dėl kitų. Dėl to,
kad tai buvo Kaunas ir kad ten buvo Jos portretas...

1968-ieji. Vasario 21 d.

Buvau pas Ringaudą Songailą! Išklausė ir sutiko mane lyg
ir gerai, palankiai. Žadėjo „pasidomėti“ dėl mano pervedimo į ž.
ū. ekonomikos institutą... Nuo jo savo kryžiaus kelius ir reikėjo

pradėti. Bet tas jo žodis gali būti tik „dėl akių dūmimo“. Nes tik
prieš porą dienų, penktadienį, teiraujantis Poškui, Songaila yra aiškiai pasakęs: Grigo dar nepriimti. Tai gal Songaila veidmainių veidmainis! Prisitaikėlių prisitaikėlis!..
Juolab, kad Instituto direktorius Poškus primygtinai prašė
atsiimti savo dokumentus iš konkurso. Žadėjo kitaip sutvarkyti eilinio bendradarbio vietą (su perspektyva į skyriaus vedėjus). Žadėjo ir gegužės – birželio mėnesį butą iš tų, kuriuos pasiskolino iš
žemėtvarkos instituto.
***
Vakar kartu su žmona klausėmės čekoslovakų vargonininko
Peterio Svobodinos Bacho kūrinių grojimų. Prieš tai vienas buvau
aplankęs K. Šimonio paveikslų parodą.
Tiek Šimonio kūryba (išskyrus jo talentingiausius neeilinius
darbus – portretų seriją: Vydūno, Čiurlionio, „Muzikės“, Putino ir
kt.), tiek pati vargonų muzika man pasirodė keistai panaši kūrinija.
Jei pas Šimonį spalvų žaismas supoetintas, tarkim, vaiko pojūčių
pasaulis ima viršų lyginant su jų gilumu, su filosofine tikrovės prasme, jos supratimu, tai vargonuose – garsai ir jų derinys ima viršų
prieš mintį. Nutolina nuo realaus pasaulio. Išvaduoja nuo jo nemalonių, kartais gleivėtų gniaužtų. Tu atsiduri visai kitoje erdvėje, kur
nėra ribos tarp gyvenimo ir mirties. Pajauti Absoliuto ir Amžinybės
alsavimą. Išgyveni savo menkumą ir neblėstantį protui nesuvokiamos, bet tavo sielai aiškios erdvės, nesusijusios su Žeme, siekį...
***
Išsilavinimas duodamas mokyklose – tai tik pusė, viena pusė.
Antra – išsilavinimas duodamas geroje, gerų tradicijų šeimoje. Be
šitos pusės žmogus atrodo baisiai kampuotas, nenuoseklus, pasielgiantis neišmintingai; turintis daug žinių, bet nemokantis jų panaudoti. Nemokantis sukoncentruoti savo jėgų ir laiko. Negebantis
jais taupiai pasinaudoti, kaip ir savimi. Dažnai kur nors prakišantis,
dėl ko vėl tenka žiūrėti, lopą uždėti šitaip prarandant laiką ir energiją. Nemokantis pakankamai suprasti ir kitų.
Išsimokslinimas, gautas vien per savo pastangas, neretai paverčia žmogų egoistu, nesutaikinamu bendrame sugyvenime.
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1968-ieji. Vasario 22 d.

Ne man tokios rašytojo Dž. Golsvorčio mintys. Bet paskutiniai teiginiai lyg ir nieko:
„Yra žmonių, kurie žinodami, kad juos dešimtą valandą pakars, aštuntą dar gali žaisti šachmatais. Tokie visada vienokiu ar
kitokiu būdu iškyla. Jie tampa gerais vyskupais, premjerais, ministrais, redaktoriais, teisėjais, impresarijais ir generolais, – žodžiu,
užima vietas, iš kurių gali valdyti savo artimuosius. Jie turi pakankamai dvasinio šalčio, kuriame gerai išsilaiko jų nervų sistemos.
Tokie žmonės visai neturi arba turi labai nedaug to neapčiuopiamo,
bet pastovaus polinkio į tai, kas nelabai aiškiai apibrėžiama kaip
poezija, filosofija. Tai faktų ir ryžto žmonės, kurie valingai įjungia
ir išjungia savo vaizduotę, pajungdami jausmus protui... Jų mes neprisimename, kai žiūrime į banguojantį javų lauką ar danguje nardančias kregždes.“
Mano gyvenime būdavo laikotarpiai palyginti ramūs, nuoseklūs. Ir taip ramu būdavo gyventi. Bet tokiais atvejais negalvodavau
nuvyti gaivališkai kylančios minties, kad ši ramybė yra laikina, apgaulinga. Kad štai, štai įsiverš viesulas ir ir sudrums, sujauks viską...
Visas paskutiniųjų metų gyvenimo laikotarpis – tai ištisas
viesulas. Nerimstantis. O kas laukia ateityje?
***
Vis prisimenu A. Kirsnoje suorganizuotą poezijos vakarą.
Kaip man buvo paprasta, gera. Ir jausmams, minčiai erdvu. Nesuvaidinta. Jaučiuosi žmogišku. Tai buvo nuostabu. Ir kaip paskui vėl
sunku būti su tais, kuriems vadovauju; prieš kuriuos reikia vaidinti,
nes tokie kaip Anicetas Černiauskas tik jėgą, tik pigią karjerą tepripažįsta, kuria aš šlykščiuosi...
Įdomiai keistas, dar niekur neaprašytas Černiausko tipo portretas...
Komentaras
Skaitau panašias prieš pusšimtį metų parašytas eilutes ir
galvoju: žmogau, mano prieteliau, kodėl netramdei savęs?

Kodėl nedalinai savo šypsenos kitiems? Negyvenai kitų
atjauta? Kodėl šitaip save tolinai nuo aplinkinių ir brukai
save į „geležinį narvą“?.. Bet... Bepigu šiandien taip galvoti, perpratus gyvenimą ir žmones. O tuomet? Tuomet
„prasčioko“ prigimtis buvo įkinkyta į jungą – urbanizuotos, ideologizuotos, tironizuotos gyvensenos jungą.

„Kelios savaitės nežabotos aistros, neramios, sunkios, graužiamos gailesčio. O paskui? Paskui jam nusibos jos
paklusnumas, nes ji tokia paprasta, tokia pat... ir tokia tyra, kaip
rasa. O rasa nudžiūsta...“ (Dž. Golsvortis)

1968-ieji. Vasario 25 d.

Palangoje [sanatorijoje] mane vakar aplankė Ivaška Jonas.
Nustebau tuo, kad jis toks tapo intelektualiai subrendęs.
Kaip jis pats sako, nuo internacionalisto perėjo prie tautinių įsitikinimų... Jis Rietave išdirbo septynis metus. Technikumą išplėtė nuo 400 iki 1200 moksleivių [o direktoriumi aš jį padariau...].
Daug pastatė. Vien dėstytojų ten virš 70. O dabar rajkomo biuras,
kurio nariu jis keletą metų buvo, nubalsavo jį pašalinti iš pareigų
ir duoti papeikimą su įrašymu. Ir tik todėl, kad partorganizacijos
sekretorė, tokia poniutė Barauskienė, puikiai galėjo sumegzti intrigas, nors visas kolektyvas nubalsavo už jį ir visa 40 žmonių partinė
organizacija. Bet mat jis, kaip ir prieš jį direktoriavęs Gontis (buvęs
iki Jono I. direktorium!) irgi prieš septynetą metų galutinai įkyrėjo Ališauskui, rajkomo pirmajam sekretoriui. Mat Ivaška per daug
savarankiškas. Kaip tik tokių valdžia ir nemėgsta. Ališauskui tai būties arba nebūties klausimas. Leisdamas savarankiškiems žmonėms
reikštis, jis pats subliūkštų... Valdžios troškimas tai kaip alkoholiko,
narkomano liga. Tai beveik nepagydoma liga. Didesnė viršininko,
siekiančio puikuotis savo postu, laiko, energijos dalis nueina intrigoms, pinklėms, aukoms nužymėti.
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Bet Jonas nepasiduoda. Tai principo reikalas. Jį palaiko Algirdas Ferensas, CK sekretorius (kalbama – A. Sniečkaus būsimasis
pakaitinis). Jonas su juo viešėjo Kanadoje, Monrealyje 16 dienų.
Jonas sako: Algirdui visai įgriso tie 5,5 metų, praleistų darbe Maskvoje. Jonui dar pasakęs: tie metai – tuščia mano vieta gyvenime...
Jis taip pat prisilaiko dvasinių tautiškų įsitikinimų.
Jonas Kanadoje pamatė beveik rojų... Bet savo krašto, tautos
ilgesys kaip kirminas tenykštį tautietį graužia iš vidaus. Vienas lietuvis kalbėjo: nieko jam nebereikia, tik nuvažiuoti į Tėviškę, apkabinti
išaugusį jo pasodintą beržą, suklupti prie jo ir bučiuoti, bučiuoti...
Komentaras
Jonas Ivaška mano bičiulis nuo mokymosi Joniškėlio ž. ū.
technikume (1950–1954 m.) laikų. Jis mokėsi dviem kursais žemiau, bet buvo mano gimimo (1936 m.) metų. Nuosekliai ėjo mano, kaip tuometinio komjaunuolio-aktyvisto,
pėdomis. Studijavau Maskvoje, kai jis, ketvirtakursis, pakliuvo į „bėdą“ – vedė technikumo valytoją – neraštingą
moterį. Parašiau ilgą laišką, kad jisai su ja negyvens. Taip
ir atsitiko.
Jis 1961 m. baigė Kauno ž. ū. akademiją. Ten buvo išrinktas net partorgu. Baigusį rekomendavau patvirtinti Rietavo ž. ū. technikumo direktoriumi. Dirbdamas technikumų
inspektoriumi, aplankiau jo „valdas“. Tą kartą mane labai
nustebino jo biurokratizuotas (iš komjaunimo veiklos paveldėtas) vadovavimo ir elgsenos stilius. Būnant dviese,
„prirėmiau prie sienos“... Jo akyse nuo mano žodžių, nuo
patirtos nuoskaudos, o gal ir atviro įžeidimo sublizgėjo
ašaros. Bet štai, po 5 ar 6 metų, sužinojęs, kad aš Palangoje, atvyko manęs lankyti... Į Kanadą jie, kaip A. Sniečkaus
„žvalgybininkai“, važiavo trise: LKP CK atsakingi darbuotojai – Algirdas Ferensas, Lionginas Šepetys (pristatyti
kaip žurnalistai, visuomenės veikėjai) ir Jonas. Jų misija
(apie 1966-sius metus) buvo: prazonduoti tenykščių lietuvių nuotaikas ir bandyti užmegzti su jais santykius.

1968-ieji. Kovo 1 d.
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Šiandien atsisveikinu su Palanga. Su sanatoriniu „dykaduonio“ gyvenimu. Truputį liūdna. Liūdna, kad ir su anglų rašytoju
Somersetu Moemu, tokiu man artimu (dvasios bičiuliu), tenka atsisveikinti. Įsirašau pluoštelį jo minčių...
„...Jums atrodo, kad galva siekiate žvaigždes. Bet štai netikėtai pasijuntate nebegalįs ilgiau ištverti ir pamatote, kad visą
laiką braidžiojate purvyne. Jus apima noras jame išsivolioti. Sugriebę moterį – storžievę, žemą, vulgarią, tikrą gyvulį, kurioje susikaupęs visas seksualinis bjaurumas, – jūs puolate ją kaip žvėris ir
laikotės įsisiurbęs, kol praeina dūkis.
...Nors ir keista, po to jaučiatės be galo skaistus. Jaučiatės lyg
būtumėt nemateriali, nuo kūno atsiskyrusi dvasia. Jums rodos, kad
galite liesti grožį kaip kokį apčiuopiamą daiktą. Jaučiatės sutapęs
su dvelkiančiu vėjeliu, sprogstančiais medžiais, vaivorykštės spalvomis tviskančia upe. Jūs tartum tampate Dievu.“
Arba Moemo mintys apie Polį Gogeną:
„Viskas buvo keista ir fantastiška. Pasaulio pradžios vizija, rojaus sodas su Adomu ir Ieva... Himnas žmogaus – vyro ir
moters – kūno grožiui, išgarbinimas gamtos, kilnios ir abejingos,
švelnios ir žiaurios. Kvapą gniaužė erdvės ir laiko begalybės pajutimas. Nuo to laiko, kai pamačiau jo nutapytas kokoso palmes,
tamarindus, bananus, kriaušes, aš visai kitaip žiūriu į tuos man pažįstamus medžius: jaučiu juose slypint kažkokią dvasią, kažkokią
paslaptį, kurią, rodos, tuojau suvoksiu ir vis niekaip negaliu įminti.
Ir spalvos buvo man pažįstamos, o vis dėlto tokios nepaprastos.
Jos turėjo savą, tik joms būdingą reikšmę. O tie nuogi žmonės –
vyrai ir moterys! Jie žemiški, o kartu svetimi žemei. Jie atrodė
sutverti iš žemės molio, bet kartu turėjo dvasiško prado. Matei
žmogų su nepaslėptais pirmykščiais instinktais, ir šiurpas ėmė,
nes matei save.“
„Grožis – stebuklingas ir nepasiekiamas; menininkas per
savo sielos kančias jį suformuoja iš pasaulio chaoso. O kai jis sukurtas, ne kiekvienam lemta jį pažinti.“
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1968-ieji. Kovo 6 d.

Pirmadienį (šiandien trečiadienis) vėl keliavau pas CK sekretorių Songailą. Nes Poškus pasakė, kad ž. ū. ministras Grigaliūnas kalbėjęs su juo, bet Songaila vėl pūtė dūmus pasakęs:
– Reikia dėl Grigo pažiūrėti, pasitarti...
Grigaliūnui to ir užteko, kad nesutiktų priimti sprendimo
dėl mano perkėlimo į Vilnių. Man Songaila į akis paleido tų pačių
dūmų: perkėlimas ne jo kompetencija, o ministerijos. Iš ten ir reikia žiūrėti...
– Tai ką man tada daryti, jei jie ten orientuojasi tik į Jūsų
nuomonę? – klausiu CK sekretoriaus.
– Dabar ministro nėra. Aš jam dar paskambinsiu – jo atsakyme pagavau atvirą veidmainystę.
Pagaliau su Poškum, instituto direktorium, sutarėm atsilankyti pas ministrą ateinantį pirmadienį ir galutinai išsiaiškinti, susitarti... Velniai juos visus rautų...

1968-ieji. Kovo 12 d.

Vakar sugrįžau iš Vilniaus.
Pralaimėjęs. Bet dvasioje nesutriuškintas.
Ministras M. Grigaliūnas prieš tai B. Poškui pasakė: „Ko jūs
vis lendate su tuo Grigu man į akis“. Paskui beveik ir man tą patį
pasakė tiesiai. Galįs įdarbinti Pavilnyje, ūkyje, bet ne ekonomikos
institute! O užvis geriausia, kad visai išsidanginčiau iš jo sistemos...
Taip sakė jo akys.
Štai ką reiškia mano skelbti straipsniai! Jų mokslinis pagrįstumas ir komjaunuoliškas kovingumas. O gal dar kažkas daugiau,
gal galingesnė jėga kaustė tą sekretorių...
***
Buvau Mokslų Akademijos ekonomikos institute. Ten priimtų durpių specialistu (!). Metus gyvenčiau su kažkokiu vyru viename kambaryje. Paskui galbūt duotų atskirą kambarį šeimynėlei

bendrabutyje. O paskui? Paskui gal už trijų metų įrašytų į kooperatyvinio buto statybą... Ką gi, rytoj važiuosiu žvalgybon į Dotnuvą –
žemės ūkio institutą. Kviečia dirbti moksliniu sekretoriumi.
***
Dieve, kaip sūnelis mūsų pasiilgęs!.. Vien dėl jo reikia viskam aukotis...

1968-ieji. Kovo 15 d.

Baisiai reikalingas bičiulis, kuris padėtų išsipainioti iš to
minčių ir projektų chaoso! Iš tos baisiai apkartusios, nebepakeliamos padėties...
Dotnuva su džiaugsmu sutinka priimti ir siūlo 320 rub. Tai
dideli pinigai. Didesni negu iki šiol gaunu.
Bet... ž. ū. ministerijoje draudžia mane priimti!..
Kai kas iš CK mane palaiko ir sako: „Pakentėk, gerasis žmogau, ir viskas bus gerai. Pasikeis tie pusgalviai... Mes pakalbam apie
Jus, mąstom ir ieškom būdų, kaip perkelti...“
Šiandien iš rajono tribūnos ž. ū. ministro pavaduotojas Stasys Juozapavičius (buvęs raud. partizanas) pasakė: „Net toks anksčiau buvęs garsus Aštriosios Kirsnos tarybinis ūkis davė labai žemą
kiaulių aukščiausio įmitimo procentą...“ Betgi tarybinių ūkių valdybos viršininkas visai neseniai buvo priverstas „už senus nuopelnus“ įteikti man visasąjunginės parodos sidabro medalį!..
Ką man daryti? Stoti darban Mokslų akademijos sistemoje?
Ir ten nieko negauti? Jokios pagalbos, išskyrus menkutį atlyginimą?.. Ar dar pasilikti čia, iki Naujųjų metų...

1968-ieji. Kovo 23 d.

Iš CK skambino ž. ū. skyriaus vedėjo pavaduotojas Juozas
Bernatavičius ir perdavė, kad aš atvykčiau į Vilnių – bus tartasi dėl
mano perkėlimo į Vilnių...
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Komentaras
Juozas Bernatavičius buvo vienas iš tų padoriųjų vadinamosios nomenklatūros darbuotojų. Anuliavus sovietų valdžią Lietuvoje, deja, jis buvo pirmasis ir iš tų, kurie gyvenimą baigė savižudybe. J. Bernatavičius priklausė jautrių,
teisingumo ieškančių, bet ir persiorientuoti nesugebančių
asmenybių klasei...

Nuvažiavęs į Vilnių sužinojau, kad ministerija nutarė duoti
užklausimą respublikos saugumo komitetui („KGB“) dėl mano asmens... Dabar viskas priklausys nuo jų. Nuo jų erudicijos, tolerantiškumo ir darbo stiliaus. Juk jiems puikiausiai žinomas ir mano
„priešvalstybinis periodas“ Naujamiestyje būnant paaugliu, ir sunkiausias, maištingiausias „periodas“ (net du) Maskvoje.
Vėl kalbėjausi su ž. ū. ministro pavaduotoju Stasiu Juozapavičium. Pokalbis buvo lyg ir gražus, inteligentiškas, net visai atviras.
Jis kartais (gal dėl maskuotės?) užsidėdavo akinius...
– Jūs labai atviras ir nuoširdus su manim, – sakau jam įsiteikdamas.
– Ne, aš ne jėzuitas. Kam tos užkulisinės intrigos.
Bet už valandėlės, sėdėdamas jau Bagdžiaus (Vadovaujančių
kadrų valdybos viršininko) kabinete, girdžiu to paties Juozapavičiaus žodžius:
– ...Jeigu Grigas prisivirė košės, tegul ir srebia...
Ar ne jėzuitiška asmenybė? Užsigrūdino kovodamas tarybinių partizanų gretose...
Ministerijoje atvirai šnekama, kad mano sparnai galutinai
pakirsti... Tempiu dieną po dienos nežinodamas, kas bus toliau. O
pasilikti čia beveik neįmanoma: visais būdais esu smaugiamas.
***
Kiek daug gyvenime niekšybės, niekingumo, trigubo keliaklupsčiavimo, baimės nežinia prieš ką; galbūt net prieš patį save,
savo menkadvasiškumą. Teisingai J. Bernatavičius, aplankius jį CK,
man sakė:

– Ką mes galime? Mes labai maži esame...
Įdomu, ar yra valstybė, kurioje viešpatautų blaivus, sveikas
ir giedras protas? Kažkaip savaime akis ir širdį traukia tos, kurios
anapus Baltijos... Skaitau Ž. Ž. Ruso „Išpažintį“ ir man rodosi, kad
ničniekas žmonėse nepakito nuo tų laikų. Įgavo tik kitas, laikmečiui specifines formas. Daugiau nieko.
Prieš keletą dienų Vilniuje sutikau savo (iki aspirantūros
metų) buvusius ministerijos bendradarbius: Leoną Senkų, Joaną Didžgalvytę, Vidugirienę... Kokie jie mieli žmonės! Kaip malonu man
buvo nors valandėlę praleisti su jais laiką! Gal dar ir dėl to, kad jų
tarpe Didžgalvytė pagal savo esybę atitinka savo nešiojamą pavardę?
***
„Kultūra nacionalinė savo forma ir socialistinė pagal turinį...“ Šitoje garsioje formulėje turbūt slypi nemaža porcija azijietiškos demagogijos (kaip ir tarybinėje konstitucijoje).
Nuostabi, žavi A. Mickevičiaus mintis: „...bet aš žinau, ką
reiškia gauti iš maskoliaus rankų laisvę. Šunsnukiai, jie man retežius nuims nuo kojų ir rankų, bet sukaustys sielą.“ Atrodo, šie tiesūs
poeto žodžiai tada papiktino A. Puškiną.
Suprasti suprantu: stipri didelė meilė išvaduoja žmogų nuo
smulkmeniško egoizmo, verčia gyventi kito, tau ypač artimo žmogaus, interesais. Tačiau visai kitas vaizdas, kai tokios meilės nėra.
Nesi ja apdovanotas (įgijęs).

1968-ieji. Kovo 27 d.

Mano žmona pati išdrįso nueiti pas M. Grigaliūną, ministrą. Sako, neblogai priėmęs. Dėl mano persikėlimo neprieštaraująs,
tik nesą mano pareiškimo (!). Gerai būtų, kad aš pats užeičiau pas
jį, arba dėl manęs kreiptųsi pats rajono ž. ū. valdybos viršininkas
B. Baltuška... Betgi mes abu – priešingose pozicijose!
Šauni, drąsi mano žmonelė. O Grigaliūnas? Nežinia, ką dar
gali iškrėsti šitas kvislingas. Poryt vėl trauksiu į Vilnių ir pabandysiu pas jį užeiti. Tai bus gal jau šimtasis bandymas...
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***
Šiandien pasielgiau kaip paskutinis kvailys.
Žinojau, kad lentpjūvėj išgėrinėja. Darbo metu. Į darbo pabaigą užėjau. Randu visus statybininkus susirinkusius: trečdalis
butelio jau nugertas. Paimu jį visiems matant ir išmetu į kiemą...
Paskui – mano notacijos. Įsikarščiavau, kadangi jie visi gynėsi ir sakė, kad negeria, o jei geria, tai po darbo. Aprėkiau lentpjūvės
vedėją Jonavičių... Priminiau buvusias kaltes. Aprėkiau Makauską,
Ragaišį... Ir išėjau... Visus aprėkęs. Neliko jokio kontakto.
Net slogu nuo to... savo šuniškumo. Teisinuosi: pinigus už tai
gaunu... O už nervų pakrikimą – ne.
***
Nežinau kodėl, bet aš paskutines dienas dėl perkėlimo į Vilnių esu labai ramus. Ramus būsiu net ir tuo atveju, jeigu reikėtų,
priešingai mano planams, čia dar pagyventi ir padirbėti. Juk tai tikrų išbandymų arena! Tik reiktų pačiam rimčiau pasikeisti. Betgi
širdį maudžia ir pašaliais išbarstyta šeimynėlė.
Šiąnakt sapnavau baisų sapną... Bėgu su kažkuo pro kapines,
pilnas kryžių... Paskui netoliese pamatau iškastą didžiulę duobę,
pilną supuvusių lavonų... Košmaras. Atsibundu ketvirtą valandą
nakties...
Šlykštu, kaip mes gyvenam! Net čia, A. Kirsnoje, kur už lango parkas, kur atbundanti gamta už lango. Bet va, negaliu teigti,
kad ji daro man didelę įtaką. Gal dėlto, kad parkas – tai senas, apleistas, suluošintas laužas... Na, o mieste?.. Minčių skurdumas tik
betvarkėje ir gali gimti! Nėra minčių ir jausmų žaismės. Ją gali
pagimdyti tik puiki, estetiškai sutvarkyta ir rami, saugi aplinka.
Arba – atsiskyrėliška, vienuoliška būsena.
Todėl ir mes tokie nuobodūs. Dulkini... Pilki. Pervargę.

1968-ieji. Balandžio 5 d.

Žiūrėjau, kaip paprastai, atvežtą, bet netikusį filmą... Atėjęs –
neišeisi. O paskui vaikštinėjau. Dulkė vos vos įžiūrimas lietutis.

Vaikštinėjau, bėginėjau. Negalėjau atsigėrėti ir atsikvėpuoti tuo pavasario oru. Ir man taip buvo gera, pamiršau viską. Pasižiūrėjau į
save iš toliau ir pasijuokiau iš savęs, tokio menkystos, kurį taip lengva išmušti iš pusiausvyros...
Va, jei Tu būtum buvusi... Ir dar Arvydukas! Kokia laimė
būtų vaikštinėti, bėginėti apsvaigusiems nuo lietučio, nuo nakty
bundančių varlių, nuo oro, nuo džiaugsmo, nuo mūsų laimės.
Ji visada atrodo didesnė, žymiai didesnė, kai būna nutolusi
nuo mūsų... Nepagaunama. Nemoku ja džiaugtis, kai ją lyg ir turiu
savo rankose.
Ne gyvenimas skaudus, o pats žmogus jį tokį padaro. O tą
žmogų, tokį, sukuria gamta ir visuomenė. Baisus užburtas ratas, iš
kurio turbūt nelemta ištrūkti.
***
Vakar po darbo mane pakvietė Danutė Stankevičienė, naujoji mano sekretorė. Į buhalterio kambarį. Sako: pirmas atlyginimas. Aš pasakiau, kad šitos praktikos pas mus jau seniai nebėra. Bet
nenorėdamas jos įžeisti – sutikau. Viskas iš anksto buvo paruošta.
Buvo mūsų gal 12 ar 13 žmonių. Birutė Beleškienė pasakė:
– Tai ne šiaip vakaras. Tai kažkas nuostabaus.
Todėl, kad aš buvau nuotaikoje, nusileidau „iš dangaus“ ir
man buvo su jais tikrai gera.
B. Beleškienė, atsiprašiusi moterų, papasakojo maždaug tokį
anekdotą:
Buvo Dievas ir buvo devyni šventieji, arba apaštalai. Apaštalams nuobodu pasidarė. Ir jie paprašė Dievo sukurti jiems moterį.
Gražią moterį.
Dievas padarė stebuklą ir tarė:
Štai devynios bačkos. Įspėju: tik vienoje iš jų yra labai graži
moteris, o kitose – gyvatė, lapė, kiaulė, rupūžė ir t. t. Eikite kiekvienas prie bačkos, tačiau tik vienas iš jūsų būsite tikrai laimingas.
Apaštalai pasirinko po bačką ir koks buvo jų nustebimas, kai
vietoj gyvatės, kiaulės, rupūžės, lapės ir t. t. taip pat aptiko po labai
gražią moterį...
Tačiau tik vienas surado tai, kokios labiausiai troško...

87

�

Pirma dalis
ŠOKIS APIE
KĖDĘ
1966–1968

88

�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

***
Vėl važiuoju į Vilnių. Mano reikalai nesisprendžia.
Su iš Dotnuvos atvykusiu bičiuliu Mališausku Antanu užėjome dar kartą pas Lietuvos Komjaunimo CK pirmąjį sekretorių Morkūną Vaclovą. Šis vėl žadėjo pakalbėti su R. Songaila ir V. Vazalinsku.
Bet man į Maskvą skųstis patarė nevažiuoti. Trečiadienį Morkūnas
man pranešė, kad mano „asmens klausimas“ spręsis maždaug už savaitės... Panaudojo šaltą, oficialų kreipimąsi „Drg. Grigai“...
A. Mališauskas žadėjo dar „apdoroti“ pirmąjį ministro pavaduotoją K. Bėčių, su kuriuo neseniai važiavo dviems dienoms į
Maskvą...
Pirmadienį įteikiau pareiškimą apie atsistatydinimą iš darbo.
Tačiau surastasis kandidatas į mano vietą atpuolė, dabar ieškos kito.
Komentaras
Antanas Mališauskas – vienas iš iškiliausių ir nuosekliausių bičiulių, kuriuos sutikau savo gyvenime. Joniškėlio
ž. ū. technikumą jis baigė dviem metais anksčiau, palikęs
tada man nenuginčijamą, sektiną komjaunimo aktyvisto
autoritetą. Technikumas buvo keliais kilometrais atokiau
nuo Joniškėlio miestelio ir mes jame gyvenome savitą
„kolonistų“ gyvenimą. Turtingą pačiais įvairiausiais renginiais, kuriuos ir organizavo tuometinė technikumo komjaunimo organizacija.
Antanas studijų Kauno ž. ū. akademijoje metais buvo irgi
iškilęs iki šios institucijos partorgo posto. Tuo pat metu
Kauno veterinarijos akademijos partorgo pareigas ėjo ir
būsimasis mano „kankintojas“ Ringaudas Songaila. Bet
tapačios pareigybės jų nesuartino. Tapęs LKP CK sekretoriumi, medžioklės metu (jos organizatorius buvo Antanas!), spręsdamas eilinį ginčą savo naudai Songaila medžioklinį šautuvą nukreipė Antano pusėn... Čia pat buvęs
„pirmasis“ – Antanas Sniečkus išsišokėlį sutramdė.
Antanas buvo vedęs mano klasiokę (technikumo) Elytę ir
visą sąmoningą gyvenimą dirbo Dotnuvos ž. ū. instituto

skyriaus vedėjo pareigose. Karjeros nepadarė, nes buvo
toks pat impulsyvus kaip ir aš. Bet ne kartą yra bandęs
mane gelbėti...
Tais metais mano akiratyje pasirodė ir kitas Mališauskas,
Vaclovas. Tuomet tituluotas Lietuvos MA narys korespondentas, MA Ekonomikos instituto skyriaus vedėjas. Skaitytojui jį iš dienoraštinio įrašo ir pristatau...

Vaclovas Mališauskas metė telefonu man priekaištą, kodėl aš
neduodąs žinios: nei taip, nei prieš... Jiems reikia žinoti. O aš dar
laviruoju: gal dar kaip nors užsiliksiu ž. ū. sistemoje. Bijau naujos,
man neįprastos darbo programos. Ir ypač buitinių vargų atsidūrus
man svetimoje Mokslų Akademijos sistemoje.
Ir taip tempiasi dienos. Gličios dienos...

1968-ieji. Balandžio 6 d.

Vakar JAV rasistai nušovė Martiną Liuterį Kingą, daktarą,
Nobelio premijos laureatą, negrų judėjimo lyderį. Tai baisu... Šiandien, kaip ir derėjo laukti, prasidėjo JAV nacionalinė sumaištis, tragedija. Radijas pranešė, kad gaisrai liepsnoja daugiau kaip 40-tyje
JAV miestų...

1968-ieji. Balandžio 17 d.

Išgyvenu, vis dažniau išgyvenu gėdą dėl savęs – tokio negero
ir nevykėlio.
Rodos, visos ydos, kurios užderėjo kartu su mano prigimtimi, dabar išplaukia į paviršių. Nustelbdamos tai, kas manyje yra
(ir gali būti) geriausio. Ir, rodos, visada taip, kai būname kartu. O,
kai būname skyrium, tas jausmas lyg ir apnyksta... Tada pasiilgstu
abiejų: žmonytės, žavaus, kaip angeliukas, sūnelio.
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Ir visi tie mūsų vaidai neturi rimto pagrindo. Tokie smulkūs... Be esmės... O gal vis dėlto ji glūdi? Neapčiuopiama...
***
Be reikalo dėjau vilčių į rajoninio laikraščio redaktorių Pupienį. Visą savaitę tylėjo ir štai, sako:
– Mes nusprendėme spausdinti jūsų „Rožių puokštę“.
– Kodėl kaip tik šitą, tokį per daug jau lyrišką?..
– „Dėdė Benjaminas“ neturi politinio veido...
– A, tai tas, kurį nusprendė išspausdinti „Jaunimo Gretos“.
– Spausdins?
– Aha...
Pupienis man pasirodė kaip saugumietis. Užsimaskavęs saugumietis... [Apsakyme „Dėdė Benjaminas“ aprašiau mamos brolį
Antaną, man įkrėtusį nacionalizmo...]
***
O surandami kandidatai į ūkį vis atsisakinėja. Sako: valdyti
per didelis.
J. Bernatavičius, tas mano „bičiulis“, atrodo, „perkando“
mane. Be reikalo aš jam pasiskundžiau dėl B. Baltuškos. Juk pastarasis CK akyse turi gerą vardą.
Įdomus, nuotykingas tas gyvenimas...

1968-ieji. Balandžio 19 d.

Pas mus dabar prasidėjo frontinės dienos. Sėja!
Bet kaip puikiai visi vyrai dirba! Visi 46 traktoriai laukuose!
Mechaninėse dirbtuvėse įvestas dviejų pamainų darbas.
Komentaras
Anais laikais viskas buvo sekama ir registruojama kasdien. Negęstančios socialistinės lenktynės! Sėja ir pjūtis
(derliaus nuėmimas) buvo ypatingo dėmesio centre. Būdavo suformuojama psichozės atmosfera. Kiekvieną dieną reikėdavo pranešti, kiek to ar kito padaryta. Kiekvieną

dieną rajoninis laikraštis skelbdavo suvestines. Tai būdavo tikras nervų karas. Tiesa, ant kojų būdavo sukeltos ir
įvairios rajoninio lygmens pagalbų tarnybos.
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Šiandien mūsų ūkį rajono susirinkime gėdino pirmasis sekretorius V. Normantas. Ir ypač nepašykštėjo šmeižikiškų
kritikos žodžių valdybos viršininkas B. Baltuška. Už tai, kad pavasarį turėdami dvi bulvių sodinamąsias nepanaudojome nė vienos.
Ir kad bulvių nekasėme su mašinomis.
Jie puikiai žinojo, kad sodinamųjų remontui niekur negavome reduktorių (jų nedavė!). O dėl kasamųjų – tai dar prieš bulviakasį (dvi savaitės) kaip išsivežė remontuoti „Ž. ū. technikos susivienijimas“ taip ir remontavo, kol pasibaigė bulviakasis (!). Nors
bulves visur kasėme su svaidomosiomis mašinomis. Manau, kad
ten techninės tarnybos sąmoningai neskubėjo [prikalbėti valdžios].
Tada ir Baltuška, ir jo įkalbėtas ministro pavaduotojas iš garbingos tribūnos kalbėjo: atseit, „Kirsna visai nusigyveno...“, gėdino
už blogą pernykštį galvijų įmitimą. O ar jie supras, kad užpernai
saulė visai išdegino pievas ir džiaugėmės, kad pavyko nesublogusius gyvulius išvežti į mėsos kombinatą.
Komentaras
Mano „bėgimas“ iš Aštriosios Kirsnos tarybinio-parodomojo ūkio buvo susijęs ir su šiandien populiariu žodžiu
blokada. Pagal suderintą komandą mano vadovaujamam
ūkiui buvo tuomet vos ne metams nutrauktas bet kokių
medžiagų ir paslaugų tiekimas. Su skausmu (ir savotišku siaubu) prisimenu didžiules karvides ir ypač kiaulides,
apniktas žiurkių... Nesuprantu, kodėl norėdami sukompromituoti mane ėmėsi net tokių priemonių, kaip nuodų
gavimo iš veterinarijos tarnybos uždraudimą...
Šitaip prieš mane buvo nuteikiamas ir gausus ūkyje dirbusių įvairių specialistų, mechanizatorių, gyvulių augintojų būrys.
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Šiandien skambinau K. Bėčiui, I-jam ministro pavaduotojui.
Labai maloniai kalbėjo. Jaučiau jo simpatijas man. Bet atsiprašė ir
pranešė, kad tie „iš ten“ (iš „KGB“) iki šiol dar neparuošę atsakymo.
***
Šiandien buvau nuvykęs į Kauno ž. ū. akademiją. Užėjau pas
ekonomikos fakulteto dekaną Stasį Jasiūną. Šis sutiko visai puikiai.
Sako, jie jau patys vis ruošėsi mane kviesti. Priimtų nors ir nuo rytdienos. Gal metams vienas kambarys, paskui butas. Angelei – apie
100 rub., bus įdarbinta skaičiavimo mašinų meistre, mokytų studentus.
Ko daugiau norėti!..

1968-ieji. Balandžio 25 d.

Mėgstu save apgaudinėti iliuzijomis. Būtų gerai, jeigu tik
save vieną apgaudinėčiau... Nes po to būna triskart sunkiau.
Aš įsivaizdavau minutę – save visai sužlugusį sieloje ir parsiduodantį sistemai. Įsivaizduoju save „pranešinėtoju“... Baisu, kiek
tas žmogus turi iškentėti... Kiek jis turi pasikeisti savų ir kitų akyse... Kaip jis turi neapkęsti savęs... Bet įsikinkęs į šį kinkinį jis tampa jau kaip narkomanas. Genamas pavydo kitiems, gyvenantiems
laisvą gyvenimą, pagiežos kažkam, jau protu nesuvokiamam, tapęs
sukaustytu retežiais jis jau nebeskiria nei kur priešas, nei kur bičiulis, brolis.
***
O sėjos darbų, amoniakinio vandens terpimo ir bulvių sodinimo įtampą dar labiau didina nepaprastai sausas ir vėjuotas oras.
Ir aš pats pasidariau žymiai rėksmingesnis, neišlaikantis.
Ir tuo man blogiau, kai jaučiu, jog nebeturiu nei tos valdžios,
nei žmonių pasitikėjimo. Nei noro gilintis į reikalų gilesnę esmę.
Tik skubinu ir skubinu jausdamas, kad už mano nugaros stovi kiti,
visada pasiruošę pasidžiaugti ūkio, o tuo pačiu mano paties nesėkmėmis. Aš noriu ištrūkti nesunaikintas, nesuluošintas. Visuomenė mane jau pažįsta iš spaudos.

Nors būtų palankesnės buitinės sąlygos. O jų aš neturiu. Vienas kaip pirštas tuščiuose kambariuose. Ir valgį tenka laužti kasdien iš piršto... Taip jau susiklostė aplinkybės.
Man telieka vienintelis malonumas ir vienatinė paguoda
prieš gulant išgerti taurelę sidro ar kokio netikusio vyno...
O jeigu neatsilaikysiu? Jeigu ta baisi, akimis nematoma, ausimis negirdima, rankomis neapčiuopiama hidra apvynios, apraizgys
savo čiuptuvais ir besotiškai, nuolatos siurbs iš jūsų syvus, gyvybinius syvus? Žinau, matau pulsuojantį gyvenimą... Jūs dar bandysite priešintis, blaškysitės, bet ilgainiui jūsų kūnas, apnuodytas
pabaisos nuodais, aprims, pritils, Žinokite – tai jau agonija... Paskui
šitas siaubas išmes jus, leisgyvius, suglebusius kūnu ir dvasia, lauk.
Beprasmiškam egzistavimui. Ir dairysis kitų...
Ar šiandien kas skaičiuoja nuostolį?
Gal per daug aš pareigingas? Per daug sąžiningas?
Ir galbūt todėl man kur kas sunkiau gyventi negu kitiems.
Tokia jau prigimties lemtis, jos dovana. Jaučiu, kad ir tie, kurie aktyviai man padėjo, bet atsitrenkė į kietą sieną ir palengva gręžiasi nuo
manęs – ką jiems veikti su manimi, tokiu nevykėliu.

1968-ieji. Gegužės 13 d.

Arvydukas vis klausinėja, kada jį paimsime.
– Tada, kai pasistatysim sau namą, – jam atsakau.
– Reikia statyti mažą, tokį kaip automobilis. Greičiau sulauksiu... – sako jisai, dviejų metukų pypliukas.
***
Užvakar buvo atvykęs Lazauskas Petras iš ž. ū. akademijos,
docentas. Jis atvežė akademijos prorektoriaus kvietimą dirbti pas
juos. Sako, buvo net partinis susirinkimas, kuriame buvo pabrėžta, kad labai silpni ekonomikos fakulteto dėstytojų kadrai ir kad
juos reikia stiprinti... Nežinia, nežinia, kaip čia toliau bus. Aš visai
pasimetęs šitokioje painioje kryžkelėje. O laikmetis labai įtemptas!
Čekoslovakijoj ir Lenkijoj – viešos antitarybinės demonstracijos.
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***
Vaikštau po parką, po sodą... Kiek daug čia pačių įvairiausių paukštelių! Rodos, regiu juos pirmą kartą... Pradedu suvokti
kažką gamtoje rimto, kažką joje didingo, ko anksčiau nesuvokdavau
ir nesuprasdavau. Mano mintis tapo laisvesnė, veržiasi iš pančių.
Gal todėl, kad aš vis mažiau ir mažiau galvoju apie ūkį? Pradedu net žmones nuoširdžiau pastebėti. Džiugu kažkaip.
Patiko man Marselis Prustas. Patiko italų kino režisierius
Antonionis, nors nemačiau visų jo filmų. Tai nauji dar neregėti, neperjausti man pasauliai. Tai nauji horizontai...
Egzistencialistams: Sartrui ir Kamiu mirtis – gyvenimo
beprasmiškumo, absurdiškumo šaltinis. O Antonioniui – mirtis
reiškia visiško jausmų nuvertinimo, gilaus dvasios paralyžiaus rezultatą.
***
Kažkaip gera man vienam... Dažniau gera, negu kaip anksčiau. Nekankina ilgesys ir vienatvė. Dar gera ir todėl, kad nebesisapnuoja manasis „vaiduoklis“... Gal todėl, kad aš vienas, o vienatvė
sustiprina prisirišimo jausmą prie to, ką turi.
Galėčiau ką nors rašyti, taisyti... Bet man taip gera nieko
neveikti. Tas neveiklumas man suteikia stipresnę dvasinę pusiausvyrą. Aš taip beprotiškai skubėdavau net neįsiklausydamas į save,
jau nekalbant apie artimuosius. Ir tai būdavo baisu. O dabar gera...
Tiesiog gera.
Ar ilgam? Ar ilgam šita ramybė, šita dvasinė pusiausvyra?
Užteks pakeisti įprastą vietovę, įprastą kolektyvą ir darbą, ir viskas,
ko gero, apsivers aukštyn kojomis.

1968-ieji. Gegužės 14 d.

Šiandien V. Normantas man suminėjo, kad rajono saugumas
(„KGB“), jų viršininkams užprašius, davė apie mane teigiamą charakteristiką. Taip pat ir rajkomas. Ir kad jisai vėl skambino V. Vazalinskui dėl naujo kandidato atvykimo paspartinimo. Žinoma, buvo

kalbėta ir apie mane. Ministerija, rodės, vilkina šį reikalą, laukdama
galutinių rezultatų iš ten (iš „KGB“)...
Gali būti ir gerai, o gali būti ir dar blogiau, painiau.
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Praėjo nemažai dienų...
Pas mane svečiavosi Virmantas Velikonis ir Antanas Mališauskas. Atvyko paguosti.
Virmantas – buvęs pirmasis kandidatas į žemės ūkio ministrus, giliai protaujantis, subtilios ir įspūdingos išvaizdos asmuo
(prieš dešimt metų jis apie mane gražiai yra rašęs „Komjaunimo
Tiesoje“). Dabar nuboksuotas, numestas. Verčiant jį iš Kėdainių
gamybinės valdybos viršininko pareigų buvo jį palaikančiųjų demonstracijos. Buvo iškviestos saugumo pajėgos net iš Panevėžio...
Ministerija neleido jo priimti net į Dotnuvos instituto eilinius bendradarbius. Štai kaip pas mus susitvarkoma su menkiausia opozicine mintimi.
Virmantas sako:
– Kokia bus tavo biografija, jei nebūsi sėdėjęs kalėjime...
Komentaras
V. Velikonis, keletą metų padirbėjęs eiliniu moksliniu bendradarbiu Kėdainiuose, Hidromelioracijos institute, bus
išrinktas Ramygalos kolūkio (Panevėžio raj.) pirmininku. Kiek jis ten parodė išmonės! Įkūrė „Arklio“ muziejų.
Kiek ten buvo organizuota įvairių susitikimų, „Agronomų
seklyčių“! Ir – diskusijos, diskusijos, diskusijos. Artėjo,
brendo Atgimimo metai.
V. Velikonis subūrė galingą „Valstiečių sąjungos“ judėjimą, kuris priešinosi po Nepriklausomybės atkūrimo suintensyvėjusiam kaimo naikinimui. Kaimo nemėgo ne tik
V. Landsbergis, jo žmones pravardžiavęs „kolchozninkais“.
Kaimo, kaip nekeista, nemėgo ir A. Brazauskas, išgarsėjęs
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savo mesta replika: „Prie Seimo žmonių su šakėmis neprileisime“...
Tą kartą suvažiavę tūkstančiai kaimiečių buvo nustumti
savo skaudulius išlieti prie Vilniaus Sporto Rūmų. Virmantas buvo išrinktas ir į Seimą. Bet jų, žemdirbių, grupelė
kaimo griovimo sustabdyti, šimtus tūkstančių šeimų, gavusių po 3 ha žemės, išgelbėti nesisekė. Štai taip, vienu
mostu sunaikinus stambius ūkius, atsirado gausi „socialiai rizikingų šeimų“ kategorija... Vakarų Vokietija, prisijungusi Rytų kraštą, pasielgė protingai nenaikindama
stambių ūkių, pertvarkydama tik jų organizavimo, tvarkymo principus. Norinčių savarankiškai ūkininkauti buvo,
bet jie sudarė vos 12–15%.

1968-ieji. Birželio 5 d.

Šiandien žiauriai pasikėsinta į senatorių, kandidatą į JAV
prezidentus Robertą Kenedį, nušauto prezidento Dž. Kenedžio
brolį. Žaizda kaukolėje ir žaizda sprande. Jis ilgam išeis iš aktyvios
veiklos.
Štai ji, Amerikos demokratija! Tai – nesveika visuomenė...
Po 24 valandų R. Kenedis mirė...

1968-ieji. Birželio 15 d.

Ko gero, kirsniečiai mano, kad jiems bus geriau man išsikėlus. Jų, eilinių žmonių, socialinio sąmoningumo laipsnis nedidelis ir tik tam tikromis prievartos formomis įmanoma pažanga. O
prieš išorinį spaudimą žmogus visada nusistatęs. Neveltui jie vietoj
manęs pageidautų Judzentavičiaus (vietinio), kuris kiekvieną dieną
geria ir niekam niekada blogo nedaro.
Direktorium būti sunku čia dar ir dėl to, kad net ir artimiausi
kaimynai žiūri į mane, analizuoja ir kritikuoja vien kaip direktoriaus

asmenį. Betgi tas asmuo taip pat velniškai pasiilgsta paprasto žmogiško žvilgsnio, žmogiško žodžio...
***
Prieš kelias dienas buvo mane pasikvietęs į ministeriją
P. Grigėnas, ž. ū. ministro pavaduotojas kadrų reikalams. Dar prieš
aspirantūrą man siūlęs Kadrų rengimo valdybos viršininko pareigas. Priėmė pabrėžtai draugiškai, dargi net ant peties ranką padėjo... O išėjo taip, kad pranešė aukščiausios vadovybės nuomonę:
atseit, aš neištvėręs to susitarto trijų metų „laikotarpio“ [dirbti ūkio
direktoriumi] ir „neužsirekomendavęs“...

1968-ieji. Liepos 5 d.

Šiandien pirma diena kaip aš – ne direktorius!
Nei liūdna, nei džiugu. Per vidurį...

1968-ieji. Liepos 9 d.

Iš Antano Mališausko laiško:
„Romai,
...Pameni, aš buvau žadėjęs susitikti su R. Songaila ir K. Bėčium. Po tos kelionės pas tave į Kirsną aš ten ir buvau. Bėčius – ką
jis? Nieko nepasakė, tik užjaučia Tave ir pan. O Songaila pasirodė
didžiai nekaip. Kai aš jį prispaudžiau, kodėl vis tik Tu negali pas
mus, Dotnuvoje, dirbti, jis pasakė, kad vis tik esi JAV šnipas.
– O kaip toks pilietis gali būti TSKP nariu? – paklausiau.
– Netardyk manęs, – atsakė Songaila. – Paskui dar pridūrė: –
Tardytojas, kuris Grigą tardė, dėl neišaiškintų aplinkybių, nusišovė...
– Negi vienas tardytojas yra Sąjungoje?
– Šiuo klausimu aš tau nebeturiu ką pasakyti daugiau,.. – atšovė Songaila.
Tada ir aš jam nebeturėjau ką pasakyti. Ir turbūt niekada nebeturėsiu. Tai tokios tokelės... Romai, parašyk, kas pas Tave naujo.
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Ar ilgai ten dar žadi sėdėti? Mes čia skurstame su popieriais ir gana.
Pabuvojau pasitarime Kijeve, poryt važiuojame per Estijos mokslo
įstaigas. Kijeve – senos bėdos, nieko naujo. Vyresnieji broliai plepiais buvo, tokiais ir liko... Ką padarysi...“

1968-ieji. Liepos 18 d.

Mano atsakymas:
„Antanai,
Tavo laiškas ir įdėta nuotrauka suteikė man nemažai džiaugsmo. Bet laiškas rado mane jau ne Kirsnoje, o... Vilniuje.
Ir taip aš, pagal paskelbtą ir pasibaigusį konkursą nuo liepos
3 d. apiformintas MA Ekonomikos instituto vyr. moksliniu bendradarbiu. Vadovas Vaclovas Mališauskas (irgi vyras kaip reikiant,
matyt, Mališauskų užraugtas raugalas nėra jau toks blogas...). Jis
užtikrino, kad dirbant pas jį daktaratas išeis. O į tuos visus plepalus
siūlo tris kartus nusispjaut. Ką aš su dideliu malonumu ir atlikau...
Vis tiktai Virmantas Velikonis šimtaprocentinis vyras! Su juo
prieš mėnesį ar pusantro netyčia buvau susitikęs ž. ū. ministerijoje. Jis perdavė gandą, kad ten norį mane pasiūlyt paukštininkystės
tresto vedėju. Bet kam man nuo kiaulidžių sėsti ant vištidžių, dar
priedo utėlėtų... Aš Virmantui prisipažinau, kad patyliukais forminuosi į Mokslų Akademiją ir kol kas prašiau niekam tos paslapties
neišduoti.
O Songailai Tu, Antanai, vis tik užmynei ant sąžinės. Jis
maždaug birželio pradžioje sutiko mane gatvėje ir, pirmas pasisveikinęs, pasakė: „Aš tau draugiškai patariu, padirbėk dar metus, o
paskui žiūrėsim...“ Aš atsisakiau, o jis: „Niekuo negaliu padėti. Tik
negalvok, kad mes tave persekiojame.“ Tiesa, vieną naujieną man
pranešei, kad tardė mane koks tai tardytojas... Po velnių, jei Songaila taip kalbėjo, tai jis tikrai boba, arba neturi sąžinės. Nors iš tolo
būtų kas nors mane pakvietęs dėl to klausimo. Išskyrus pasiaiškinimą CK, su niekuo daugiau neteko susitikti, į jokią įstaigą nebuvau
iškviestas. Juolab pasiaiškinti, kad esu šnipas...“

Komentaras
Šiais laiškais baigiasi mano įrašai dienoraštyje, byloję
apie mane ne tik kaip agrarininką. Nuoširdžiai aprašyta
„nuotykių“ grandinė skaitytojui atskleidė, kad jaunystės metais buvau gana ambicingas; nenorėjau nusileisti
žemiau „vidutinio piliečio“; bylinėjausi dėl teisės dirbti
mano prigimčiai atitinkantį darbą ir pan. Bičiulio Antano Mališausko laiškas puikiai byloja ir apie tai, kas tais
laikais buvo tikroji sistemos jėga. LKP CK sekretorius
R. Songaila buvo tik nuoseklus, nuolaidus tos jėgos įrankis. Bukas įrankis. Išdrįsau šį savo gyvenimo tarpsnį detaliau pateikti siekdamas parodyti, kaip anais laikais buvo
jaukiami netgi „partijos narių“ (kuriuo buvau) likimai.
Taigi, su ta dienoraščio dalimi padėtas taškas manajam,
kaip agrarininko, „kėdės suktiniui“...

1968-ieji. Liepos 19 d.

Šiomis dienomis, teisingiau, pastaraisiais mėnesiais vyksta
toli siekiantys pertvarkymai Čekoslovakijoje, kurie rimtai išjudino
taip ilgai ir tvirtai stovėjusį TSRS bastioną. Išjudino panašiai taip,
kaip išjudino jį prieš 12 metų įvykiai Vengrijoje.
Prieš porą dienų į Varšuvą susirinko TSRS, VDR, LLR, VLR
(Vokietijos demokratinės respublikos, Lenkijos liaudies respublikos, Vengrijos liaudies respublikos) ir Bulgarijos vadovai aptarti
padėties. Jie parašė ultimatyvų laišką čekoslovakams: girdite, tai ne
vien jūsų reikalas... Kaip ir reikėjo laukti – gavo grynai neigiamą
atsakymą ir tuo dar labiau pagilino socializmo stovykloje atsiradusią prarają...
Čekoslovakai persitvarko panašiai į Jugoslavijos vidaus ir
užsienio politiką. Jie išmetė net iš partijos ilgametį generalinį sekretorių ir valstybės prezidentą Novotną.
Štai keletas minčių iš dabartinio sekretoriaus Dubčeko pareikštos naujos „Veikimo programos“:
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„...Visuomenės raidos negalima reguliuoti dekretais, protavimą siūlyti tik iš viršaus <...>. Įsigalėjusius vaizdinius apie
monolitiškumą ir nediferencijuotus žmonių interesus, kuriuos siūlo senoji schema, mes privalome pripažinti daugybę diferencijuotų
interesų ir nuostatų. Partijos vaidmuo tame, kad ji privalo tuos interesus harmonizuoti ir nukreipti bendros raidos kryptimi.“ Maskvai tokie teiginiai – politinio akiplėšiškumo, o gal ir išdavystės
faktas.
Štai ir vėl sulaukėme naujo „sprogimo“, kuris įneš ne tik pakitimus į tarptautinę padėtį, bet žymiu mastu ir į mūsų visuomeninio gyvenimo bei visuomenės minties vystymosi formas. Sunku
dar kol kas prognozuoti: eisim pirmyn ar patrauksim atgal...
Komentaras
Seniai žinome, kuo baigėsi anų metų vadinamasis „Prahos pavasaris“, įvardintas dar ir kita metafora: „Socializmas su žmogiškuoju veidu“. Buvo praėję tik 12 metų po
Vengrijos įvykių (visuotinio sukilimo). Tuometinius maištininkus traiškė vien sovietiniai tankai. Čekoslovakijos
atveju juos rėmė jau ir kitos vadinamojo „Varšuvos pakto“ (NATO priešpriešos) narės: tuometinė Rytų Vokietija,
kitos komunistų valdomos šalys – Lenkija, Vengrija, Bulgarija. Rumunija tai akcijai pasipriešino.
„Prahos pavasaris“ po gero dešimtmečio aidu atsiliepė
Lenkijoje („Solidarność“ sukelta revoliucija), o dar po dešimtmečio – ir mūsų padangėje.

Susitikau su poetu Eug. Matuzevičium ir rašytoju, publicistu
Romu Sadausku. Aptarėme mano apsakymą „Viena Petrulio diena“. Jiems labai patiko, bet pasakė: pagal struktūrą tai ne apsakymas. Užsakė paruošti memuarinėje formoje iki spalio bent trims
„Literatūra ir Menas“ numeriams. Tai rimtas mano plunksnos pripažinimas. Tik aš nežinau, ar beverta sėdėti prie to rašinio, tuo
labiau, kad mintys gana maištingos, visai ne į „laikmečio“ koją...

1968-ieji. Rugsėjo 13 d.
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Tarybinės atominės bombos autorius akad. M. Sacharovas,
dukart Darbo Didvyris, parašė laišką TSKP CK Prezidiumui apie
padėtį šalyje. Štai keletas jo teiginių:
„Stalinas ir Hitleris buvo beveik vienodi. Įvedė panašias sistemas, panašiai masiškai naikino ištisas tautas. Stalinas beveik sunaikino kalmukus, Krymo totorius, Pavolgio vokiečius. Kaip vergovės
laikais dirbo kaliniai ir milijonai tremtinių kasyklose, miškuose...
Chruščiovas daug padarė išvaduodamas žmogų. Dabar prie
valdžios vėl eina stalinistai...
Visuomenės vystymui svarbiausia – minties laisvė. Užtikrinkite žmogaus minčiai laisvę ir atsiras neregėtas polėkis. Ginčuose ir
polemikoj gims šviežios mintys, nauji sprendimai ir projektai. Deja,
to pas mus nėra.
Antroji sąlyga. Perimti iš kapitalistų šeimininkavimo metodus. Kaip jie perėmė iš mūsų rūpinimąsi žmogumi. Dabar ten jis
geriau gyvena. Tas žmogus. Kitos priemonės šitose lenktynėse nieko negelbės...
Jeigu tų sąlygų bus laikomasi, socializmas ir kapitalizmas suartės. Tai gali įvykti apie 1980 metus. O 2000 metais susidarys sąlygos pasaulinei vyriausybei, kuri didesnį dėmesį skirs atsilikusioms
tautoms...“
Intriguojanti M. Sacharovo pilietinė drąsa!
Bet pas jį – nė užuominos apie antropologinį faktorių – tą
pagrindinį viso variklį ir visų nelaimių ir priespaudų šaltinį! Idėjos
ir jų sistemos pajungiamos tos ar kitos rasės ar tautos viešpatavimui.
Tik mažosios tautos yra laisvos nuo to didžiausio pasaulyje
egoizmo, kuris nesuvokiamas didžiataučiams.
Pasaulis karštligiškoj būsenoj. Jį krečia drugys. Ir ten, ir pas
mus. Štai buvo sprogimas Čekoslovakijoj, su kuriuo rusai, atsikvošėjusio pasaulio akyse, atrodo, gėdingai, bet rafinuočiau susitvarkė,
negu Vengrijos įvykių metu.
Ar tas sprogimas išsprendė prieštaravimus? Ne. Tik dar daugiau juos pagilino.
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Gal antropologinis visuomenės vystymosi faktorius sukelia
karus? Ir tokiu būdu išsisprendžia susikaupusios votys? Žmonės
pavargsta, žūsta; viskas smunka iki tam tikro žemiausio lygio. Ir vėl
viską iš naujo reikia statyti. Beveik nuo pradžios. Kol pasiekiamas
tam tikras gerbūvio lygis, kurį gali duoti gyvuojanti valstybinė formacija. O jei ji pasiekė jos galimybėms skirtas, tam laikui būdingas
lubas?
Tai gal geriau – vėl sprogimas! Taikus ar ginkluotas. Čia tik
formos klausimas.
Ir mūsų laikmetyje, mūsų beprotiškame laikmetyje tų sprogimų sulauksime vis dažniau ir dažniau.
Toks yra visuomenės ir jos jėgų vystymosi dėsnis. Sprogimas, po jo augimas. Vėl sprogimas, vėl augimas, tik jau didesnis. Vėl
sprogimas ir t. t.

1968-ieji. Spalio 18 d.

„Jaunimo Gretų“ spalio numeryje išspausdintas mano apsakymas „Dėdė Benjaminas“.
Parašiau kitą 40 puslapių rašinį „Iš kaimo užrašų“. Tačiau
„Literatūra ir Menas“ nespausdins. Nes tai ne publicistinis, o beletristinis kūrinys. Sakė: gali tikti „Pergalės“ žurnalui.
Žmogaus pastangos pažinti gamtos, visatos dėsnius, žinant
jų totališkumą, yra heroiškos. Baisu, kai supranti, jog tavo prigimtis
valdo tave kaip žaislelį. Tu spurdi, lyg musė, įskridusi į voratinklį, ir
nieko negali protingesnio padaryti tvarkant savo gyvenimą, savo likimą. Ir žinodamas save tu lauki vėl kažko, kas tave atgal sugrąžins
į pirmykštę lygsvaros būklę...
Komentaras
Dienoraštyje suminėtas rašinys „Iš kaimo užrašų“ vėliau
buvo papildytas ir, kaip literatūrinės apybraižos žanras,
„Apmąstymų“ pavadinimu paskelbtas „Pergalės“ žurnale
(dabar – „Metai“) 1969-jų metų vienuoliktame numeryje.

Kadangi dirbau lyg ir saugioje vietoje, rašiau tą apybraižą
dėstydamas savo mintis, ypač kritinius apmąstymus atvirai, drąsiai. Siužetui medžiaga buvo imta iš mano patirties
dirbant Lazdijų rajone. Publikacija sukėlė didelę audrą. Suprantama, kad pirmiausia tai tame pačiame Lazdijų rajone.
Inicijuojant tam pačiam LKP CK sekretoriui R. Songailai,
buvo sukviesti visi rajono ūkių vadovai ir nubalsuota mane
pasmerkti ir imtis prieš mane veiksmų. Vienas iš dalyvavusiųjų (Karolio Požėlos vardo kolūkio pirmininkas) – Abromavičius (vardo nepamenu) nebalsavo. Už tai buvo pašalintas iš darbo. „Tiesoje“ pasirodė (1970.03.23) kolektyvinis
mane smerkiantis straipsnis. Vienas iš autorių – Socialistinio darbo didvyris A. Stakvilevičius, tuometinio „Kirsnos“
kolūkio pirmininkas. Panašaus turinio, tik dar piktesnis
straipsnis buvo paskelbtas ir sąjunginėje spaudoje. Buvo
reikalauta būtinai mane svarstyti ir Mokslų Akademijoje
pagal partinę liniją. Bet ši įstaiga tuometinio prezidento
Juozo Matulio dėka elgdavosi gana autonomiškai.
Išgarsėjau visuomenės akyse. Įgijau daugiau pozityvo.
Dėka tos publikacijos, dar iki suminėtų atakų, 1970 m.
sausio 17 d. konkursinė komisija nusprendė: esu tinkamiausias asmuo užimti naujai suformuoto sociologijos padalinio vadovo postą.
Prasidės kitas, kupinas mano atradimų, nuotykių ir išgyvenimų etapas.

1968-ieji. Lapkričio 11 d.

Gyvenu lyg ir supamas (gal svaiginamas) psichologinio
komforto. Jaučiu proto aiškumą, minties prablaivėjimą; palengvintą vidinę sielos būseną ir jausmų pusiausvyrą. Man ši būsena tokia
rami, neįprasta. Atrodo, pasidengiau lyg ir kietesne oda, į kurią lengviau, lyg žirniai atsitrenkia buitiniai rūpesčiai, nesklandumai. O jų
šiuo metu kaip tik netrūksta.
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Gera, pakili būsena... Kiek ji tęsis?
Glosto savimeilę, kai esi gerbiamas ir vertinamas.
Galėčiau pasilikti ir prie žemės ūkio problemų. Bet man jau
nusibodo tas blaškymasis, tos galimos tolesnės intrigos. Be to, ir
literatūros apie žemės ūkį prirašyta begalybė.
Po nuoširdaus ir atviro pašnekesio su prof. V. Mališausku
nutariau dėmesį koncentruoti į ekonominį vandens išteklių vertinimą. Tai, žinoma, skausminga, neįprasta, bet vis dėlto išeitis. Yra ir
čia eilė rimtų pliusų. Visų pirma tai – neištyrinėta erdvė!
Čia, „vandenyse“, viskas nauja. Net įdomu. Erdvė ir daktaro
[habilituoto] disertacijai. Nors kartu ir baugu. Juk gali ir man taip
atsitikti, kaip dabar atsitiko šefui, prof. Mališauskui, pabandžiusiam
supaprastinti matematinį koreliacijos metodo mechanizmą ir pateikti savo supaprastintas matematines formules žemės vertinimui
balais. Savo privačiame laiške doc. Stasys Martišius profesorių beveik sudorojo! Su aistra, su užsidegimu gindamas mokslą nuo diletantizmu alsuojančio įsibrovimo.
Taip gali ir man atsitikti. Gal išvengsiu...
Pakviečiau į mūsų sektorių ir rekomendavau šefui be darbo atsidūrusį Bronių Ausiejų, buvusį ministro pavaduotoją, gal dar
energingesnį vyrą ir dar platesnių, stipresnių kaip mano pečių. Betgi jisai buvo prasigėręs... Ištiesiau pagalbos ranką.
Galbūt mano disertacija vadinsis „Racionalaus vandens išteklių panaudojimo ekonominiai klausimai Lietuvos TSR sąlygomis“.
Komentaras
Doc. St. Martišius po savo laiško pats atėjo į mūsų darbovietę. Ginčas tarp prof. V. Mališausko ir svečio tuokart
buvo principinis. Pirmasis pabandė taikyti matematinės
statistikos metodus žemių ekonominio vertinimo (balų
nustatymo) projekte. Darbas jau buvo atliktas ir pagarsintas. Bet S. Martišius, matematinės statistikos specialistas
(ir plačių pažiūrų intelektualas), vis dėlto apsisprendė atsilankyti pas profesorių. Pamenu, šeimininko kambariuke ginčas taip buvo įsiliepsnojęs, kad, viską girdėdamas

(sėdėjau darbo vietoje, šalia viršininko durų) ir nebeapsikentęs, nubėgau į priešais buvusią maisto prekių parduotuvę. Jiems atnešiau degtinės... Šitaip man tarpininkaujant, išsiskirstyta buvo taikiai.

1968-ieji. Gruodžio 10 d.

Mąstau apie savo „nugyventą“ gyvenimą ir darbą kaime. Įsitikinau (ir kiti mane tuo tikino), kad vidutinybei atsiradusi geresnė
erdvė. Kad eilinis žmogus, ką ten eilinis – ir esantis hierarchinėje
grandinėje lyg ir mažiau atsakingas už savo veiksmus. Teisingiau
išsireiškus, tarybinis žmogus atpalaiduotas nuo darbo kūrybiškesnio ir darbštesnio atlikimo, nuo galvosūkio, kaip turiningiau,
prasmingiau gyventi. Bendruomeninis sutarimas vos ne visuotinai grindžiamas alkoholiu. Kas atsitiks visuomenei, mums, lietuvių tautai po kelių dešimtmečių? Kokie mes atrodysime po šimto
metų? Ar išliksime?
O gal iš tiesų mes stovime ant kažkokio baisaus, bet kartu
ir neišvengiamo lemties slenksčio, kurio vienoje pusėje jie – mūsų
seneliai, mūsų tėvai su sava mąstymo ir elgesio kultūra, su ryškiu
lyriniu jausmingumu, kurį pagimdė kasdienis santykiavimas su
juos supančia gamta, o antroje to slenksčio pusėje mes – dabartinė karta, technikos ir tempų išauginta, persisotinusi ir pervargusi
nuo įvairiarūšės ir įkyrios informacijos srauto. Štai dabar, patys to
nejausdami ir nesuprasdami, visur ir visada nutraukinėjame nematomus kraujo ir dvasios saitelius ir nuolatos, ląstelė po ląstelės,
keičiamės, o anoj slenksčio pusėj pasilieka nepaprastai artima ir
brangi kaip ir tavo kraujas, nepakartojamai turininga, savita tautos
dalis, o čia kita – šaligatvių suspausta, standartizuota, suniveliuota,
racionalizuota, intelektualizuota... Žinau, kad esu to proceso liudininkas, dalyvis ir net vykdytojas, mane degina, svilina aiškiai suvokiamas sąžinės graužimas. Ir tvirtai žinai, kad tokia yra gyvenimo ir
laiko eigos dialektika. Ir kad nuo to žinojimo, kaip ir nuo kiekvieno
išgyvento skausmo, praturtėji...
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Nebylus startas
1969-1972

Komentaras
Mielas skaitytojau... Aš ir pats nustebęs: kodėl tarp gausybės dienoraštinių įrašų neaptikau nieko, kas primintų
senąjį, išbandytą „bičiulį“ – dienoraštį. Šiaip ar taip – keturių metų tyla. Tvarkant šios knygos tekstą pačiam parūpo išsiaiškinti, kaip ir kodėl suminėtų metų tarpsnyje
atsisakiau „bičiulio“ paslaugų. Dabar aišku: po „anų“
triukšmingų ir skausmingų metų, po ambicingos kovos
„už kėdę“, tarsi koks orų pasikeitimas, užslinko atoslūgis.
Po užsitęsusių liūčių ir perkūnijos prasigiedrijo dangus.
Lyg ir išsipildė mano svajonė, troškimas (gimdęs nuolatinį psichologinį diskomfortą) ne tik laisviau mąstyti, bet
ir rašyti. Rašyti ir mąstyti. Žinoma, ir pagal seną įprotį (ir
gal prigimtinį šauksmą) – veikti. Veikti aiškiau suvokiant
paties veiksmo prasmę, teigiant ją ir kitiems.
Bendras šio memuarinio žanro knygos sumanymas verste
verčia kai ką, nors ir trumpai, aprašyti.
1970 metų rugpjūčio 7 dieną gimė antras sūnelis (gavęs
Eimanto vardą). Jo mamytė Angelė, ji gimdė Plungėje.
Ten gimdyvė buvo priglausta savo sesers Birutės ir tokios
pat geros širdies jos vyro Jono Tonkūno. Po įsidarbinimo
Vilniuje buvo praėję daugiau nei du metai, tačiau savo
pastogės neturėjome. Tuo metu dirbau Vilniuje ir gyvenau priglaustas savo tuometinio bičiulio Juozo Šato bute.
Penkerių metų mūsų sūnelis Arvydas gyveno pas mano
mamą ir seserį Panevėžio rajone, o gimdyvė – Žemaitijoje.
Ši buitinė drama tęsėsi dar keletą mėnesių, kol, netverdami džiaugsmu, susibėgome ir įsikūrėme nuosavame, tiems
laikams prašmatniame kooperatiniame bute (Žirgo g. 5).
Beje, būstas buvo įsigytas praėjus sudėtingus biurokratinius ir psichologinius labirintus, kurie prilygintini įtampų
ir keistų nuotykių kupinam detektyviniam romanui.
Mokslų akademijos Ekonomikos institute palikau parengęs rimtą dokumentą: Lietuvos gamtos išteklių ekonominio vertinimo programą. 1970-sius pradėjau laimėjęs
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konkursą užimti sociologijos sektoriaus vadovo postą. Šis,
tuometinėje Sovietų Sąjungoje tik prieš keletą metų pripažinto mokslo padalinys ėmė funkcionuoti irgi gerai sustyguotoje Mokslų akademijos sistemoje. Pagal užimamą
statusą tapau sociologinių tyrimų Lietuvoje koordinatoriumi („šefu“) ir lyderiu. Šią ir visuomenėje, ir net partinėse institucijose vertinamą prestižinę „kėdę“ padėjo laimėti anksčiau skelbtos mano publikacijos ir ypač minėto
konkurso išvakarėse „Pergalės“ (dabar „Metų“) žurnale –
Rašytojų sąjungos leidinyje pasirodžiusi apybraiža „Apmąstymai“. Čia pasirodžiau ne tik kaip gyvenimo literatūrinių vaizdelių, bet ir kaip socialinės bei filosofinės minties proveržių autorius.
1972 metais pasirodė pirmoji plačių empirinių tyrimų pagrindu mano sudaryta kolektyvinė monografija „Darbininkas. Gamybas ir laisvalaikis“, susilaukusi didelio partinių
ir sovietinių institucijų (neabejotinai ir „KGB“) susidomėjimo. Tais pačiais metais 7000 egz. tiražu pasirodė mano
brošiūra „Sociologija kiekvienam“. „Užgimiau“ kitu, net
mane patį nustebinusiu pavidalu. Tapau ne tik populiariu
„Žinijos“ lektoriumi, bet ir pageidautinu įvairių žurnalų
straipsnių autoriumi.
Suprantama, kad, įsijungus į mokslo bendruomenę, mano
mąstymas įgavo kitas, dažnai su sovietine ideologija nieko bendro neturinčias erdves. Prisilaikydamas memuarinio žanro skaitytojui (įdomumo dėlei) drįstu pateikti keletą iš to laikotarpio užrašuose užfiksuotų įdomesnių savos
minties pasažų. O taip pat ir porą atsitiktinai užsilikusių
laiškų, kuriuose dar nesklandė būsimos šeiminės dramos
šešėlis...
1969-ieji ir 1972-ieji metai pralėkė nepalikę dienoraščio
įrašų...
Na, o šiaip nuoseklesni dienoraščio įrašai prasideda tik
1973 metų pabaigoje. Įgyta ramybė atėmė norą rašyti dienoraštį...

1970-ieji. Birželio 18 d.
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Sujaudino Vydūno mintys apie kalbą. Štai jos:
„Tobuliausias kultūrinės veiklos padargas yra kalba. Iš kalbos turtingumo, iš jos sugebėjimo tiksliai išreikšti ne tik mintis, bet
ir vidinių sielos būsenų įvairumą, galima spręsti apie tautų ir paskirų asmenų žmoniškumo laipsnį. Kalbėdamas kiekvienas žmogus
išreiškia save, ir taip jis yra lyg mažas menininkas. Kalba yra visos
tautos kuriamas meno veikalas. Ji augo su šviesėjančia sąmone ir
įsigalinčiu žmoniškumu. Kalba išreiškia tautos ypatybes, jos gyvenimą ir likimą, jos dvasią. Kalboje sukauptas tautos gyvenimas nuo
pat žilosios senovės. Mokantis kalbos, pirmiausia reikia šitą turtą
įsisavinti. Kalba aiškiai parodo, koks yra tautos gyvybės stiprumas.
Norint gaivinti tautą, pirmiausia reikia gaivinti silpnėjančią jos kalbą. Kalba išlieka gyva, jeigu jos žmonės su kiekviena karta apreiškia
vis daugiau aukščiausių ir prakilniausių savo sielos savybių.“
Su Vydūnu negalima ginčytis jau vien dėl jo minčių skleidžiamos dvasingumo auros. Betgi gyveno (ir tebegyvena) daugybė
genčių, tautelių ir tautų, kurių nariai tarp savęs bendrauja retai,
pasinaudodami gana siauru žodynu. Jos civilizuotųjų vadinamos
primityviomis, netgi laukinėmis. Bet šitie žmonės puikiai susikalba jausmais, sąvokomis neišreiškiamų minčių virpesiais. Taip, tos
gentys gal ir primityvios, kažkuo artimesnės žvėrių ir paukščių gyvenimui. Primityvios ir tuo, kad nesukurdavo įspūdingų kūrinių
ir statinių. Bet savo dvasia, ypač gamtos pajauta vis dėlto jos buvo
turtingos. Man, dabar jau tapusiam sociologu, įspūdį paliko kažkurio autoriaus skaityta mintis, kad žodžiais žmonės save išreiškia
tik dviem procentais. Likusieji 98% išreiškiami judesiais, žvilgsniais, emocijomis...
Tai, apie ką čia parašiau, man regis, liečia ir lietuvius. Jie buvo
mažakalbiai, nebendravo valandų valandas rafinuota kalba. Bet sukūrė tokį gausų žodyną, kuriuo negali atsistebėti. Jis, tas žodynas,
išreiškė daugiau dvasinę, o ne technologijomis grįstą civilizaciją.
Pagaliau ir naudotos technologijos nunyko, sudūlėjo. Lietuvių kalbą ištiko amputacijos procesas. Kaip nekeista, prie to prisidėjo ir

NEBYLUS
STARTAS
1969–1972

110
�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

patys kalbininkai, sąmoningai ar ne derindamiesi prie modernybės
normų ir reikalavimų; palikdami nunykimui aibę nuostabių senų
sąvokų ir, pagal jų logiką, neįvesdami naujų.

1970-ieji. Liepos 4 d.

Kuo daugiau žmogus kaupia žinių, kūrybiškai jas interpretuodamas, tuo jis laisvesnis nuo inertiško, stereotipinio mąstymo
būdo. Tad inteligencija lieka nepakeičiamu elementu išsaugant visuomenės vystymosi kokybiškumo pradą. Tačiau jos vaidmuo irgi
kinta. Jei anksčiau, dar mūsų vaikystės metais, inteligentas buvo
pagrindinis žinių skleidimo šaltinis ir organizatorius, tai dabar,
daugiasrautės informacijos amžiuje, inteligento vaidmuo svarbus
užtikrinant informacijos kokybę ir kryptingumą.
Ne kartą yra tekę girdėti pokalbį, kai abu oponentai naudojasi tais pačiais žodžiais, tomis pačiomis sąvokomis, o vienas kito taip
ir nesupranta. Maža to, pokalbis vystosi lyg ir ta pačia kryptimi,
ginant tas pačias vertybes ir nuostatas!
Kažkas yra pasakęs, kad klaidinga vertinti žmogaus kultūros lygį pagal išmoktas svetimas kalbas. Nepalyginamai svarbiau
bendra kultūra – kaip jis supranta reiškinius ir mus supantį artimą
ir tolimą pasaulį. Matyt, įvairiapusis kalbamų dalykų supratimas,
pašnekesio ar ginčo tolerancija irgi yra vienas esminių inteligencijos požymių.

1970-ieji. Liepos 11 d.

Ir vis dėlto negalima paneigti: romantinis požiūris, pagimdytas auklėjimo, tradicijų, senųjų vertybių sistemos, visada susiduria su technikos išugdytu žvilgsniu į aplinką. Ryškiausias mūsų
laikmečio bruožas – mokslinė techninė revoliucija, keičianti pažiūras, laužanti tradicijas, greitinanti laiko tėkmę. Gyvenimo tempas diktuoja griežtas taisykles, kurioms žmogus privalo paklusti.
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1972-ųjų spalis, Kupiškis. Viešnagėje pas mano žmonos Angelės
(pirma iš kairės) pusseserę... Kadaise bendras dainavimas buvo tarsi
kokia ritualinė apeiga, suartinanti ir jauną, ir seną; ir kairę, ir dešinę...
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O inteligento paskirtis, matyt, ir yra gilus mąstymo kategorijų, formų įvertinimas. Tik tada jos pateikiamos visuomenei. Inteligentai
užpildo visas kultūrinio, ideologinio darbo sferas. Tai didžiulė atsakomybė – suteikti mąstymui tas formas, kurios nulems greičiausią
ir tobuliausią pažangą.

1970-ieji. Liepos 18 d.

„Mano brangi Angele,
Nuėjau nuo telefono būdelės sujauktu jausmu... Bet pagaliau,
ko aš geresnio galėjau tikėtis? Už ką? Lyg Tavo dosnumui nebūtų
ribų... Ir staiga pažiūrėjęs filmą (žinoma, apie karą) aš prisiminiau
taip Tavo mėgiamas eiles: Man neramu. Aš savo nerimą bandau
/ Išreikšti žodžiais ir poezijos vaizdais, / Bet neišreikštas nerimas
nešt dar sunkiau. / Be žodžių man sunku, bet dar sunkiau su jais...
Man atrodo, kad tie nepamirštami posmai giliausiai ir, kaip
niekada, tvirčiausiai guli Tavo širdyje... O ir man atrodo, kad aš juos
lyg ir geriau suprantu...
O aš? Man šiuo metu galbūt tiktų kiek kitokie: Šiandien norėčiau išsitiest kur miško aikštėj / Ir taip, pusiau budėdamas, pusiau
sapne / Klausytis vėjo, kurs po plačią girią vaikšto, / Viršūnių įsuptų
daina ramindamas mane...
Aš prisimenu mūsų atsisveikinimą ir, jeigu dar kartą būčiau
pabučiavęs Tave (trečiąkart iš eilės), būčiau moteriškai pravirkęs
prie visų.
Kažkaip labai gaila pasidarė ir Tavęs, ir Arvyduko, ir savęs, ir
dar kažko sunkiai suvokiamo.
Galėčiau dar Tau ką nors paimprovizuoti – tokia paprasta,
gera nuotaika, kuri atsiranda tik padarius gerą, širdžiai ir sielai artimą darbą... Prisipažinsiu, šiandien pabandžiau padaryti apmatus
naujam apsakymui „Viena Roko Stonio diena...“ Tai bus ir apie
tikrąjį Roką, ir vėl apie Beną, ir gal apie mane patį, ir dar kitus.
Apie mūsų kartą – paskutinę tikrų žemės vaikų, jautrių vaikų kartą. Apie jų godas ir dabartį. Žinau, jeigu ir meniškai apšlifuočiau,

pro redaktorius nepraeitų tas kūrinėlis. Per daug ryški bus egzistencializmo dvasia. Ta dvasia, kuri, rodos, vis labiau mane palaiko,
ir ji, vienintelė, varo pirmyn.
Kaip gera būtų rašyti... Nuostabiausias iš visų darbų – tai
kūryba. Mokslas – scholastika, kur sielai nėra erdvės, kur protas
diktuoja nuobodų ir žmogaus dvasiai svetimą racionalizmą. Ir be
jo gyvenime visokių ...izmų gausu. O sielos, jos virpesių vis mažiau ir mažiau lieka, kad net kartais norisi garsiai garsiai – visiems
girdint išsiverkti, išsistaugti taip, kad ne tik pasaulis atjaunėtų, bet
ir kad tu pats numestum keliolika metų nuo taip greit gyvenimo
išaugintos kupros.
Komentaras
Šis viešumui pateiktas laiškas rašytas iš Vilniaus į Plungę.
Ten, kaip jau buvau užsiminęs, mano žmona, priglausta
sesers Birutės ir jos vyro, ruošėsi gimdyti. Po šio laiško, už
mėnesio pagimdė antrą sūnelį.

„Romuti,
Truputį nuliūdau perskaičiusi, kad Meškauskas, buvęs Tavo
direktorius, varo iš bendrabučio. Aš visai to nesitikėjau. Bet ką daryti, teks susitaikyti su ta mintimi (vis dėlto pakeitei darbovietę).
Mano manymu, bandyk tartis iš pradžių su Juozu Šatu. Juk
jis vienas ir turi tris kambarius. Būtų didelis dalykas turėti kampą
su patogumais. O jis neturėtų dėl ko pergyventi, nes mes greitai
gausime savo butą (be to, Tu minėjai, kad jis Tavęs prašė pas mus
priregistruoti savo giminaitį). Tu paprašyk ir nuo manęs jo. Po
gimdymo aš galvoju pabūti kokį mėnesį pas Birutę, o paskui aš būsiu sustiprėjusi – galėsiu Juozui ruošti valgyti. Jei Juozas atsakytų:
antru atveju Tu apsigyventum pas Beną, o aš važiuočiau į Kiškelius
pas mamutę. Juozui nereikėtų žadėti 50–60 rub. – tai per brangu
mūsų kišenei. Jei jis priims normaliai (už 25–30 rub.) – gerai, jei ne
– nereikia. O pas mamutę tada jau bus pilna pomidorų, obuolių, ir
man bus labai gerai. Mes taip ir su Birute apsitarėm. Ir išlaidų bus
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mažiausiai. Ir Tau bus ne taip toli aplankyti mane. O dabar aš pas
Birutę pabūsiu iki kokio rugsėjo 15 d...
Truputį liūdnoka. Būtų geriau, jei būtume kartu visa šeimynėlė ir spręstume klausimus paprasčiau, o dabar – tokie mes
vargšai...
Aš gyvenu gerai. Daug valgau, mane visi lepina. Tik paskutiniu metu kažkas su širdimi netvarkoj. Pradėjo tinti kojos, rankos.
Ypač sutinusi kairė koja ir ranka. Bet gal praeis. Rytoj galvoju eiti
pas gydytojus.
Laikas eina lėtokai. Labai laukiu tos dienos, kai užbaigsiu tą
nelemtą storumą. Bjaurus moters likimas.
Pasiilgau Tavęs. Nors jie labai geri. Ir Birutė, ir Jonas stengiasi dėl manęs. Tačiau trūksta artimiausio žmogaus ir gana. Juk
manęs nei apkabina, nei priglaudžia niekas. O būtumei Tu šalia,
būtų lengviau.
Tu turbūt jau ir užpykai, kad aš taip ilgai neparašiau. Atleisk
man. Labai jau atpratau rašyti.
Arvydukas siunčia Tau linkėjimus. Taip pat Birutė ir Jonas.
Bučiuoju Tave nuoširdžiai, nuoširdžiai.
Tavo Angelė.“

1970-ieji. Rugsėjo 10 d.

Maksas Nordau, XIX a. vokiečių filosofas, mąsto ir kalba
lyg ir mano mintimis. Išreiškia mano pajautą: „Kuo žemesnis ir
paprastesnis idealas, tuo lengviau individas randa jo įsikūnijimą.
Kaip tik todėl nedori, abejutiški žmonės gali lengvai įsimylėti ir
vieną meilės objektą iškeisti į kitą, tuo tarpu subtilesniems ir sudėtingesniems charakteriams sunku rasti savo idealą arba netekus jo
pakeisti kitu.“
Kaip štai šitame minčių fone atrodo Afroditė, sukurta Praksitelio prieš beveik 2,5 tūkst. metų?
Mano suvokimu, ji gyvena tarytum ypatingame pasaulyje – normalių, neiškreiptų jausmų pasaulyje. Ji gyvena paprastam

žmogaus žvilgsniui, kuris išvys joje ir etosą – jos dvasinės didybės
išraišką, ir erotiką – jos fizinio, meilės potraukio išraišką, išvys jų
harmoniją, jų grožį.
Tai harmoningos dvasinės ir fizinės meilės deivė. Ji, matyt, ne
portretas, o svajonė – svajonė apie idealią meilę, grožį, harmoniją,
kurios nėra pačiame gyvenime.
Negali būti atsitiktinumas, kad Petrarkos meilė Laurai buvo
nelaiminga. Kaip Dantės meilė, Šekspyro meilė, kaip Puškino, Gerceno, Bloko meilė, daugelio didelių rašytojų ir poetų meilė. Matyt,
tokiems žmonėms visuomet sunku rasti žmogų, kurio meilė būtų
tokia pat daugiabalsė.
***
Negimusi, juolab nesutaurinta meilė galbūt yra viena masiškiausių žmonių gyvenimo tragedijų. Galimas dalykas, kad ir nepatirtos meilės kančios savo pasekmėmis kur kas liūdnesnės žmonijos evoliucijai, negu meilės be kančios atgarsio. Juk žmogus, kuris
nepamilo, – tai žmogus, kuris nepakilo į kažkokią aukštesnę savo
pakopą, netapo tikruoju žmogumi. O gal žmogaus drama ten, kur
meilės objektas (pati meilė) pernelyg idealizuojamas? Atplėšiamas
nuo gyvenimo!
Homo amans – mylįs žmogus. Tai tikras žmogaus idealas.
Androginas – tai moteris ir vyras vienyje, viename kūne.
Graikai šią būtybę yra mitologizavę.
***
Teisus buvo Romenas Rolanas teigdamas, kad žmogus be
meilės – ne visiškai žmogus, kad jis nepilnavertis ir fiziškai, ir emociškai, ir protiškai.

1971-ieji. Rugsėjo 10 d.

Kodėl senovės lietuviai negarbino asmenybių? Jie suvokė: tai
reikštų kitų pajungimą joms, apskritai žmogiškųjų savybių garbinimą, kas nesiderino su panteistiniu, kosmologiniu pasaulio suvokimu. Su darnos dėsniu.
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Ką šiandien mes regime? Su kokia pompa švenčiami jubiliejai? Gal sveikinimuose ir būna nuoširdumo, betgi kokiu laipsniu
užkeliamos jubiliato ambicijos! Ir pastarasis, ir sveikintojai iškrenta
iš visuotinės darnos, iš nuosaikumu alsuojančio Būties Rato...
O gal vis dėlto tas puotas reikėtų pateisinti? Natūralus, gamtojauta, tradicijomis ir savitarpio pagalba grįstas bendruomeniškumas tai nunykęs! Štai žmonės, lietuviai, gelbėdamiesi ir griebiasi
to, kas dar karingojo ateizmo išpropaguota ir dabar lengviausiai
prieinama.

1971-ieji. Rugsėjo 30 d.

Kažkur skaičiau, kad esama trijų žmogaus išsivystymo lygių.
Man toks skirstymas labai priimtinas. Štai tie lygiai:
Pirmasis, tai gyvūnų lygis. Tai žmonės, kurie tenkina savo instinktus: mitybos, seksualinį, giminės pratęsimo, turtėjimo. Daro tai,
ko patys nori. Antrasis, tai žmogaus lygis. Tai tie, kurie gyvena dėl
kitų: įgyja žinias, rūpinasi kitais, myli... Daro tai, ko nori kiti. O trečiasis – tai idealaus žmogaus lygis. Tai tie, kurie gyvena Dievui, kurie
galvoja apie ateitį. Daro tai, ko nori Dievas (pasaulio tvarkytojas).
Pratęsiant štai tokį mąstymą, ko gero, galima ir žmonių civilizacijos išsivystymą skirstyti į 3 lygius. Pirmasis – tai urvinis, laukinis žmogus, gyvenantis pagal savo instinktus. Antrasis – tai žmonės, kurie gyvena remdamiesi protu (tarkim, dabartinė civilizacija).
Trečiasis – žmonės, kurie remsis išmintimi, intuicija, nuojauta (tai
ateities civilizacija).
Betgi viskas, kas čia pasakyta, egzistuoja ne tik pagal Istorijos
Ratą, bet ir paraleliai, tam tikrame vienyje.

1971-ieji. Spalio 11 d.

Evoliucijos variklis – aplinkos iššūkis sistemai. Nuo diferenciacijos į integraciją ir vėl į diferenciaciją... Iššūkio – atsako dėsnis.

Iššūkis gali būti padiktuotas ne tik išorinių, bet ir vidinių
jėgų: neišmintingos ekonominės ar kultūrinės politikos, tarpusavio
vaidų, dorovinės degradacijos, etc.
Pažanga neturi erdvinių ribų, tai kumuliacinis reiškinys. Civilizacijos augimo kriterijus – jos ekspansija.
***
Militarizmas, teritorinė ekspansija ir prigimtinių kultūrų
niveliacija – pagrindiniai civilizacijos palūžimo veiksniai. Ko gero,
technika ir technologija neišreiškia civilizacijos brandumo. Gal išmintis, dvasia, žmogaus kultūringumas yra aukštesnės prabos kriterijus? Kuris, vykstant mokslo ir technikos revoliucijai, kažkodėl
atsiduria antrame plane.
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Punsko valsčiuje (kur greta šiapus sienos keletą metų dirbau) – 4000 gyventojų, o lietuvių organizuojamoje saviveikloje
dalyvauja apie 1000 žmonių. Štai ką reiškia nepertraukiamas tautinės savimonės tęstinumas, kurio nenusiaubė kolektyvizacija! O gal
reiktų dėkoti ir lenkų tolerancijai? Bet kaip tu ją suprasi žinodamas,
kad tai iš Lietuvos atsikastas kraštas...
***
Babilono, Egipto, Romos ir kitų panašių civilizacijų bei imperijų pagrindinis socialinės organizacijos bruožas – vergai ir liaudis turėjo dirbti vien turtingiesiems, valdovams ir nenutrūkstamai
statyti prašmatnius rūmus ir šventoves. Statytojams tekdavo tik
sorų sriuba su įmestu kaulu ir vyno ar alaus (Egipto atvejis) puodukas. Vergai ir liaudis buvo ta pradinė medžiaga, leidusi suklestėti Semiramidės sodams ir iškilti neįtikėtino dydžio piramidėms,
kurias jungė šventyklų ir kolonadų labirintai. Statytojai vos išgyvendavo iki trisdešimties metų – fizinis darbas ir karštis sutirpdydavo jų sąnarius. Tai buvo pasaulis, kuris pagimdė krikščionybę ir,
sekant anų puošnių imperijų pėdomis, buvo statomos neįtikėtino
dydžio ir architektūrinio bei meninio puošnumo bažnyčios ir katedros. Užtenka žvilgterėti kad ir į šv. Petro baziliką Romoje.

1973-ieji. Lapkričio 14 d.

Kas yra Tėvynė? Tai, toli gražu, ne vien istorija, skaudi jos
atmintis. Ne vien etnokultūra ir jos paveldas. Ne vien kalba, jos
skambesys. Ne vien gamtojauta, bendri klimato ir landšafto išgyvenimai. Tėvynė – tai ir dabartyje susiklostantys socialinių, dvasinių
santykių tinklai. Jie pinami pradedant šeima, bičiulių grupelėmis ir
baigiant politikų (vadinamų valstybininkais) elgsena ir valstybės
sprendimais. Kokie jie šiandien? Kaip jų skirtingi lygiai dera tarp
savęs? Kokie virpesiai juos gaubia? Koks tų tinklų tankis? Kokia
tinklams panaudotos medžiagos (siūlų) kokybė?

TRIUKŠMINGA
TYLA
1973–1978
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***
Vis tebemąstau apie civilizacijų ir tautos santykį. Apie dabartį... Apie viso to esmę.
Pasaulio civilizacija gali būti gyvybinga, atsinaujinanti ir
pažangi tik tuo atveju, jeigu kiekviena tauta yra pajėgi ne tik absorbuoti bendražmogiškosios kultūros laimėjimus, bet ir optimaliausiu būdu, nei išoriškai, nei vidiniai neprievartaujama, galėtų
išreikšti jai būdingas prigimtines galias. Jeigu teisės ir laisvės reikalingos atskiram individui, tai panašios teisės ir laisvės reikalingos
ir tautai, kurios išreiškia biosocialinės egzistencijos ir organizavimosi būdą.
Tam tikslui pasiekti ir pasitarnauja sava valstybė. Jos funkcija: suteikti tautai visas būtinas politinės, ekonominės, kultūrinės
bei kitokios saviraiškos sąlygas; plėtoti jos integraciją su pasaulio
bendrija, išsaugoti ir plėtoti unikaliuosius etnokultūros bruožus.
Valstybingumas – tai ir saviteigos būdas, padedantis tautai užimti
deramą vietą pasaulyje ir įnešti savitą indėlį į bendražmogiškosios
kultūros aruodą.

1973-ieji. Gruodžio 10 d.

Prieš savaitę palaidojome savo kaimyną Vytą Biekšą, 34 metų
amžiaus. Tapo nepataisomu alkoholiku, nuo alkoholio ir pasimirė.
Liko žmona ir 10 m. dukrelė Dainora.
Susirinko gausiai žmonių. Sakė formalias, kaip man pasirodė – be širdies atjautos kalbas. Visi skubėjo namo.
Grįžusius kaimynus, kurie lydėjo velionį į kapus, užkvietė
pakasynoms. Pasėdėjome. Taip ir išėjome netarę nė vieno šiltesnio
paguodos žodžio. Tiesiog jų širdyje ir ant liežuvio aiškių nebuvo.
Gal dėl to, kad velionio žmona su savo vyru, kai grįždavo išgėręs,
elgdavosi chamiškai. Bet... Aš gal neteisus? Tokiais atvejais kalbos
gal ir nereikalingos.
Šeštadienį, po 5 dienų kaimynė Alaunienė manęs klausia:
– Kaip Biekšienė?

O ką aš atsakysiu, jeigu ji, Alaunienė, gyvenanti greta našlės,
artimiausia kaimynė, nesugebėjo per tas dienas jos aplankyti. Ką
reiškia asmenybių priešiškumas? Gal kultūros dūlėjimo požymį.
***
Iš tribūnų tvirtinama, kad nėra žmonių „susvetimėjimo“...
Baisu, kai savo širdyje bejauti tik rudimentus žmogiškojo gailesčio, varganus likučius bičiuliško nuoširdumo. Kažkoks riebalinis
sluoksnis vis storiau ir storiau dengia mūsų sielas...
O gal tai žmogaus apsauginis mechanizmas būti nejautriu
ir taip išlikti darbingam šitame svetimomis šaltomis ideologijomis
ir mechanizmais prisodrintame pasaulyje? O gal tai įžanga į dar
didesnį nužmogėjimą, kada ir labai artimo žmogaus mirtis bus tik
eilinis sutrikdymas reikalų tvarkymo rutinoje.
***
Visą vaikystę kankinausi kitų akyse save jausdamas ir vertindamas plebėju. Tikrų tikriausiu plebėjų palikuonimi. Tas jausmas
mane taip nualino, kad dvasioje užgimė patricijiški siekiai, dvasios
polėkių ir taurumo ilgesys.
Šis dvasios taurumo siekis ypač subujojo jaunystės metais,
kada bet koks keiksmažodis, bet kokia „kudlota“ mintis mane sujaudindavo, papiktindavo iki atviro protesto, kurį reikšdavau visa
savo esybe. Betgi... Mano dvasios „supatricijiškėjimas“ ėmė dominuoti virš žmogiškumo, virš paprastumo, nustumdamas juos vos
ne į paskutinį planą. Aš galėjau priekaištauti savo mamai, kad veido
negalima prausti tame bliūde, kuriame vakar kažkas plovė kojas.
Galėjau piktai priekaištauti (priekabiauti) į svečius atėjusiam savo
bendraamžiui, kuris miestelio kultūros namų salėje demonstratyviai šokių metu rūkė cigaretę...
Štai, mano gyvenimas siaubingai įpusėjęs ir galiu suvesti rezultatus.
Aš esu plebėjas! Tikriausias, nemaišyto kraujo plebėjas! Tai
mano prigimtis ir aš nesuprantu tų, kurie aiškina, kad saviaukla
galima daug ką pasiekti. Man nesuprantama, iš kur žmogus, šiais
intensyvaus gyvenimo laikais, gali surasti laiko ir energijos tokiai
saviauklai. Šituo gali pasigirti gal tik Indijos jogai.
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Man atrodo, kad tik pakeitus kraują mano gyslose, aš galėčiau įgauti lengvumą kūne ir grožį – trapų grožį ir taurumą mintyse ir jausmuose.
Bet iš kur tu gausi tokį kraują? Ir ką tu žinai, gal daug, labai
daug žmonių va šitaip kankinasi savo prigimties prieštaravimuose.
***
Jasunari Kavabata:
„Tai, kas vadinama šeimyniniu gyvenimu, yra ne kas kita
kaip tamsus verpetas, kuriame nuolatos skandinamas pyktis, daromas vienas kitam.“
***
Niekšybė ir menkystė – du dvyniai. Juk nuo menkystės iki
niekšybės tik vienas žingsnis.
Štai ir galima galvoti, kad mūsų visuomenė, jos gyvenimo
sąlygos neatsiejamos nuo tokių jos palydovų, kaip niekšybė ir menkystė. Tik kaskart jos įgauna vis kitokias formas. Teisus rašytojas
Vyt. Petkevičius teigdamas: jeigu tobulėja žmogus, tai tobulėja ir
niekšybė.
Ir dabar mes vis glaudžiau gyvename viename asmenyje: ir
kūrėjas, ir menkysta. Kadangi pragmatiškasis darbas, jo rezultatai
sveriami visur ir visada, o žmogiškumas ne, tai mes visais būdais ir
siūlome savo sveriamą prekę, pamiršdami antrąją žmogaus natūros
pusę – dvasingumą.
Laikas gimdo savus didvyrius ir sukuria savą nepakartojamą
gyvenimo aktoriaus situaciją.

1973-ieji. Gruodžio 11 d.

Staigmena!
Šiandien sužinojau, kad mano šefas Jonas Macevičius pateikė
pareiškimą apie atsistatydinimą. Taip jį privertė pasielgti mūsų akyse niekuo nepateisinamas MA prezidento Juozo Matulio įtūžis, prasiveržęs neįtikėtinai grubia forma. Kas tai? Nepakantumas humanitariniams mokslams? Kerštas už iš darbo atleistą Juozą Bulavą,

akademijos narį? O gal man (mums, pašaliniams) nežinomų dar
kitokių sąskaitų su Macevičium suvedimas? Daugelis įvykių (vadintinų rezonansiniais) užgimsta užkulisiuose sujaukdami suinteresuotus pašaliečius.
O kas gi dėsis toliau atsistatydinus Macevičiui? Ar kas nors
įžiūri, kad gali prasidėti grandininė reakcija? Ar numato kas nors,
kad mūsų įstaiga gali pavirsti ne pažangos bastionu, o regreso šaltiniu? Kad visas tas kančiomis ir rizika statytas pastatas gali sugriūti
it koks kortų namelis, jeigu jo šeimininkais taptų tokio tipo žmonės, kaip Antanas Balsys ar Genrikas Zimanas?
Gal aš ir perdedu. Žinoma, ir Macevičius ne be trūkumų. Tačiau jo dabartinė progresyvioji veikla nusveria jo trūkumus.
Darbovietės partorgui Jonui Aničui aš užsiminiau apie Jokūbo Minkevičiaus kandidatūrą. Bet gal ir sąmoningai nutylėjau apie
jo paties. Kažin ar jis ką nors suprato?
Komentaras
Įraše kalbama apie tada, prieš trejetą metų įsteigtą Filosofijos, sociologijos ir teisės mokslinę instituciją. Jonas
Macevičius, jaunystės metais dirbęs Lietuvos komjaunimo CK sekretoriumi, buvo gana pažangių, lietuvių kultūrą
ir sąmoningumą ginančių pažiūrų. Dauguma šios institucijos darbuotojų, kuriuos atrinkdavo ir įsileisdavo J. M.,
buvo panašių orientacijų. Konkurso keliu 1970-jų metų
pradžioje aš irgi jo dėka užėmiau suformuoto sociologijos
padalinio vadovo pareigas.
Matomai įtakingiausias to meto valdžios institucijas (visų
pirma „KGB“) erzino mūsų įstaigoje įsitvirtinanti aiškiai
prolietuviška dvasia ir pradėtų mokslinių tyrimų kryptingumas. Įraše minimos A. Balsio ir G. Zimano pavardėmis
suminėtieji atstovavo dogmatiškoms sovietinės ideologijos pozicijoms. Na, o iš rusų sentikių kilęs filosofijos
autoritetas Jokūbas Minkevičius jau anais metais savo
darbais ir elgsena demonstravo ypač drąsias, pažangias,
demokratiškas ir prolietuviškas nuostatas.
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Jonas Aničas vėliau bus pakviestas dirbti į kompartijos
CK, iš ten – bus išrinktas (paskirtas) Vilniaus Pedagoginio
universiteto rektoriumi. Iki Atgimimo...

1973-ieji. Gruodžio 22 d.

Šiandien svečiavosi estas Mikas Titma sociologinių tyrimų
koordinavimo klausimais. Jis – Estijoje, o aš – Lietuvoje susikuriančios sociologijos lyderiai.
Kaip lengva bendrauti su panašios dvasinės struktūros žmonėmis! Tiesiog nereikia jokių pastangų: viskas teka savaime, pilnai
vienas kitą suprantant. Net ir nekalbant apie tautinius interesus –
viskas mums aišku.

1973-ieji. Gruodžio 25 d.

Valgėme žmonos šventiškai paruoštas kūčias.
O Arvydukas man ir sako:
– Tėti, ko gi tu taip skubi valgydamas, argi nepastebi, kad
šiandien šventė?
Jam dar tik aštuoneri...
Štai kokius iš mūsų robotus daro dabartiniai gyvenimo tempai! O gal aš tapau tam procesui lengviausiai pasiduodančiu? Įsiteikiančiu?..
***
Vis dar man kažko trūko alkoholio vartojimo aiškinimų
grandyje. O dabar, po pasivaišinimo, staiga išaiškėjo vienas gana
svarus argumentas... ...Alkoholio pagalba mes bėgame į iliuzijų,
ramybės ir saugumo pasaulį (tegu ir laikiną). Įvairiomis varsomis
atsiveria savo paties asmenybė, kuri realiame gyvenime dėl įvairių ir suprantamų priežasčių būna užslopinta, negali pasirodyti
tokiais bruožais, kurie mums suteiktų platesnę saviraišką ir pasitenkinimą...

Tegu tai bus ir iliuzorinis pasaulis, bet argi jis mums nereikalingas? Kuo gi skiriasi pramoginiai renginiai? Jie mus nukelia irgi į
kitą iliuzorinį pasaulį. Tik skirtumas tas, kad pramoginiai renginiai
mus veikia be nuodų pagalbos...

1974-ieji. Sausio 3–4 d.

Puiku dirbti mėgiamą darbą tokiose sąlygose, kada nėra
stresinės būsenos, kada reiškiamas tau pasitikėjimas, – taip aš pasakiau savo skyriaus darbuotojų posėdyje, kuriame dalyvavo partijos CK atstovas, mūsų profesinės (mokslinės) srities kuratorius
Justinas Lazauskas.
Laimėjęs konkursą, o tuo pačiu tapęs lyg ir Lietuvos sociologų lyderiu, įgijau mano prigimčiai artimesnes erdves.
Taip sakyti posėdyje, dalyvaujant oficialiam svečiui, aš jau
turėjau pagrindą.
O vėliau, vakare, vakarienės ir išleistuvių metu (išlydėjom
estų sociologą) Lazauskas tapo neįtikėtinai atviras. Pasirodo, jis su
mokslininko klausa mane anksčiau sekė, studijavo... Ir jam buvo
labai skaudu ir sunku, kai Rimkus (tuometinis LKP CK skyriaus
vedėjas) puolė mane. Kiek nuo jo, Lazausko, priklausė – jis mane
dengęs.
– Tu, Romka, gabus. Nueisi toli... O mane pamirši, – kalbėjo
„Gintaro“ restorane prie paskutinių kokteilio bokalų.
O aš to jo atvirumo nusigandau. Maža to, jis pats, savo pinigais, užsakinėjo paskutines taureles.
Kaip gi bus dabar neturint prieš akis baubo! Ar įstengsiu aš
toliau sąžiningai ir dviguba jėga dirbti, kaip kad anksčiau, kada
baubas grasino mane gyvą praryti?
Teisus J. Macevičius sakydamas: kai būna Tau bloga, dirbk ir
darbe rasi nusiraminimą, paguodą. Na, o su dviguba energija pasiektas lygis užsifiksuoja.
Tikiu: kiekviename iš mūsų glūdi nepaliesti, bet turtingi klodai. Reikia tik surasti jiems raktą ir tada juos nesunku eksploatuoti.
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Komentaras
Justinas Lazauskas, prieš tapdamas LKP CK instruktorium (kuruojančiu mokslo bendruomenę), buvo dirbęs
Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerijoje. Išsiskyrė ir komunikabilumu, ir intelektu. Buvo įgijęs filosofijos
mokslų kandidato (daktaro) laipsnį. Demonstravo demokratiškesnių pažiūrų poziciją. Bet jame kirbėjo aukštesniajai valdžiai įsiteikiančiojo bruožas. Pateiksiu mažytį
pavyzdėlį, liečiantį ne tik mane, bet ir Justiną.
Vadinamaisiais Pertvarkos metais (1985–1989) laikraštis
„Literatūra ir menas“ garsėjo gana aštriais publicistiniais
straipsniais. Mėgau ten publikuotis. Bet štai, gavau specialų užsakymą: parašyti apie šeimos, kaip socializacijos
instituto, situaciją. Paskelbė. Net per du puslapius. Kitos savaitės numeryje, vėlgi per du puslapius, pasirodė
J. Lazausko straipsnis, mane triuškinantis „į šipulius“.
Maža to, „Komunisto“ žurnale (ideologinės propagandos
viršūnė) pasirodė vėlgi Justino replika, bandanti mane
„pribaigti“. Tikiu, tos pastangos buvo ne jo inicijuotos.
Tuomet, tapęs sociologijos lyderiu, savo publikacijomis,
viešomis paskaitomis ir renginiais pernelyg buvau išlaisvėjęs ir pamiršęs viską stebinčią, viską (lyg Dievas) kontroliuojančią „sistemą“. Intelektualusis Justinas L., lyg ir
pritardamas įsibėgėjančiam atgimimui, slinko Kvislingo
kryptimi, kuri aiškiais kontūrais išsiskleidė jam dirbant
LKP CK pirmojo sekretoriaus P. Griškevičiaus patarėju.
Nauji vėjai Justiną, pasilikusį senose pozicijose, nubloškė
į jį visais požiūriais dusinančią periferiją. Praėjo keli metai
ir rado jį kolektyvinio sodo namelyje mirusį nuo infarkto.
Tais metais panašių aukų buvo ir daugiau.

Mąstau apie adaptaciją...
Neprisitaikymas prie aplinkos, pasyvus prisitaikymas, aktyvus prisitaikymas. Va, pastarasis variantas mane labiausiai ir

domina. Nes tik jis neša asmens ir sociumo pažangą. Bet štai: pastarasis prisitaikymo variantas, ko gero, neišvengiamai prisideda
slopinant protėvių sukauptos ir dar išlikusios patirties elementus.
Išvada aiški: realizuojant aktyvų prisitaikymą reikia būti tikru išminčium (mūsų sąlygomis).
***
Iš tribūnų tvirtinama: pareiga – tai sąžinės reikalas. Sudėk
į krūvą gryną sąžinę ir Tu gausi didžiulę jėgą. Bet pasakykite, kur
gi rasi žmogų su tokia sąžine? Tuo labiau – mūsų laikais, kai tokie
„tradiciniai“, praeitimi dvelkiantys elementai nebe madoje. Beje,
koks „grynuolis“, pavirtęs angelu, bematant „nuplasnotų“ ten, kur
jam ir vieta...
Pagaliau, ir patys žmonės kuo toliau jį nuo savęs nuvytų...
***
Menu, kaip iki širdies gelmių graudendavausi žiūrėdamas į
besiskleidžiančias, rasos lašeliu pasidabinusias rožes... Kaip alpdavau žvelgdamas į galingus, savitą gyvenimą gyvenančius medžius,
dar skendinčius melsvame rytmečio rūke, pro kurį braudavosi
sidabriniai saulės spinduliai. Kaip jaudindavo gelsvas takelio kaspinas, kuris kiekviename posūkyje siūlydavo vis kitokią augalijos
kompoziciją... Kaip saulės atokaitoj išbėgdavo kažką tarpusavyje
besišnekučiuodamos pelytės... Tai buvo mano studijų metais Maskvoje, Timiriazevkos akademijos dendrologiniame sode.
Kaip ilgu, velnioniškai ilgu savo pavasario dienų, amžiams
nuėjusių praeitin.
***
Gera nakties tyloje sėdėti vienam. Atsiskyrusiam nuo to
triukšmingo pasaulio. Raminti ir jaudinti save mamos padarytu
obuoliniu vynu ir šnekučiuotis, šnekučiuotis iki vėliausių išnaktų
pačiam su savimi. O kurgi šiais laikais (ir kaip gi) surasi tau taip reikalingą ir svarbiausia – tave suprantantį pašnekovą? Kai jis dieną
atsiduria šalia, tu nenori gaišti laiko, o kai pas tave gabaliukas (tik
gabaliukas) dienos metu laiko atsiranda – jo nesurasi. Visi užsiėmę.
Pagaliau: o ar tu gali būti atviras net su pačiu geriausiu bičiuliu? Tu nesi tikras, kas jis... Mūsų gyvenimas taip visus margina,
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kad pasaulis ir jo supratimas tampa per daug individualus. Gal taip
buvo ir anksčiau? Bet pasaulis ne taip skubėjo ir buvo daugiau bendresnių, intymesnių tradicinės kultūros elementų.
Dabar gi savo intymumą slepiame už devynių užraktų. Romantizmo epocha praėjo. O netyčia atsilikę ir besislapstantys jo pasekėjai nebedrįsta iš miško tankmės išeiti į dienos šviesą.
***
Medikai ir psichologai kalba apie miegančius žmogaus intelekto klodus; apie nepajungtas, neišsiūbuotas jo galimybes... Siūlomi receptai. Teoriškai gal ir taip. Betgi kaip tu įveiksi aplinkybių tau
nubrėžtą žmogiškąją ribą. Ji tau brukte įbrukta. Dažnai tave kankina nepilnavertiškumo suvokimas. Na, ir pabandyk, toks būdamas,
savo režimo pagalba pajungti „nepajungtus“ klodus ir tu greitai įsitikinsi, kad tu tampi racionalistu, kurio tikrieji, žmogiškieji jausmai
vis labiau ir labiau atrofuojasi.
Dienoraštis – mano artimiausias bičiulis. Štai, pradėjau rašyti šias intymias miniatiūras ir jaučiu, kaip ėmė tirpti nusėdę taukai
nuo mano širdies. Bet jas rašau tiktai nemigos valandomis, kartais
praskiesdamas jas mano mamos padarytu vynu... Ir, po didelės,
kelių metų pertraukos, rašau dar tik pirmuosius puslapius. Įdomu, kaip aš atrodysiu rašydamas paskutiniuosius? Ar neims manęs
persekioti Rimanto Blažio arba Vyto Biekšos likimas? Mes gi patys
negalime nustatyti, kada pradeda pas mus galutinai irti pagrindinė
sistema ir kada jau nebegali pats sustabdyti be stabdžių esamą pakalnėn riedančią įsibėgėjusią mašiną...
Komentaras
Rimantas Blažys buvo už mane jaunesnis 3–5 metais.
Dirbo tame pačiame Ekonomikos institute, į kurį aš, po
direktoriavimo Aštriojoje Kirsnoje, buvau priimtas dirbti.
Rimantas buvo išlakus, aukštas gražus vyras, apsigynęs
daktarinę [kandidatinę] ir nusiteikęs „krapštytis“ prie habilitacinės disertacijos. Gyvenome kaimynystėje: jis su
žmona (išdykaujančia dėl „nuobodaus“ vyro) vieno kambario butuke, aš – suvisai greta, kitame keturių kambarių

bute, paverstame merginų bendrabučiu, bet iš pagailos
vienas iš tų kambarių buvo skirtas man ir mano pagausėjusiai (jau keturių narių) šeimynėlei (keliems mėnesiams!).
Vieną vakarą pasibeldžia pas mus jo išblyškusi žmona ir
sako: pasikorė Rimantas. Tą vakarą pas mane svečiavosi brolis, jau atitarnavęs kariuomenėje... Įpuolėme į kaimynės butuką. Brolis per burną bandė daryti kvėpavimą. Atvykusi greitoji sako: argi nematote lavondėmių?..
Rimantas nusižudė apie vienuoliktą valandą ryto, –
taip pasakė vėliau iš kaimo atvykusi jo motina – būtent
tada ji pajautė širdies smūgį ir baisų nerimą...
Gerai pamenu savo nustebimą, kai savižudybės išvakarėse Rimantas aplankė visus instituto skyrius... Tai įvyko
1970-aisiais metais. Vadinamaisiais „brežneviniais“ arba
stagnacijos metais. Lietuvoje tais metais panašiu būdu į
Anapilį iškeliavo ne vienas jautresnės prigimties asmuo...

Gaila man savo berniukų, kurie taip ir neturės betarpiško
sąlyčio su mūsų lyriškumą, romantizmą ir idealizmą palaikiusia ir
ugdžiusia aplinka. Jie jaunučiai, jautrūs, imlūs. Bet mes, jų artimieji,
jų tėvai, diena po dienos patys naikiname tos kultūros elementus,
jų daigus. Ir naikiname ne dėl savo kaltės, ne dėl savo nemokšiškumo, bet todėl, kad mes įsukti gyvenimo verpetan, iš kurio ne mūsų
jėgoms išsikapstyti...

1974-ieji. Sausio 14 d.

Sociologinių tyrimų laboratoriją (pavaldžią man) aplankė
nemažas viršininkas – V. Kojala, Vilniaus miesto partijos komiteto
antrasis sekretorius. Jis atvyko su pasiūlymu – laboratorijai užsiimti Vilniaus miesto socialinio vystymo planavimu. Pasiūlymas gana
viliojantis, patenkame į miesto – sostinės patronų dėmesio erdvę,
naujas pažintis ir malonę... Jonas Aničas (ist. mokslų daktaras ir
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MA partkomiteto sekretorius) tapo sužavėtas šiuo pasiūlymu. Sako,
reikia sutikti nedvejojant...
O aš su mūsų įstaigos vadovu J. Macevičium likom santūrūs.
Kas būtų, jeigu štai taip kraipytumėmės kaip fliugeris nuo vėjo?
Nebūtų fundamentalių darbų, o kartu su jais nebūtų ir asmenybių.
Komentaras
Doc. Jonas Aničas (vėliau – profesorius) 1969 metais iš
Šiaulių pedagoginio instituto persikėlė dirbti į Vilnių. Tapome bendradarbiais. Netgi vienas kitam artimais. Na, o
Šiaulius jis buvo priverstas palikti dėl žmonių „nederamo“ jam dėmesio. Ateistinės propagandos aktivizacijos
metais (1962–1966 m.) jis buvo organizavęs studentus ir
su jų bei kitų aktyvistų pagalba iškirtęs... Kryžiaus kalną.
Bet po nakties kryžiai vėl atsirasdavę.
Tapęs LKP CK ideologinio skyriaus vedėju jis, mano pozicijai susikomplikavus, nuoširdžiai mane gynė. Paskui
buvo nukreiptas dirbti tuometinio Vilniaus Pedagoginio
instituto rektoriumi. Iki Nepriklausomybės atgavimo. Jį
pakeitė signataras Saulius Razma. Vėliau J. Aničas parašė ne vieną knygą apie iškilių lietuvių asmenybes, tarp
jų – apie Vileišius. Na, o Miesto partijos komiteto sekretoriaus V. Kojalos siūlymas vis dėlto sukėlė daug bruzdėjimo, įtampų, politinių bei mokslinių nuotykių.

Turėjau bičiulį. Tapė puikiausius paveikslus. Tiesa, kažkas
pasakė, kad juose trūksta skaidrumos. Bet jis juos tapė sau ir labai
retai kam rodydavo. Buvo gera su juo, kažkaip ir be žodžių buvome išmokę bendrauti. Galėdavome nesibaimindami pasakyti vienas kitam ir gana piktą pastabą. Bet va, sugundė nelabasis jį parašyti kandidatinę. Parašė. Metė tapybą ir ėmėsi sparčiai šturmuoti
daktarinę. Beveik parašė. Kol rašė, niekas mūsų nebejungė, nebent
tiek, kiek ir visus pažįstamus žmones, arba tiek, kiek buvome „susikrovę bičiulystės kraičio“ iš praeities.

Ir nežinau, ar jį kaltinti, ar ne. Greičiausiai, kad jis čia nieko
dėtas. Greičiausiai jis ir pats tokio savęs nepakenčia...
***
Vakar mano bičiulis (šešėlis) sugrįžo iš komandiruotės kažkuo pasikeitęs. Vidinė įtampa buvo dingusi, visas pažvalėjęs. Klausiu: kas gi atsitiko?
– Ogi nieko. Paprasčiausiai sužinojau visą tiesą.
– Apie ką?
– Apie savo iliuzinę, beviltišką meilę...
Jis papasakojo, kaip kankinosi ištisus 20 metų mylėdamas
vieną mergaitę, vėliau tapusią mergina, o dar vėliau – moterim. Tai
buvo ištisa kančių simfonija, nes jis jos nė karto nebuvo pabučiavęs.
Tai buvo platoniškosios meilės klasikinis pavyzdys: kasdien, kas valandą svajoti apie ją ir neturėti galimybių žiūrėti jai į akis, liesti jos
kūną... Ir taip ištisus dvidešimt metų!..
Pasak jo seno pažįstamo, dirbančio viename kolektyve su Ja
(likimas buvo nubloškęs mano bičiulį į tą kraštą), Ji neverta net ir
geros motinos vardo. Taip manąs ne tik jis, bet ir kolektyvas. Nuostabus grožis tarnavo šaltam spindesiui ir domėjimuisi savimi. O
lankstus, šmaikštus protas buvo pajungtas rafinuotai vaidybai.
...Koks vargšas, nelaimingas mano draugas – pagalvojau [kankinamas vaizduotės sukurtu šešėliu]. Turi protingą, jauną, gražią
žmoną ir porą nuostabių berniukų. Bet va, čia mat į galvą atėjo Sent
Egziuperi mintis: rožė tik viena ir pati gražiausia tai ta, kurią pats
išsiauginai... Tai kurią gi jis augino ir kurią jam privalu buvo auginti?

1974-ieji. Sausio 17–18 d.

Šiandien galiu šaukti valio! Eureka!!!
Pavakaryje, po gero pasislidinėjimo miške netikėtai užgimė
projektas! Aiškios konstrukcijos! Dabar aš žinau, kaip praktiškai
galima tirti įmonės socialines funkcijas – sukurpti teorinę konstrukciją ir kaip ten pagauti, išgryninti socialinių bei psichologinių
santykių ir ypač žmogaus socializacijos efektą!
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Visos „genialios“ mintys gimsta labai paprastai. Tačiau dirva,
kurioje jos atsiranda, vis tiktai turi būti purenama ir tręšiama pastoviai. Štai tada ir gali tikėtis, kad anksčiau ar vėliau angelas tikrai
pasirodys. Taip jau buvo ne kartą. Dar ir dar kartą galima įsitikinti,
kad genijus arba talentas nėra kokia nors antgamtinė dovana. Visų
pirma tai sugebėjimas plačiau išjausti, suvokti supantį pasaulį, daugiau priimti ir išlaikyti informacijos.
Vis dėlto neviltis dažnai aplanko. Labai jau dozuotai galiu
priimti informacijos, o dar mažiau sugebu ją užlaikyti. Vienintelis
išsigelbėjimas – reikia turėti kokią nors savo teoriją, tada tie surankioti aukso grūdeliai, tos kruopelytės lengviau surūšiuojamos, sudėliojamos į atskiras lentynas, koncentruojasi erdvėjančios teorijos
kūne ir yra mažiau galimybių joms beprasmiškai dingti.
O miegoti nesinori...
Komentaras
Įraše aprašytas sumanymas po kelių metų, 1980-aisiais,
bus lyg ir realizuotas. Mano paties rusų kalba parašytos
monografijos „Įmonės socialinė organizacija ir jos funkcijos“ pavidalu, o taip pat Maskvoje tais pačiais metais apgintos habilituoto daktaro disertacijos pavidalu. Projektas
mane įtvirtins tuometinėje Sovietų Sąjungos sociologų
asociacijoje (būsiu įvestas į jos tarybą); gausiu kvietimą
į JAV skaityti paskaitų kursą (bet atsisakysiu dėl anglų
k. nepakankamo žinojimo ir nujaučiamų „KGB“ užtvarų).
O štai, iš „Lietuvos pusės“ bus dedamos pastangos tą
„projektą“ užblokuoti, numarinti. Apie tai būtų irgi ilgas,
bet skaitytojui nuobodus pasakojimas.

1974-ieji. Sausio 21–22 d.

Įmonės socialinės organizacijos idėja atsirado taip, kaip
druskomis prisodrintas tirpalas: pakanka įmesti krislelį kitą ir prasideda druskinga tirpalo kristalizacija. Atsiranda nauja kokybė!

Tai šuolis! Mąstyme, pasirodo, irgi esama šuolių. Staiga, nelauktai
gimsta kokia nors idėja, kuri į krūvą sujungia chaotiškas, išblaškytas, nutolusias viena nuo kitos minties kruopelytes ir sujungia jas į
grakščią konstrukciją, kartais ne visai baigtą, karkasinę, o retsykiais
ir su beveik visais apdailos darbais.
Štai kur tikras atradimo džiaugsmas! Štai tas pasitenkinimo
darbu ir gyvenimu jausmas, kuris nuskaidrina viską: ne tik tave,
bet ir tavo artimuosius. Paskui, žinoma, po truputį viskas sueina į
rėmus, į beveik įprastą vagą.
***
Kaip gera dienos rutinai nuslinkus pusiaunaktyje pasiplepėti
pačiam su savimi. Daug esti pašnekovų: jautrių ir supratingų, piktų ir atžagarių, tylenių ir gerklėtų, bet va, geresnio pašnekovo, kaip
kad esi pats, kažin ar surasi. Save visada suprasi, tyliai pasiginčysi,
pasiglostysi savimeile. Jeigu labai norisi, gali sau suteikti aukštesnį
pjedestalą, susikurti tokias sąlygas, kuriose tu gali pasireikšti drąsiausiai, protingiausiai, sumaniausiai, išmintingiausiai... Ir nuo viso
šito tau širdyje darosi saldu, kaip nuo šviežio medaus...
Mizerijos, mizerijos... Jūs taip pat man reikalingos, kaip grynas oras, kaip laisvė, kurios tu jau nebeturi ir nebeturėsi, nes esi
suvaržytas ir supančiotas ne tik kitų primestais, bet ir savo paties
sumanytais varžtais ir raiščiais. Esi tos visuomenės vergas. Nors
žmogus niekada laisvu ir nebuvo. Jis išties visada buvo savo šeimos,
savo bendruomenės, savo tautos, savo valstybės, pagaliau, žmonijos nariu, pavaldiniu. Štai kiek šeimininkų! Visiems jis buvo ir yra
reikalingas.
Išmintingi tie filosofai, kurie metė šūkį:
– Laisvė, tai suprasta būtinybė!
O kuo daugiau paguosi vergą? Jeigu ne mesta nauja, šviežia
iliuzija.
Gal ir Kristaus meilės mokslas irgi iliuzija? Dvasios iliuzija...
Komunizmas, tironiška, sumaterialinta iliuzija rodo savo iltis...
Kai viena iliuzija nusibosta, kai ji tampa banali ir „nebemobilizuojanti masių“, ją reikia skubiai keisti nauja, šviežia ir viliojančia. Na, kad ir liberalizmo. Arba – laisvos rinkos obalsiu.
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Štai čia ir yra visa dialektika.
Bet bėda tiems ir tai visuomenei, kai pavėluojama tai atlikti.
Kai užstringama vienos iliuzijos ar kelių iliuzijų kovos rėmuose.
***
Parašiau knygelę „Pusiausvyros beieškant“, kuri šiomis dienomis turi pasirodyti ant prekystalių... Bet mane jau graužia kirminas: tai buvo likimo pakišta puikiausia proga dar šį tą aiškesnio rašyti apie mūsų gyvenimą, dar tarti vieną kitą žodį, kuris praskleistų
prietarų šydą. Nors ir naudojausi ta proga, bet nepakankamai (nieko nepadarysi, per tuos du metus aš ne tiek daug ir pasistūmėjau).
...O kada gi prietarai neegzistavo? Jie – objektyvus veiksnys.
Globalinis. Priklausantis ne tik nuo žmonių, bet ir, kaip tvirtina
mūsiškoji ideologija – nuo gamybinių jėgų išsivystymo lygio. Taip,
aš pritariu tam išties taikliam teiginiui, nes šiais laikais prie gamybinių jėgų, ačiū Dievui, mes jau priskiriame ir mokslą.
Man netgi atrodo, kad mes, mokslinčiai, šiais laikais geriau
gyvename negu anksčiau. Mes bent turime daugmaž išprususią
publiką... Nusišnekėjau. Po teisybei, mūsų gyvenime viskas išbalansuota: ir šviesa, ir prietarai. Jeigu anksčiau tarp jų buvo didesnis
nuotolis, tai už tai buvo ir daugiau garantijų, – pilietinių, visuomeninių garantijų tai pačiai šviesai kauptis. Ko mes, pavyzdžiui, dabar
pasigendame.
Įdomiai surėdytas pasaulis, tame tarpe ir žmonių – to pasaulio vabaliukų, gyvenimas.
Būna gi kartais, labai retai, pajautimas, kad priartėji prie būties kažkokios paslapties atskleidimo. Deja, to žingsnio žengti esi
nepajėgus, nes, kaip aiškina filosofai, sistema, kuri savų priemonių
pagalba bando paaiškinti save, paprasčiausiai visada klysta.

1974-ieji. Sausio 22 d.

Ką tik Henrikas Lipnevičius, mano bičiulis (teisės skyriaus
vedėjas), paskambino – mirė Antanas Sniečkus gydymo procedūrų
Druskininkuose metu.

Pabaigė savo amžių žmogus, kuris neabejotinai lietuvių tautos istorijoje suvaidino didelį vaidmenį. Sunku pasakyti, kiek tame
vaidmenyje pozityvaus, o kiek negatyvaus. Jeigu imti pastarųjų
dviejų dešimtmečių laikotarpį, tai pozityvusis elementas aiškiai
dominuoja. Na, o pradžioje? Nebūtų buvę Sniečkaus, būtų pastatę
kurį nors kitą. Sukelti revoliuciją ir tarnauti okupantui žmonių visada atsiranda.
Mes dar galime likti patenkintais – mūsų tautos stuburas dar
liko iki galo neperlaužtas, apysveikis. O tai svarbiausia, kad neprasidėtų priešlaikinis tautos paralyžius. Ką, pavyzdžiui, matome pas
brolius latvius.

1974-ieji. Sausio 27 d.

A. Sniečkus su pačiomis didžiausiomis iškilmėmis palaidotas penktadienį. Buvo pašarvotas Sporto Rūmuose. Laidotuvių kortežas vyko per visą miesto centrą, buvo sustojęs prie Lenino aikštės,
prie Centro Komiteto. Užuojautos telegramas atsiuntė JAV, VDR,
LLR, Mongolijos kompartijų CK ir kt.
Matyt pirmojo sekretoriaus funkcijas perims vykdyti J. Maniušis. Tai labiausiai Maskvai priimtinas asmuo. Mačiau jį prie
Sniečkaus kapo labai susimąsčiusį ir pagalvojau: o gal jame vyko
kaip tik Sniečkaus nueito kelio, jo „buferinės“ politikos apmąstymas?
Komentaras
Po A. Sniečkaus mirties praėjo keturiasdešimt metų. Esmingai, iš pamatų pasikeitė lietuvių visuomenė ir pasaulis. A. Sniečkaus asmenybė, jo kaip Lietuvos komunistinės
(satelitinės) valdžios lyderio vaidmuo vertinamas labai
prieštaringai. Daugelio jis vadinamas tiesiog „kvislingu“.
Tiesos tokioje pozicijoje daug.
Bet pažvelgus iš kito taško... Socializmo idėjos XX a. pirmojoje pusėje buvo pakankamai gajos ir Vakarų Europos
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šalyse. A. Sniečkus buvo idėjinis komunistas – tipiškas
„išnaudotojų klasių“ priešininkas, kaip ir kiti, nesuvokęs
elementarios tiesos, kad, tarkim, „buožės“ buvo mūsų
žemdirbių tautos elitas.
Kartu A. Sniečkus buvo ir... nacionalistas. Socialistinis nacionalistas. Tas jo bruožas, laisviau įsitvirtinęs pokaryje, po priverstinių masinių deportacijų (Maskva nuolat ir
nuolat reikalaudavo daugiau aukų!), leido lietuvių tautai
ir sovietinei respublikai sėkmingiau, efektyviau adaptuotis, išsaugoti savo tapatybės šaknis priverstinės aneksijos
sąlygomis. A. Sniečkus po Stalino mirties ėmė kruopščiau
ir drąsiau atrinkinėti kadrus, žvalgėsi doresnių ir Lietuvai
ištikimesnių kadrų. Nebijau taip sakyti, nors aš pats buvau persekiojamas tokių aiškių kolaborantų, kaip R. Songaila. Bet jų buvo mažuma.

1974-ieji. Sausio 28 d.

Šiandien, iš pat ryto, susidūrus su Palmyra (mūsų įstaigos
moksl. sekretore) ji man sako:
– Vakar penktą valandą nusižudė Masionis.
Tik prieš savaitę jis buvo priimtas į filosofijos skyrių jaun.
bendradarbiu. Literatūros kritikas. Rašytojų Sąjungos narys.
Ginčijosi su žmona. Ji šeštadienį su vaiku išvyko pas tėvus.
O jis, išgėręs butelį vyno, ėmė ir iššoko iš 5-to aukšto Lazdynuose.
Savižudžių vis gausėja... Ypač mokslo vyrų tarpe.
Stresas, būtis atsijoja visus tuos, kurių stabdžiai nebeveikia.
Ne tik buityje, betarpiškuose santykiuose, bet ir vertinant savo jėgas. Aiškus egzistencinės filosofinės kultūros stygius.
„Lit. ir Meno“ redakcijoje, kur Masionis prieš tai dirbo, kalba,
kad šis kritikas pernelyg save vertinęs... Nemanyčiau, kad žmonės
būtų pikti taip kalbėdami. Jie moka teisingai įvertinti tuos, kurie
dirba, duoda rezultatą, ir tuos, kurie daug žada, mojuoja rankomis
arba plunksna ir vis kaltina kažkokias aplinkybes.

Prie ko čia vien aplinkybės? Žmogus pats jas valdo arba bent
turi valdyti, jeigu jis yra nesugriuvęs. Stichija turi būti apvaldyta
asmens, o ne jis apvaldytas stichijos. Blogai, kai žmogus, persiritęs
per 30 ar 35 metus, vis dar tebesigrumia su stichija.
Ką reiškia apvaldyti stichiją?
Tai ne tik nekreipimas dėmesio į pašalinius dirgiklius, bet ir
sugebėjimas sumaniau naudoti galimybes saviraiškai. Neišeina čia,
bandyk kitur, kitu rakursu, kitu kampu, kitu aspektu. Arba – visai
kitu pagrindu. Zonduok dirvą, bet nepamiršk saiko, nes bezonduodamas gali užsižaisti ir atsidurti nevykėlių gretose.
Bepigu man taip kalbėti, kai atsidūriau užuovėjoj. Bet man
rodos, kad su laiku aš būčiau persiorientavęs, suradęs savąjį „Aš“ ir
būdamas tremtyje, Kirsnoje. O pagaliau skausmingas, bet rezultatyvus išbridimas iš Aštriosios Kirsnos, ar tai nėra stichijos apvaldymas? Erdvės savo prigimčiai praplėtimas!
Viena stichija lieka neapvaldoma – tai santykiai su brangiausiu, artimiausiu asmeniu – su žmona... Daug kartų pasijauti: esi atsidūręs menkystų, dvasios menkystų tarpe, suprantama, ir pasielgi
menkai, nevyriškai. Ji turi savo gyvenimą, savo teisybę. Ir kovoja už
ją taip, kaip dabar kovoja emancipuotos moterys. O tu turi savąją
teisybę, savąjį gyvenimą. Kapstaisi už save ir šeimą. O abu – nuvargę, pailsę nuo to nuolatinio bėgimo, skubėjimo nežinia kur. Štai ir
pabandyk suprasti vienas kitą, jeigu net pats savęs nesupranti...

1974-ieji. Vasario 26 d.

Stebėdamas vaikų pasaulį, tai šen, tai ten įžiūrėsi, kad jie savo
įtakos sferas dalijasi jėgos pagalba, o ne susitarimais. Ar tai nepanašu ir valstybių gyvenime? Kol jos jaunos ir necivilizuotos, lengvai jose įžiūrėsi atviros neapykantos, net agresyvumo, o vėlesnėje
išsivystymo stadijoje brutalumas pakeičiamas rafinuotų santykių
diplomatija ir panašiai.
Gyvenimas surėdytas taip, kad nesunkiai jame įžiūrėsi įvairiuose lygiuose ir reiškiniuose pasikartojančius tipiškus bruožus.
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***
Iš spaudos išėjo mano knygelė „Pusiausvyros beieškant“
(„Mintis“, 8000 egz., 142 p.). Gal nebe tas amžius, nebe ta padėtis,
bet anksčiau mane labiau jaudindavo eilinė žinutė, kur tik būdavo
pažymėta mano pavardė. Vėliau – paskelbti straipsniai... O dabar
šią publikaciją savo širdyje priėmiau kaip eilinį, gal šiek tiek įdomesnį įvykį. Gal dar viskas netolimoje ateityje, kai kas nors, ką nors
doro, įdomaus toje knygelėje įžiūrės ir pagarsins? Žmogus išlieka
savotiškai naivus laukdamas paglostymų, kokioj formoj jie bebūtų.
Laukia vadinamos moralinės paskatos...
Apskritai, pas mus ši paskatinimo sistema gana primityvi,
kaip ir primityvus supratimas apie dvasinį gyvenimą, nors apie tai
rašoma ir skelbiama vos ne kasdien ir kiekviename spaudinyje...
Komentaras
Knygelė visuomenėje susilaukė man neįtikėtinai palankaus vertinimo. Jos tekstas gimė po to, kai aš užbaigiau
Lietuvos gamtos išteklių ekonominio vertinimo programą,
kuri taip pat buvo labai palankiai įvertinta (ypač Viktoro
Bergo, tuometinio Respublikinio Gamtos apsaugos komiteto pirmininko). Knygelės rašymui buvo panaudota gana
gausi ir įdomi „sava“ ir ypač užsienio informacija. Dėmesį
skyriau gamtos išteklių (miškų, vandenų, dirvos, faunos,
floros, oro...) būklės ir jos tendencijų įvertinimui. Vėliau
sužinojau, kad ši knygelė, papuošta gražiu abstraktiniu
viršelio piešiniu, pateko į tarptautinę knygų parodą; kad
pagal jos tekstą imta studentams skaityti paskaitų apie
gamtos apsaugą ciklus. Tuomet panašios literatūros lietuvių kalba tikrai nebuvo.

Garsusis rašytojas Solženicynas ištremtas iš Sovietų Sąjungos!
Didžiausias triukšmas visame pasaulyje. Nobelio premijos
laureatas, L. Tolstojaus ir M. Gorkio pajėgumo žmogus prievarta
išvežtas iš savo Tėvynės.
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„Pusiausvyros beieškant“ (Mintis, 1974) – pirmoji mano knyga, kuri gimė po mano sudarytos gamtos išteklių ekonominio vertinimo programos. Šis nedidelio formato 144 p.
mokslo populiarinimo leidinys skirtas gamtos išteklių būklei ir
jų apsaugai įvertinti. Knygos pratarmėje tada rašiau: „Knygoje
plačiau apsistojama ties būdais, kurie padės žmonijai išvengti
aplinkos teršimo, gamtos skurdinimo [...]“. Ir iš tiesų, pats dabar
stebiuosi: bemaž prieš pusę amžiaus išleistoje knygoje mano
dėstomos mintys paradoksaliai susišaukia su grėsmingais šių
dienų globaliniais gamtos apsaugos ir klimato kaitos pokyčių
iššūkiais.
Beje, ši knyga buvo pristatyta Jungtinių Tautų organizuotoje
knygų ekspozicijoje, nes tuo metu gamtosaugos procesai dar tik
prasidėjo. O Lietuvoje pagal šią knygą lektoriai skaitė gamtosaugos paskaitas studentams.
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Skelbiama: jis pasidaręs aštriu reakcionieriumi, savo kūriniais ėmęsis Sąjungos autoriteto griovimo. Tiesos čia yra. Bet ką
daryti talentui, kuriam neleidžiama reikštis? Socialinė potencija,
varoma nuoskaudos, tuo atveju dar labiau nukrypsta sistemai visai nepageidautina kryptimi. Talentas negali netylėti. Todėl su juo
reikia elgtis ypač atsargiai ir rafinuotai, jeigu nesiimama galimybių
fiziškai jį nugalabyti...
***
Talentingu būti nesunku (tik štai juo tapti problema!). Ką jis
berašytų, bekurtų – išeina puikūs dalykai. Ką jisai bedarytų, viskas
paženklinta prigimtine intuicija, didele pažinimo ir apibendrinimo jėga. O jeigu prigimtis tave tuo neapdovanojo? Kokių pastangų,
kokio valingumo tada iš tavęs pareikalauja darbas, kurį norėtum
matyti prasmingesniu, įdomesniu kitiems.

1974-ieji. Kovo 19 d.

Netikėtai tapau partinio biuro nariu ir dargi sekretoriaus pavaduotoju. Pradėjo plaukti pati netikėčiausia informacija...
J. Aničas, tas mokslų daktaras, MA partkomo sekretorius
daro netikėčiausius triukus... Organizavo netgi anoniminį (Macevičiaus žmonos!) laišką, gautą jo vardu. Atsirado pretekstas apsvarstyti J. Macevičiaus moralinį veidą. Deja, persistengė: pasirodo,
anonimka negali būti pretekstas rimtiems svarstymams. Tačiau
kam visa tai? Galima tik viena išvada: pamatęs, kad nėra perspektyvų tapti stambesnio mokslinės minties kaupimo centro lyderiu,
surado išeitį – pakeisti Macevičių pribaigiant ir taip jau jo pašlijusią pusiausvyrą.
O dar visai neseniai, prieš metus MA prezidentas J. A. į akis
drėbė, kad jisai karjeristas! Bet ar tokiems žmonėms panašios pastabos padės?
***
Vakar uždarame partiniame susirinkime siūliau tramdyti
tuos, kurie skaito daug paskaitų ir rodomi kaip pavyzdys; kurie turi

daug įvairiausių visuomeninių pareigų ir tuo didžiuojasi. Laikmetis, objektyvi tendencija tokia, kad tų pareigų gausės ir jeigu nesugebėsime atsispirti – pražūsime kaip mokslinę mintį kuriančios asmenybės! To simptomai daugiau negu akivaizdūs. Akivaizdu, kad
daugeliui mokslinė institucija – rami „užeiga“, tvarkingai išmokanti atlyginimą. Šiandien Aničas gal ir teisingai pasakė, kad tai buvo
mano šaudymas iš orinio šautuvėlio...
Gyvenime taip yra, taip turi būti: du žmonės – du skirtingi
požiūriai, penki žmonės – penki skirtingi įžvalgos aspektai...
Komentaras
Anais laikais bet kurios institucijos partinis biuras, jame
svarstomi klausimai ir priimti nutarimai įgydavo ne tik politinę, bet ir savotišką sakralinę arba privalomąją jėgą. Jai,
dažniausiai be prieštaravimų, ir būdavo paklūstama. Tai
vienas iš „sovietinio žmogaus“ formavimo veiksnių. Betgi
aktyvesnis dalyvavimas tokiame „žaidime“ man asmeniškai vis dėlto suteikdavo lyg ir didesnę kūrybinės (turininės) raiškos erdvę.

Vis dar nepamirštu mūsų apsilankymo pas žmonos mamą
Andrioniškyje, prie Šventosios kranto.
Sugriuvome iš karto visi švogeriai kaip susitarę: Grigai, Tonkūnai, Gražiai, Jaščiurevičiai. Ir iš karto, dorai su uošviene net nepasisveikinę, pradėjome lakti alų. Belakant prisistato žmonos brolis
Paulius su vietinio kolūkio pirmininku. Jiedu visą mūsų šutvę nusivedė į salę, kur andrioniškiečiai šventė Moters dieną, ir susodino
centre... Žinoma, mes ten tikrai buvome nereikalingi. Gerai, kad tą
supratome ir gana greitai pasitraukėme.
Na, o paskui? Paskui gi apetitas dar didesnis atsirado. Kažkas
pasiūlė aplankyti nevainikuotą ir neoficialią Pauliaus žmoną. Vėl
visa šutvė puolėme ten. Iki pat antrųjų gaidžių...
Tuo tarpu senutė, palikta vieniša, suguldžiusi mūsų vaikelius,
graudžiai verkė...
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Ir iš kur toks kvailas siautulys? Tokia kaimenės, bandos maniera? Net tėvuko kapo neaplankėme... O kada gi aplankysi, jeigu
dar neišaušus vėl buvo pradėta gerti...
Ir tai vadinasi socialine, kultūrine pažanga... O mano švogeriai – neeiliniai. Visi – viršininkai.
Žmogus, nelyginant vaikas, visada linkęs pateisinti savo paties sugedimą... Tiesa, tai ne jo bėda, bet bėda to vadinamojo Socialinio organizmo. Bet va, dar kita bėda, mes jo nepripažįstame
ir todėl nenorime žinoti, kas jis per vienas, kokios to Organizmo
elgesio manieros, kokie jo tikslai, kėslai ir į kurį kelią jisai eina vesdamas mus ir būsimus mūsų ainius.

1974-ieji. Balandžio 13 d.

Nedaug kas žino, kad mokslininko žmona, jo vaikai – savotiškai nelaimingi. Žmona laukia iš vyro, o vaikai iš savo tėvo žmoniškų jausmų... Retas žmogus gali būti daugiaplanis, daugialypis.
Tokiems gal ir geriau sekasi. O tiems, kuriuos gamta taip turtingai
neapdovanojo, telieka pasirinkti vieną kelią: arba ieškojimų, nuolatinių kankinančių ieškojimų ir nuolatinio artimųjų žmonių skriaudimo kelias, arba smilkimas darbe ir pilnakraujiškesnis gyvenimas
šeimoje.
Tačiau visa tai – gal tik pasiaiškinimas?
O už ką? Už gamtos padarytą paklaidą? Aš negaliu nueiti į
krautuvę arba pas biologą ir paprašyti, kad jis man išrašytų ir duotų
nuryti tą geną, kurio mano prigimtyje greičiausiai trūksta.

1974-ieji. Gegužės 3 d.

Prieš savaitę laiko mane iš dvasinės pusiausvyros truputį buvo
išmušęs vienas atvejis... J. Macevičius kitiems girdint man pasakė:
– Ką ten prikalbėjote Dotnuvoj, jeigu CK sekretorius Songaila skambino Niunkai?

O paskui dar pridėjo:
– Aną kartą mums pavyko užbėgti už akių jūsų asmens bylos
sudarymui... Ar verta pačiam vėl įsipainioti į naują bėdą?
Neturėjau ką jam atsakyti. Iš balso intonacijos ir to, kad kalbėjo visų akivaizdoje, susidariau nuomonę, kad ir Vladas Niunka
(MA šefuojantis visuomeninius mokslus ir mano tiesioginis šefas)
į tai nelabai jau kreipia dėmesio. Macevičiui paaiškinau, kad Dotnuvoj (kur buvo suvažiavę ž. ū. mokslinių įstaigų vadovai) skaičiau
dviejų valandų paskaitą apie asmenybės formavimosi sąlygų kaitą.
Kad man pateikė jiems visiems rūpimą ir įdomų klausimą, kodėl
aš apleidau žemės ūkį. Kad jiems atsakiau pusiau juokais, pusiau
rimtai: man, kaip asmenybei, nebuvo sąlygų pasireikšti...
O iš esmės ten pasakiau atviriau ir pikčiau... Kad ž. ū. ministerijai būdingi feodalinės sistemos bruožai ir kad man ten nebuvo
suteikta sąlygų dirbti net laborantu...
Kokių kvailysčių gali pats žmogus pridaryti, o paskui, žiūrėk – kaltina likimą.
Bet įdomu kitkas... Nejaugi mūsų Kompartijos CK sekretoriai nebeturi rimtesnio darbo, kad užsiima iš esmės tokiais niekais.
Na, kad ir kitokio mąstymo asmens persekiojimo būdais.
***
Neseniai buvo atvejis, vertas atskiro dėmesio.
Sapnavau baisų sapną... Vartau, dėlioju pusiau apipuvusius
lavonus... Ir jų tarpe atsiranda pusiau gyvas, pusiau sutrūnijęs žmogaus pavidalas, draskomas baisaus pasiutimo. Žinau, kad jis Šėtono apsėstas ir Šėtonas jame sėdės tol, kol tas pavidalas nusibaigs...
Subjekto pabaiga čia pat, agonija va, va... Žinau, kad Šėtonas pasirinks kitą auką, vieną iš mūsų gyvųjų, čia esančių... Laukiu baisaus,
siaubingo momento – Šėtono įsikūnijimo manyje, nes anas subjektas, teisingiau – vampyras, jau baigiasi... Prabundu visas nutirpęs iš
baimės, siaubo. Bandau užmigti, bet vėl kartojasi tie patys vaizdai.
Kažkas neįtikėtina, nepakartojama...
Ryte skambina mano bičiulis Benas Kiburys ir praneša, kad
gamtos apsaugos ir kt. filosofiją dėstantis doc. S. Rudzevičius pareiškęs, jog mano knyga „Pusiausvyros beieškant“ metodologiškai
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yra klaidinga, nes nėra klasinių pozicijų... Vėliau jis praneša, kad
šitas vyras rašąs neigiamą recenziją ir Benas mane įtikinėja, kad
reikia organizuoti teigiamą.
Organizuoju... Nuvažiuoju į man artimai pažįstamo prof.
Kazio Eringio butą. Šis sutinka kur nors teigiamai pasisakyti dėl
mano knygelės. Beorganizuodamas netyčia tą negerą gandą pats
paskleidžiu plačiu ratu...
O iš esmės rimti oficioziniai spaudos leidiniai seniai nebenori Rudzevičiaus žinoti... Išaiškėjo, kad žurnalas „Pergalė“ pasiūlęs
Romui Sadauskui apie mano knygą parašyti teigiamą recenziją.
Kaip ten bebūtų, konformistinis elgesys ir juo grįsti rašiniai
tokiais atvejais velniškai praverstų. Už tai H. Lipnevičius ir sako,
kad jis nenori nei kalbėti, nei rašyti, kad, gink Dieve, kam nors neužmintų ant kulno. Bet argi tai gyvenimas?
Komentaras
Doc. Saulius Rudzevičius tuomet dirbo Vilniaus Pedagoginiame institute. Rektoriui J. Aničui nepatiko ši asmenybė.
Ne tik dėl laisvų, nestandartinių minčių ir džinsinių kelnių. Docentas vaikščiodavo su pypke koridoriais, sklandė
gandai apie kyšių ėmimą... Ir štai – operacija. Buvo sužymėti pinigai ir jam vieno studentėlio voke įteikti. Berods,
tūkstantis rublių. Ir čia pat – milicija... S. Rudzevičius buvo
nuteistas 5-iems metams kalėti. Išėjęs į laisvę jis darbo
prašėsi ir pas mane. Įsidarbino veterinarijos tarnyboje...
Įsidėmėjau jo pasirodymus TV specialioje laidoje. Apie
gamtą ir gamtosaugos problemas kalbėdavo gana įdomiai, naujai. Kūrybingai formavo gamtosaugos filosofiją.
O dabar – veterinarijos reikalai...

JAV rašytojas Artūras Klarkas viename iš savo fantastinių
kūrinių samprotavo, kad yra įmanoma techniškoji civilizacija,
kurioje iš esmės nebėra žmogiškosios būtybės. Ji išnyko, bet po savęs paliko techniką, save valdančią, reguliuojančią, tobulinančią...

Yra pagrindo taip samprotauti.
Tokio nedidelio istorinio tarpsnio bėgyje mes matome, kad
žmogus praranda emocionalumą, betarpiškumą – tą esmę, kuri
mūsų laikais dar vadinama žmogiškumu.
Ateities žmogus gali būti perdėm racionalus. Mokslas jau dabar yra priešslenkstyje nuostabių atradimų, tame tarpe ir dirbtinio
žmogaus gimdymo. O tai jau masinės protaujančių automatų eros
pradžia. Tokios eros, kur žmogus tikrai bus ne valdovas, o priedas.
Nors gal ir toliau įsivaizduos, kad be jo technologijos neegzistuoja...
Palikim ateities žmogui tokį naivų supratimą. Reikia gi kažkuo guosti save. O dabar ar daug ką mes galime? Kiekvienas iš
mūsų – daugybės struktūrinių sistemų dalelytė ir mus tos sistemos
mėto, kaip bangos skiedrelę okeane. Ir kas svarbiausia, mes patys
su didžiuliu entuziazmu ne bėgame nuo tokio likimo, o atvirkščiai
– puolame į jo glėbį. Negalime be tų mus eksploatuojančių, pajungiančių struktūrų gyventi.
Pašėlusiai užburtas ratas. Žmogus save gali išreikšti tik gyvendamas ir veikdamas kitų tarpe. Ir ne bet kaip, o tose struktūrose.
Iš jų imame, bet ir joms kažką duodame. Bet tos struktūros kone
staiga tapo nebepavaldžios žmogaus aktyvesniam dalyvavimui. Jos
turi savo vystymosi derinius ir jos neša mus nežinia kur, nežinia dėl
ko ir nežinia, kieno idėjų varomos...
Kas tas demonas, kuris suteikia toms struktūroms idėją, dvasią? Nemanau, kad visas bėdas reikia versti ant valdžios. Ko gero,
ji pati yra aukštesnių struktūrų įtakojama, valdoma. Ir taip, galimas toks atvejis, kada žmonija, sukūrusi subtiliausių technologijų
sistemas, pati gali pasitraukti iš pasaulinio, t. y. kosminio žaidimo.
Žinoma, pradžioje išbuvusi tam tikrą laikotarpį vergės padėtyje.
O drąsinti save reikia... Reikia save laikyti pasaulio valdovais... Vaikus taip pat ramina sakydami, kad jie yra protingi ir elgiasi visai prideramai.
Komentaras
Šis opusas rašytas apmąstant tais metais plačiai ir įvairiais aspektais aptariamą vadinamąją Mokslo ir Technikos
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revoliuciją. Prasiveržusį mano negatyvų vertinimą drįstu
pateisinti tuo, kad minimos revoliucijos negatyvūs padariniai gana akivaizdžiai tada siejosi su sovietinės sistemos
deklaruojamu, bet savo esme slopinamu humanizmu,
žmogaus individualumo ir jo galių nepripažinimu (gal –
varžymu, slopinimu).

1974-ieji. Gegužės 21 d.

Mano skyriuje įsiliepsnojo konfliktas dėl niekų... Laima Kastanauskaitė, peržengusi etikos ribas, labai grubiai ir niekingai užsipuolė Stasį Šinkūną. Kodėl jam, grįžusiam iš „alkoholikų namų“,
buvo leista prisiliesti prie jos parašytų sakinių redagavimo! Rezultatas: Šinkūnas vėl užgėrė ir pradingo dešimčiai dienų. Anot mūsų
skyriaus bendradarbio Sergejaus Rapoporto, jo bičiulis S. Šinkūnas
netgi bandęs „derinti alkoholį su antialkoholinėmis priemonėmis“,
t. y. bandė nusinuodyti.
Įstaigos vadovas J. Macevičius, būdamas tolerantišku iš prigimties, greitai subarė L. K., apkaltinęs tuo, kad ji panaudojo sadistinius metodus... Ši blaškėsi kaip pagautas zuikis. Nusišnekėjo iki
to, kad aš – jos pagrindinis priešas... Rezultatas: po pietų skambina
jos giminaitė ir praneša man, kad tikrai bandžiusi... nusinuodyti.
Štai ką reiškia Komandoje turėti atsitiktinius, nepilnaverčius žmones. Toji „Komanda“ jau buvo suformuota, kai aš laimėjau
konkursą užimti jos vadovo vietą.
O gal alkoholis, narkotikai, kaip ir savižudybės, yra savotiškas socialinės atrankos dėsnio pasireiškimas besikeičiančioje, nuolat savo santykiais intensyvėjančioje visuomenėje?

1974-ieji. Birželio 24 d.

Pratęsiant aukščiau išdėstytas mintis, galima samprotauti,
kad žmogus planetos evoliucijoje tokia pat tarpinė grandis, kaip

kad buvo dinozaurai, žmogbeždžionės... Praktiniams (utilitariniams) veiksmams skirta sąmonė liks. Ji bus įkūnyta mašinose, jų
sistemose. Jos palaipsniui užims kadaise dvasinėmis vertybėmis
gyvenusio žmogaus vietą tolesnės civilizacijos raidoje. Pradžioje
technologijos pajungs žmogų, o paskui gal jį, jau bevalį, atmesdamos.
Iš žmogaus vis mažiau bus reikalaujama grynai žmogiškųjų, humanistinių savybių... Jau dabar mes, vardan darbo, vardan
gamybos vis dažniau ir dažniau išduodame humanistinius idealus, betarpiškus žmogiškuosius santykius. Anksčiau pirmykštis
žmogus turėjo labiau išvystytą nuojautą, naudojosi telepatijos
būdais. Dabar – ne. Šiandieniniai savižudžiai ir šizofrenikai – tai
labiau jautrūs asmenys ir todėl nesugebantys prisitaikyti prie supersistemų ir besitechnokratizuojančios ir superideologizuotos
visuomenės.
***
Ar gali būti kas bjauresnio, niekingesnio, kai esi pastatomas
į aiškaus egoisto pozicijas? Deja, šeimos gyvenime tai dažnai atsitinka, kai konfrontuoja du skirtingi poliai, abu skyrium kovodami
už savo pozicijas. Tada smulkios, šiaip nepastebimos ydos įgauna
grėsmingas formas, stebindamos ir gąsdindamos aplinkinius, artimuosius. Nebelieka dvasios ramybės, pažeidžiama pusiausvyra,
žmogiškumas (kuris tave nuolat lydi) negailestingai jaukiamas,
trypiamas. Lieka nuoskauda, atsiveria žaizda, kurią vos palietus sukeliamas skausmas ir susierzinimas.

1974-ieji. Birželio 27 d.

Baisu, ką gali padaryti moteris, pagauta aklos neapykantos,
skatinama įžeistos savimeilės ir vedina nesuprantamo, jai pačiai iki
galo nesuvokiamo kažkokio užgimusio, aklai motyvuoto kerštavimo. Ir visam tam pakanka visai nedidelio ir iš esmės nereikšmingo
fakto, kad ir pažeidimo jos tau uždėtų tabu. Viskas tada abipusėmis
pastangomis minama po kojomis: ir meilė, ir sielų bendravimas,
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ir ramybė, ir sveikata, ir pats vedybinis gyvenimas, pamirštant apie
pasekmes; pamirštant tai, kad įpūstą ugnį kur kas sunkiau užgesinti.
O jeigu kuriam laikui pasiseka ją ir užgesinti, ilgai, ilgai dar ji rusens nubalusiose plėnyse. Ir užtenka mažyčio pūstelėjimo, skersvėjuko, mažyčio neatsargumo – ir vėl iš plėnių išsiveržia liepsna, dar
aklesnė, dar siautulingesnė...
Gal šitaip visuomenėje pasireiškia gamtos dialektika: prieštaravimų vienybės, neigimo dėsniai?
Kas pirmas sukūrė Nukryžiuotojo vaizdą – didelis genijus...
Jeigu tu nešioji skausmą ar sielos nerimą, didelį, didelį, vos
sutelpantį tavo esybėje – neieškok artimo. Jis tavęs vis tiek nesupras – pernelyg skirtingi gyvenimai. O mūsų laikais – kada kiekvienas kovoja už išlikimą – tuo labiau. Tu lieki vienas su savo
neganda, su savo tegul ir laikina nedalia. Ir tu tampi mini Nukryžiuotuoju...
Žmogus savo gelmėse gimęs būti vienišiumi. Čia jo dramatizmas, bet ir privalumas lyginant jį su kažkieno tvarkomos kaimenės nariu. Ir kuo didesnių dvasinių aukštumų jis siekia, kuo daugiau siekia įveikti kaimenės trauką ir jos nario pareigas – tuo jis
tampa vienišesnis...
Žmonės nemėgsta išsišokėlių. Štai juos ir smerkia. Net artimieji.

1974-ieji. Liepos 1 d. Soči – Kudepsta.

Čia atsidūriau atsitiktinai. „Žinija“ pasiūlė man „degantį“ kelialapį. Vienam, be žmonos. Užtai mąstymui – erdvė!
Jaunystėje viskas švariau, skaidriau. Nelyginant kalnų upelyje: mintys, troškimai, jausmai... Tave supa kažkokia lengva lyg
zefyras erdvė. Vėliau gi viskas pasidengia kažkokia slopia marška,
primena prisirpusios vasaros tvaiką, primena sustovinčio kūdros
vandens, kuriame kurkia varlės, kvapą. Gyvenimas išmintas, pažintas, nebelieka paslapčių. Išnyksta svajonės. Viskas lyg ir užprogramuota. Kažkur išdūla net ir tas paskutinis saitas, likęs iš jaunų

dienų – tas troškimas, gal kiek ir egoistiškas, atrodyti kilniu, išmintingu, manieringu – tas riteriškumo požymis.
O ir kur nedings visas tas prigimtinis žmogaus sielos turtas,
jei jis mūsų laikais yra nuolat nuvertinamas, nesustiprinamas tradicijomis. Dvasinis visuomenės gyvenimas yra nustumiamas tolyn,
į antrąjį planą.

1974-ieji. Liepos 12–14 d. Rica – Kudepsta.

Pakeliui į Ricos ežerą (Abchazijos kalnuose) mačiau, žinoma,
mane, lygumų gyventoją, nustebinusį kalnų upelį. Čiurleno aukštų
uolų tarpekliais. Jo vanduo visoje tėkmėje buvo žydras, žydras, lyg
kas jį būtų nudažęs. Net ir debesims užtraukus dangaus skliautą,
jis liko toks pat – žydras. Ta spalva priklausė nuo to, kad upelis ir
jo dugnas labai švarūs: be dumblo, be augmenijos, be drumzlių. Ir
išteka jis iš Ricos ežero. Ar mūsų, žmonių, gyvenimas kada nors
buvo nors kiek panašus į tą upelį?..
Keistas buvo įspūdis – susitikimas su grynuoliu mūsų dabartiniame pasaulyje, kur ir gamtinė ir visuomeninė aplinka prisotinta
įvairiomis drumzlėmis, nešvarumais; kur gamtos ir sielos grynumas tampa reliktine retenybe.
***
Visi nepertraukiamu srautu skubėjo prie Ricos ežero, to unikalaus gamtos kūrinio, atsiradusio tik prieš porą šimtų metų, kada
nuslinkęs kalnas staiga užvertė tarpeklį ir įprastą upės tėkmę.
Paskui visi stovėjo eilėse prie šašlyko, prieplaukoje, kur troško praplaukti kateriu tą vienintelį ratą... Paskui visi skubiai bėgo į
savo autobusus. O aplinkui poškėjo, tratėjo, urzgė motorai ir statybininkų pneumatiniai kūjai...
Palikau Ricą, tą kalnų skaidruolį, ir liko kažkokios keistos
nuosėdos. Tik vėliau supratau jų priežastį. Net ir čia įsigalėjo konvejeris, ritmas, skubėjimas, trenksmas. Ir visa tai tave nuo pradžios
iki pabaigos persekiojo, ir bendravimas su gamta pavirto tik grynai
formalumu. Jis nepalietė tavo sielos gelmės, susitikimas su gamta
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nepaliko tau širdies džiaugsmo. Paprasčiausiai, buvo atliktas turistinis ritualas...

1974-ieji. Liepos 14 d.

Tauri, skaisti meilė. Ją mūsų laikais vis rečiau ir rečiau besutiksi. Bet ji ir šiandien reikalinga žmonėms kaip pavasario lietus,
kaip grožio ir dorovės eliksyras...
...Moteris, kuri žino, kad ją paslapčiomis ilgus metus beveik
beviltiškai myli ir gerbia pagarbus vyriškis, priversta pasitempti,
pateisinti savo elgesiu tuos jai skirtus kilnius jausmus; priversta
skleisti apie save gėrį, aukštas moralines vertybes. Tuo pačiu jos
gyvenimas neapribojamas šeiminio gyvenimo monotonija, buitinėmis smulkmenomis, įgyja dar ir kažkokią didesnę prasmę. O
sunkiomis gyvenimo valandomis tame dėmesio jai jausme ji randa
paguodą, prieglobstį ir įkvėpimo.
Deja, apie tai net rašytojai jau neberašo...

1974-ieji. Liepos 21 d.

Moteris skiriasi nuo vyro dar ir tuo, kad ji, kaip asmenybė,
kaip gamtos būtybė, vien savo išoriniu ir vidiniu grožiu, savo kerinčia galia atsiskleidžia tik meilėje. Tik meilėje, bet toje meilėje,
kuri atitinka jos pojūčius ir sielos troškimus. Čia ji suranda gyvenimo prasmę ir turinį. Atimk iš jos meilę ir ji tampa lyg nuvytusi,
pamiršta gėlė... Mūsų gyvenimo dramatizmas dar ir tuo pasireiškia,
kad retas, labai retas kuris bepajėgus suprasti tokią meilę ir atsiduoti jai. Kalbu ne vien apie vyriškąją pusę... Meilė tai ir savotiškas egoizmo, individualizmo pasireiškimas. Gi mūsų gyvenimas,
nauji laikai reikalauja iš kiekvieno vis daugiau ir daugiau aukotis mistiniam „visuomenės labui“... Ateities gerovei. O nūdiena?..
Ar čia tik nebus dar vienas žmogiškųjų, humanistinių bruožų praradimo mechanizmas mūsų technikos, tos visagalės galiūnės, amžiuje?
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Pirmasis TV forumas, skirtas sociologijai. Aš, sociologinių tyrimų
koordinavimo tarybos pirmininkas – žurnalistas Jacikevičius,
jaunesnysis mokslinis bendradarbis A. Matulionis, „Sigmos“
gamybinio susivienijimo mokslo tyrimų laboratorijos viršininkas
S. Butkus
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1974-ieji. Rugpjūčio 7 d.

Keistai sutvarkytas gyvenimas... Jeigu tau sekasi darbe, tai
būtinai nesiseka namuose. Darbe tu sugebi daug ką perleisti per
filtrus, per duslintuvus, o čia – namuose mažiausias mažmožis išmuša iš pusiausvyros, mažiausia smulkmena paliečia tavo apnuogintą nervą.
O gal todėl, kad galutinai išaiškėjo, jog judu esate visai ne
tie, kurie turėjo susitikti? Ir vietoj to, kad vis darniau suartėtų,
kiekvienas tempia į savo pusę? Kaip bus toliau – visai nesuprantama. Tik dabartinė padėtis rodo labai rimtos krizės simptomus. Iš
kur beimti jėgų irstančiam pastatui tvarkyti, jeigu jau praeitas nemažas kelio gabalas ir tavęs laukia visai kiti neatidėliotini dalykai,
nes tu vis dėlto stovi ant judančio konvejerio – nuo jo nuslydęs gali
gauti nebeišgydomą traumą.
Nesuprantamas, protu ne visai suvokiamas moters užsispyrimas, kuris žudo ją pačią... Čia ir pasireiškia akla, stichinė žmogaus
prigimtis: savanoriškai, nors ir nesąmoningai, palengva slinkti į bedugnę. Arba viskas, arba nieko!
O gal aš apsirinku? Nematau tos šviesos, to žibinto, kurį
mato ne mano akys?..
***
Net ir vynas, tas išbandytas bičiulis negelbsti. O naktis eina,
eina ir rytas nebetoli... Miegokit, žmonės. Jūs bent turite šitą malonumą. Už jus budinčiojo darbą atlieka šizofrenikai, paranoikai,
visokie jautrios prigimties subjektai. Vagys ir prostitutės...
...Niekas neišdrįsta būti iki galo atviru. Nes puikiai žino, kad
taip ir liks nesuprastas, netgi atstumtas, pasmerktas, o gal ir sunaikintas. O anksčiau, man regis, buvo atviresni. Net Ž. Ž. Ruso savo
„Išpažintyje“ pripasakojo tokių dalykų, kurių šiandien bičiulis bičiuliui vargu ar atsivertų, papasakotų...
O kaip gi kitaip? Mes gi apsupti nuo ryto iki vėliausio vakaro visuomenės paruoštais stereotipais, etalonais ir tučtuojau, gavę
bet kokią informaciją, skubame patalpinti į jai skirtą lentyną... Dar
drįstame garsiai šaukti apie asmenybės ugdymą!..

O ką darysi, jei tau moka pinigus ir tu nori gyventi, pasistenk
matyti taip paminklą, kad neįžiūrėtum, o kaip gi jis atrodo šešėlinėje pusėje.
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1974-ieji. Rugpjūčio 9 d.

Keista ta žmogaus prigimtis. Vienoje srityje tu jautiesi padėties viešpačiu, kitoje – pavirsti šliužu. Ne, menkysta! Parašyčiau
apie save nepalankų monologą... Bet bijau ne tik kitų akių – bijau
savųjų. Ištraukti save nuogut nuogutėlį į dienos šviesą – šiais laikais
taip elgiasi turbūt tik praradę realybės jausmą.
Mūsų laikais tu gali būti paskutinis ir paskutiniu šliužu,
menkystų menkysta ir vis vien tau vieta šioje padangėje beveik užtikrinta. Jeigu tu jaunas – gali vaidinti hipį, jeigu išėjai iš to sluoksnio – gali gyventi kaip sau nori. Tikėk, kaimynai tavimi nesidomės.
Kodėl gi aš nuo kai kurių „kompleksų“ atsipalaiduoju tik
gurkštelėjęs mamos daryto vyno? Nejaugi lengvas apsvaigimas
padaro mane žmogiškesniu? Jei taip, tai truputį aiškėja, kodėl taip
daug žmonių, asmenybių sudega alkoholyje, panašiai kaip peteliškės naktį suskridusios į žvakės šviesą.
Ir kodėl mes būname tokie nežmoniški dėdami ant svarstyklių visas savo artimųjų neigiamas puses, kurias mes patys ir įvardiname? O kodėl nepasielgus kitaip? Dėti ant svarstyklių tik tai, kas
juose žmoniškiausia, nepakartojama, doriausia... Mes gi visi savotiški savosios prigimties vergai...

1974-ieji. Spalio 11 d.

Uošvio mirties metinės. Mano kalba prie jo kapo Anykščiuose.
...Lygiai prieš metus mes palaidojome Igną Karvelį. Jau tada,
gilaus liūdesio dienomis, buvo sunku patikėti, kad Jo jau nebėra.
Tas jausmas nepalieka mūsų ir po šiai dienai. Atrodo, kad Jis štai čia
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pat, šalia mūsų. Rodos, girdime Jo balsą, matome Jo gyvas, tokias
žmogiškas, šiltas, viską suprantančias akis.
Jis buvo turtingas žmogus. Ne pinigais ir daiktais, bet savo
dvasia. Ir tą dvasios turtą kiekvienas pastebėdavo vos susipažinęs.
Jis buvo jautrus kitiems. Jis buvo sąžiningas ir visi šalia jo darydavosi truputį geresniais.
Man atrodo, kad mes, jaunesnės kartos žmonės, pasinėrę į
tą šiuolaikinio gyvenimo verpetą, tapome blogesniais. Man atrodo, kad mes po truputį laidojame tokią turtingą, tokią dorą, tokią
žmonišką mūsų lietuviško sodžiaus paprastų žmonių kultūrą, kurios jau niekad niekas nebesukurs ir nebepajaus. Ir dėl to darosi
dvigubai sunkiau.
***
Vienok visos tos graudaus liūdesio ir pagerbimo dienos buvo
aptemdomos nuostabiai greitai subujojusio gobšumo. Kokiomis tik
formomis jis nesireiškė: intrigų, atviro kėslo, tėvų meilės priedanga ir kt. Suprantama, kad ir grumtynės tarp velionio vaikų vyko
ir atviros, ir uždaros, atskleisdamos vis daugiau šlykščių bruožų,
nunuogindamos dalybų dalyvį, suluošindamos ir pasmerkdamos
jį kitų akyse.
Kraupus, išties kraupus vaizdas. Nežinau, kas čia kaltas. Ar
tai, kad žmogus be Dievo; ar tai, kad visi staiga sumaterialėjo; ar
tokia mūsų, lietuvių, tradicija, kurią ne vienas rašytojas yra aprašęs.
Kaip liūdna, kad neliko to pirmykščio tyresnio jausmo; tyresnių,
draugiškumo praskaidrintų santykių. Dabar gi, žiūri į veidą, į akis
ir galvoji tą patį – žmoguje tūno kipšo pasėta sėkla.
Gal aš pasenau? O gal aš kitaip praregėjau?.. Bet man nuo to
nė kiek ne lengviau. Kartais norisi graudžiai išsiverkti...

1974-ieji. Lapkričio 3 d.

Asimiliacija (rusifikacija)...
Tai – sudėtingas, labai prieštaringas reiškinys. Ypač mūsų
laikais. Visai ne taip, kaip būdavo, sakykim, prieš šimtą, prieš

penkiasdešimt ir net prieš trisdešimt metų. Dabar viskas painiau.
Gal dėl to, kad išsiplėtojo bendroji kultūra, daugiau žinių įgijo asmenybė.
Keista, bet pagrindinis institutas, kuris turi atlikti asimiliatoriaus vaidmenį, t. y. partija – pati kol kas nelabai linkusi asimiliuotis. Netgi atvirkščiai, ženkli jos narių dalis tampa antiasimiliatoriais.
Nesant kitoms galimybėms, kitiems institutams, kurie palaikytų
lietuvybę, į kompartijos Lietuvos flangą tarsi savaime, spontaniškai
perėjo kai kurios lietuvybės palaikymo funkcijos.
Tai paradoksas, kurio, manau, tikrai nesitikėjo šio, sovietinio
pasaulio galiūnai. Žinoma, ir lietuvybė visai nebe ta. Ne ta romantiškai nusiteikusi karta, kuri sėmėsi stiprybės iš praeities; ne tie vakarykščiai kaimo berneliai ir mergelės, ir ne ta Salomėjos Nėries
laikų širdį svaiginanti, paprasta liaudies daina – jų beveik nebeliko,
nebent apgirtę tebedainuojame... Bet atsirado kita, mąstytojų, tylenių karta. Karta, kuri veikia nesitardama, nesiorganizuodama, tylomis, bet gerai jausdama kito mintis ir siekius. Jausdama nualintos,
gal myriop pasmerktos tautos dvasią.
***
Yra žmogaus veiklos ciklai.
Yra laikotarpis, kada gerai sekasi intelektualinis darbas. Yra
ciklas, kada gerai miegasi. Yra ciklas, kada jauti fizines savo jėgas.
Yra ir ciklas, kada kankina nemiga, o dirbti tenka prisiverstinai.
Racionalūs, protingi mes tampame... Bet pamirštame, teisingiau, visai nenutuokiame, kad žvelgiant iš aukštumų esame panašūs į skruzdes. Tik aukštesniame lygyje.
Sako, žmogaus biologinis vystymasis lėtėja, o visa gamtos
jėga persimeta į superorganizmus – kolektyvus. Kolektyvai tampa
pamatine, varomąja jėga, socialinis protas, atskiro žmogaus protas
vis labiau eliminuojamas.
Tai koks tas nūdienos žmogus? Kuo sėkmingiau įsikomponuoti į kolektyvą? Kuo sėkmingiau jame įsikurti? Tada tu būsi
saugus ir pripažintas. Ir vargas tiems amatininkams, atsiskyrėliams,
kurie po šios dienos kapstinėjasi vieni. Jie gi save nustato prieš kolektyvą! Prieš tą naują, patį naujausią dinozaurą!
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Filosofas Nyčė yra parašęs, jog valstybė – baisiausias žmogaus žvėris. Dabar gi jis turės du: valstybę ir kolektyvą.
Tolyn pirmykštį, vakarykštį humaniškumą! Tai bereikalingas
skrupulas, kuris gali individui sukliudyti įsikomponuojant į kolektyvą. Jo reikia tiek, kiek reikia palaikyti savo prestižą. Bet visus dar
tebekankina žmoniškumo nostalgija...
***
Laimė pabūti vienam. Su savo mintimis. Kada visi miega. Pasaulis nutolsta, tave pamiršta. Visi tavo kasdienybės rūpesčiai kas
sau išsivaikšto... O homo faber’is (veiksmo žmogus), ko gero, to nežino. Jis visas sudėliotas iš procedūrų, iš reglamentų, iš režimo.
...Vakar Palmira Katinaitė, mūsų įstaigos mokslinė sekretorė,
man pasakė, kad visai nebesistebi savižudžiais. Ir juos supranta...
Ar tik nebus jai pačiai įsėdusi į galvą ši mintis? Jos asmeninis gyvenimas irgi problemiškas. Pagaliau ko čia stebėtis... Ar taip seniai tą
sumanymą realizavo literatūros kritikas Masionis, vos spėjęs ateiti
pas mus dirbti...
***
Keistas sutvėrimas žmogus. Gal iš tiesų paženklintas ir dieviškumu?
Jis visada nepatenkintas. Visada kažko siekia, ieško, kovoja.
Kurpia...
O pažvelk į jį iš aukščiau – atrodo taip keista, tokie menki
jo troškimai, menki jo siekiai. Bet svarbiausia – nesupranta, kad
gyvena ir veikia uždarytas narve ir tik narvo sąlygomis jis šį bei tą
gali iškovoti. Ne daugiau.
O jis kovoja. Siekia. Ir tą narvo erdvę plečia. Ji lyg ir pati plečiasi. Bet plečiasi dviprasmiškai, žmogeliui, individualiam žmogeliui palikdama tiek pat, o gal kiek ir mažiau vietos...

1974-ieji. Lapkričio 5 d.

Egzistencine prasme žmogus tikrai vienišas. Vienišas su savo
rizika ir atsakomybe. Su savo sąžine ir laisve. Su savo negandomis

ir džiaugsmais. Vienišas su savo mintimis ir svajonėmis. Pagaliau,
vienišas su savo įpročiais ir ydomis, kurios kartais visai jį nualina.
Niekas jo iki galo nesupras ir nepatirs to, ką jis jaučia.
Buvimas kolektyve sušvelnina vienišumo jausmą, bet nepanaikina. Sušvelninimo laipsnis priklauso nuo kolektyvo ir prisitaikymo prie jo.
Bet būna ir asmenybių. Išdidžių. Neįveikiamų net kolektyvo.
Šiandien aš jautriai išgyvenau vienišumą.
Buvau akademijos šventiniame minėjime. Mačiau Mokslų
akademijos partorgo J. Aničo ir jo pavaduotojo E. Kučinsko akis.
Jie kažkaip kitomis akimis žiūrėjo į mane. Matyt, ką nors negero
sužinojo; sugromulavo kažkokią jiems šviežią iš kitų gautą nuomonę.
Tokiais atvejais geriausias išganymas nuo įpykusių pilkųjų
minčių – darbas.

1974-ieji. Lapkričio 9 d.

Šiandien buvo atvažiavęs jaunesnysis brolis Petras ir jo būsimoji, Regina. Pakvietė mus į savo vestuves. Mane – netgi piršliu.
Bet persekioja mintis: jų sąjunga bus netvirta, be reikiamo jai gylio... O trauktis vienam ir kitam nebėra kur.

1974-ieji. Lapkričio 20 d.

Buvęs mano artimas bičiulis, teisininkas Juozukas Šatas, parašė dar vieną didelį skundą ant J. Macevičiaus. Nusiuntė ne tik
LKP centro komitetui, bet nuorašą ir Maskvai. Maža to, padėjo prie
jo savo partinį bilietą pabrėždamas, kad taip elgiasi kovodamas
prieš šarlataniškumą, prieš „laisvus“ J. M. ir P. K. santykius, prieš
grubų administravimą ir jo laisvesnės minties kontrolę.
Man pasirodė, kad dar vienas mano mokslo kolega save, tik
kitu būdu, pats naikina...
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Komentaras
Tais laikais partijos nario bilieto–knygelės atsisakymas
buvo tolygus politinei savižudybei ir profesinės karjeros
pabaigai. Juozas Š. buvo pernelyg ambicingas ir nepripažino tuomet gana pamatuotų J. Macevičiaus pastabų dėl
Juozo plėtojamų teisės krypties studijų.
Aš tuomet buvau tos mokslo institucijos partinės organizacijos sekretoriumi. Formalaus sprendimo atsakomybė
krito ir man. Partinio susirinkimo išvakarėse Juozui siūliau tarpininkavimą. Sakau: susėskim visi trys prie taurelės (o jos J. Macevičius neatsisakydavo) ir bandykim
konfliktą spręsti taikiai. Taikos deryboms nepasidavė.
Savo skunde akcentavo, kad J. Macevičius disertaciją
parašė MTS (Mašinų–traktorių stočių) vaidmens tema,
šitaip neužtarnautai gaudamas filosofijos mokslų kandidato laipsnį; kad jau labai nepelnytai buvo išrinktas MA
nariu korespondentu ir kt.
Pajudėjo ilgas ir bjaurus svarstymų įvairiose instancijose
procesas. Pastebėjau, kad Juozas Šatas jau gailėjosi savo
poelgio, bet „šaukštai buvo jau po pietų“. Atvirai pasakius, gal ir galėjau truputį pagelbėti. Bet ir tada, nepriklausomai nuo posto, buvau įtariamųjų tarpe ir gal net demonstratyviai laikiausi „partinės linijos“. Paskui, po kelių
metų vis tiek aš buvau nemažiau nuožmiai triuškinamas...
Atgimimo metais ir po to Juozo Šato asmenyje įgijau dar
vieną savo priešą...

1974-ieji. Gruodžio 5 d.

Vakar, apmąstant įvykius, man buvo labai sunku.
Sunku todėl, kad nenuvažiavau į Maskvą, į bendrakursių
15-os metų jubiliejinį susitikimą... Sunku buvo todėl, kad neetiškai, gana kairuoliškai ir tiesmukai kalbėjau sociologijos skyriaus ir
laboratorijos teoriniame seminare...

Sunku buvo todėl, kad nepraleidom laiko mudu su J. Macevičium dviese, kur nors kavinėje (o jis galbūt to irgi intuityviai siekė
ir man skambino į namus net po 21 val.). Demonstravo dėkingumą
už išspręstą J. Šato bylą.
Sunku buvo todėl, kad naujasis darbuotojas Albinas Aškinis
nežinojo, kaip mane pakviesti pavaišinimui, o aš nuo to ir jo rangiausi kaip žaltys...
Pagaliau, ir už vis sunkiausia buvo, kad parėjo žmona ir pareiškė, kad pametė mano gražųjį dovanotąjį žiedą. Ir raudojo... Tai
mudviejų buvo priimta kaip negera rodantis ženklas.
Bepigu naktyje samprotauti apie tai, kad būkime toliau nuo
faktų... Betarpiškai neprisilieskime prie jų. Tada sugebėsime juos
teisingiau įvertinti, teisingiau pasverti... Bepigu...
Betgi žmogus toks sutvėrimas, kurį nuolat persekioja faktai,
jie įkyriai lenda į akis, neduoda ramybės poilsio valandėlėmis. Esi
nukamuotas intensyvios įvykių ir veiksmų kaitos. O jeigu neturi
dar reikiamos dvasinės pusiausvyros.

1975-ieji. Vasario 4 d.

Laikas bėga nesulaikomai, nenumaldomai. Ne tik pridėdamas, bet ir nusinešdamas po krislelį mūsų esybės, mūsų sveikatos.
Pats prapuldamas amžinybėje, su visa mūsų esybe pranykdamas
amžių ūkuose...
Tik mes nuo seno kapstomės, bylinėjamės, sielvartaujame
dėl mažmožių. Dėl erdvės lopinėlio. Dėl saulės spindulio, tuštybių
tuštybės vedini... Kito kelio nežinome, kitokio kelio ir neturime ir
negalime turėti kitokios teisės... Einame kaip tie kuinai, įkinkyti į
pavalkus. Tik viena kryptimi. Tik pirmyn, su uždengtomis iš šonų
akimis, kad žvilgsnis nebėgiotų pašalėmis. Kad kas nors mūsų neišmuštų iš nužymėto tiesaus kelio... Pasuksi į šiaurę – eisi tiesiai,
pasuksi į rytus – eisi tiesiai, pasuksi į vakarus – vis vien eisi tiesiai...
Kur tave bevarytų, kur tu beeitumei – vis tiesiai... Bet yra ir tie,
kurie kulniuoja ne tiesiai, kurie eina vingiais ar nuošaliais takeliais.
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Beeidamas, bekulniuodamas tiesiai viską pamiršti: ir draugus, ir gimines, ir brolius, artimuosius. Ir – pats save... Gerai, jeigu tik tiek! Bet, įkinkytas draugėn su kitais kuinais, imi iš inercijos
stumdyti, kumščiuoti kitus. Ir žinai, kad jiems sukeli skausmą, bet
kitaip negali – vežimas juda, jeigu tu ir nesistengsi – kiti už tave tą
darbą atliks. Ir niekas tavęs už tai net nebesmerks. Visi panašūs į
tave – tokie pat kuinai, nežinomų, nematomų varovų varomi; nematomo, bet skaudžiai jaučiamo botago nučaižomi. Ir nebandyk atsilikti! Nebandyk išsikinkyti – pats nebesitvėręs atbėgsi, šaukdamas,
aimanuodamas už sugaištą laiką; pats užsidėsi pavalkus ir skubėsi
pasivyti kitus – taip tau į kraują yra įsigėręs kaimenės bėgimas, aklas
stichijos šauksmas. Ir stebiesi, kuo gi tu gali pasigirti, kuo pajėgus
išsiskirti nuo aplaukėjusios kaimenės bėgimo? Nebent prirašytomis
knygomis? Sukurtomis mašinomis? Pastatytais dangoraižiais? Betgi tu matai aiškiai, kad esi bejėgis jų vergas ir niekas daugiau...
***
Stebiu J. Macevičių... Iš kur pas jį tos jėgos? Iš kur dar ta
energija?.. Jauti, intuityviai jauti, kad jis visai pailsęs, visai išsisėmęs,
visai išsiurbtas, visai pasimetęs, visai susipainiojęs. Regis, štai, va,
mūsų akyse turėtų kristi ir... daugiau nebepasikelti.
Bet jis eina. Ir tas jo ėjimas primena matytą filmą pagal Voinič romaną „Gylys“. Žmogus sušaudomas, suvarpomas kaip rėtis
kulkomis, o jis dar kruta, juda, nelyginant žemės kirminas...
Ir ima pavydas, kad gamta tokiems žmonėms tikrai nepašykštėjo savo gaivalų, savo slaptingos, kitiems gentainiams nežinomos jėgos... Ir pagalvoji, kad tik tokių žmonių dėka dar kažkaip,
kažkur daroma pažanga, išvengiama, stebuklu išvengiama bendros
stagnacijos, apatiškumo, beviltiško judėjimo pasroviui... Ir jauti
jiems, tiems savotiškiems didvyriams pagarbą; atleidi jiems žmogiškąsias klaidas, nupuolimus, nusibruzdinimus, kurių, deja, dauguma niekaip nenori atleisti...
Įspūdis toks, kad jisai balansuoja ant bedugnės krašto...
***
Situacija kartais piktai, per piktai pasišaipo iš žmogaus...
Rodos, ko jam trūksta? Ir pagarbos, prestižo, ir duonos, pinigų

užtenka... Bet va, neramuolis, ima trokšti daugiau – valdžios. Ir jos
siekia azartiškai, kaip tas kortų lošikas, pamiršęs aplinkybes, supantį pasaulį, aklai susižavėjęs vien savo ėjimais... O tu, stovėdamas
nuošalyje, viską matai, viską seki. Tą patį daro ir kiti, gal gi kiek ir
pavydo skatinami, kad jie neturi reikiamų spėkų... O ir dažnas didvyris vis labiau ir labiau menksta kitų akyse, kol galų gale užbaigia
savo lošimą... Keista žmogaus prigimtis. Pernelyg egoistinė, pernelyg agresyvi. Tik tą egoizmą ir agresyvumą daugelis sugeba paslėpti,
nukišti kuo toliau, nes baisiai nepadoru visa tai demonstruoti. O
nepadoru dar ir dėl to, kad visų egoizmui ir agresyvumui tiesiog
nepakanka vietos, nes tie bruožai gali pasireikšti tik kitų sąskaita.
Sunku patikėti senomis pasakomis apie angelišką žmogaus
prigimtį...
***
Kuo labiau tolstame nuo religijos, tuo labiau ji darosi vertingesnė, prasmingesnė. Tuo mažiau įžiūri joje ydų...
O laikas nežmoniškas, negailestingas. Jis naikina valstybes,
neįkainojamas vertybes, nepasirūpindamas naujomis, palikdamas
žmogų lauke, už durų, nužvarbusį, nuskurdusį. Nualintą skubėjimo ir darbų, nuolatinių darganų ir šalčio čaižomą, be vilties surasti
užuovėją ir nusiraminimą...
Koks nežmoniškas skausmas ir sunkiai tramdoma pagieža
gimsta tiems, kurie toliau, kaip tie šaltakraujiški sadistai metodiškai, žingsnis po žingsnio tebenaikina amžius atlaikiusias vertybes...
Ir pagalvoji, kad čia ne idėjos, ne tuštybė, ne garbė vaidina pagrindinį vaidmenį, o žmogaus esmė, jo tamsioji prigimtis. Ir, žinoma,
įsiūlyta jam elgsenos kultūra... Ir liūdna, kad laikmetis, gyvenamasis amžius kaip tik tokios pigios, bendros kultūros pageidauja ir
globoja ją, tą neišprusėlę...

1975-ieji. Kovo 14–15 d.

Kartais aš būnu protingas. Pavyzdžiui, man nieko nereiškia
kitoms jautresnėms, bet gal ir protingesnėms asmenybėms iš man
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suteiktų tribūnų duoti patarimus, kaip išsaugoti dvasinę pusiausvyrą. Štai jie, manieji patarimų variantai:
Pirmas. Reikia stengtis būti atokiau nuo fakto, toliau nuo
įvykio, nors ir būtum betarpišku jo dalyviu. Reikia šį atstumą išlaikyti remiantis filosofija, jog viskas yra reliatyvu, sąlygiška ir nieko
absoliutaus. Net paprasčiausiame buitiniame fakte. Na, o jei iš karto
tai nepavyksta – padaryk tai vėliau, kai tik būsi labiau susitvardęs.
Antras. Reikia susidvejinti. Tegul tavo viena esybė maišosi
gyvenime, rutinoje, veikloje, o kita – tegul lieka teisėju, patarėju,
bičiuliu. Tik tokioje sąveikoje būdamas gali daugiau pastebėti, daugiau padaryti ir laimėti.
Trečias. Reikia išvengti to, kad jausmai ir protas visai atsiskirtų. Jei taip atsitinka – prasideda nesuderinami dalykai, prasideda asmenybės drama. Reikia surasti tarp jų tam tikrą harmoniją.
Ketvirtas. Jeigu patenki į apatijos, abuojumo varžtus ir jeigu
pradingsta darbinga, kūrybinga nuotaika – reikia įsimaišyti į konfliktinę situaciją, tačiau tokią, kuri būtų panaši į sąlyginę katastrofą
ir kuri priverstų intuityviai kapstytis, lyg tu būtum atsidūręs skęstančiojo padėtyje.
Penktas. O už vis geriausia, kada tu, laikas nuo laiko, pats
sugebi susidaryti naujų sunkumų situacijas ir vis iš naujo bandai
jas įveikti. Įveikus vienas ir truputėlį leidus sau atsipūsti, tuojau
pat, kol neapniko snaudulys ir apatija, vėl susidaro nauja sunkumų
situacija.
Štai sistema, kuri gana ženkliai padeda tau grūdintis.
***
Šiandien man buvo pareikšta komplimentų, kad aš labai
mokąs save tvardyti, kad beveik niekada negalima manęs pamatyti
išmušto iš pusiausvyros ir kad mano veidas visada optimistinis...
Iš tikrųjų, turbūt aš esu pažengęs į priekį. Gal čia kiek yra
padėjusi ir mano filosofija. Bet ne tiek ji, kiek įdėtas darbas, gauti
rezultatai ir sustabilizuota padėtis. Pastaroji aplinkybė labai, labai
svarbi. Svarbi todėl, kad esi saugesnis ir gali sau leisti nekreipti dėmesio į tokius reiškinius, kurie anksčiau mane išmušdavo iš pusiausvyros.

Pavyzdžiui, visai kasdieniškai aš sureagavau, kai į darbovietę
buvo grąžintas (atmestas) mano akademinis straipsnis su negatyviomis filosofo prof. J. Minkevičiaus, ekonomisto prof. K. Meškausko ir istoriko dr. V. Merkio pastabomis. Man keista, kad jos man
nepadarė jokio rimtesnio įspūdžio. O nepadarė dar ir dėl to, kad aš
jau turiu paruošęs žymiai brandesnį darbą.
***
Kadangi jau po pusiaunakčio ir išgertas puodukas mamos
vyno pradėjo veikti, galima kai ką sau pasakyti ir atviriau...
J. Macevičius labai neatsargus dalindamas vekselius. Jis jau
pareiškė, ne man vienam girdint, kad aš tinkamiausias kandidatas
į direktoriaus (būsimo instituto) pavaduotojus... Kad jis dėsiąs pastangas, jog sekančiais metais, per akademikų rinkimus, mane rekomenduosiąs išrinkti nariu-korespondentu.
Bet aš jau, atrodo, pakankamai subrendęs, kad neįsikūnijus
nė vienam iš žadėtų pažadų neišeičiau iš pusiausvyros. Man rodos,
kad aš pereinu į kažkokią kitą subrendimo stadiją, kada betarpiški
faktai nepaliečia mano esybės taip, kaip liesdavo prieš du ar tris
metus.
***
Kodėl aš rašau šį savo minčių dienoraštį?
Todėl, kad vyksta nenuolaidi ne tik profesijų, bet ir jausmų
specializacija. Argi kas nors iš mano draugų (kurių lyg ir nebeturiu) supras mane? Kaip ir aš juos... Visi mes vis labiau specializuojamės savajame krante, savajame pasaulyje... O gal aš patekau į savo susikurtų iliuzijų, iškreipto veidrodžio pasaulį? Gali
būti...
***
Pasikartosiu... Kodėl aš taip vertinu J. Macevičių? Tik ne dėl
to, kad jis mano viršininkas. Jokiu būdu! Ne pirmą kartą turiu viršininką... Bet todėl, kad mūsų psichologinė struktūra, mąstysenos
matrica yra labai panašios. Man lengva jį suprasti visuose veiksmuose. O jam, atrodo, visai nesunku „perkąsti“ mane... Savotiška
laimė yra nusėsti į tokią vietą ir tiesiog būtina dėl tokios situacijos
išsaugojimo bylinėtis visu rimtumu.
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Aš gi jį suprantu netgi ir tada, kai jis, pavyzdžiui, mokslinėje taryboje pasisuko visu 100% mūsų suderintos programos klausimu. Tada supratau, kad kažkas atsitiko, kad jam atėjo nauja, gal
netgi protingesnė mintis.
Man dabar atrodo, kad daugiausia konfliktų darbe atsiranda
tik dėl to, kad susikimba labai jau nepanašios psichologinės struktūros žmonės.
***
Neįsivaizduojamai miela pabūti pačiam su savimi, kada, lyg
sraigė, išlendi iš to uždėto, nuolat jaučiamo kiaukuto... Išlindęs pasijauti lyg labai geroje, intymioje kompanijoje, kur tau visai nereikia dėti pastangų, kad tu būtum suprastas. Tau gera jau vien dėl
to, kad užtenka akies mirksnio, rankos mostelėjimo – ir tu būni
suprastas iki galo. Negali žmogus pasitenkinti tik tokia situacija,
kada jį nuolatos lydi girdima ir negirdima, bet lengvai nujaučiama
kritika. Kad iš tos kritikos nuolatos būtina semtis išminties... Reikia
ir atvangos valandėlių, reikia savimeilės, savo asmenybės išsireiškimo, nuoširdaus atvirumo, žinoma – ir savikritiškumo valandėlių...
Ir niekas tau jų nepadovanos. Joks geradaris. Tik pats...
Niekada jų nelauk ir iš savo artimiausio žmogaus – žmonos.
Ji gi visa įsitempusi taip pat, kaip ir tu, kovoja už savąjį, nepriklausomą nuo tavęs pasaulį. Bylinėjasi už savąją asmenybę ir dėl to ji
tau nedarys niekada tų nuolaidų, kurių tu taip iki šiol naiviai tikiesi.
Nebent tada, kai abu būsite sukrešę senoliai...
Šį kartą svarbiausios mintys išsakytos ir todėl tapo lengviau
ant dūšios. Ir vienas susitikimas su pačiu savimi visada būna kažkokia švente, neeiliniu įvykiu... Nesvarbu, kad ji sukuriama papildomos priemonės pagalba... Žmogiškoji esybė visais įmanomais
būdais vengia išnykti, kaip oras...

1975-ieji. Kovo 17–18 d.

Po darbo vaikščiojau senamiesčio gatvelėmis ir netyčia atklydau prie Beno Kiburio buvusios buveinės... [Šv. Ignoto g.] Kokių

puikių valandų kartu praleista! Kiek daug kartu pergyventa, mąstyta! Kentėta ir ieškota! Kaip aš laukdavau susitikimų su juo! Ir kokios tai buvo džiaugsmingos valandėlės, tegu ir bohemiškos!
Jis buvo man artimesnis už brolį. Gal dėl to aš savo vyresnįjį
neatsargiai pavariau, nes mūsų sielos buvo svetimos, kaip ir pragyventas mudviejų gyvenimas.
Viskas nutrūko taip netikėtai, lyg Benas būtų seniai ieškojęs tam priežasties. O priežastį aš netyčia pateikiau... Bet ką galėjo reikšti tokie nereikšmingi dalykai, kaip prasitarimas apie jo
planuojamas skyrybas, prieš tokią ilgą ir gražią bičiulystę! Man ir
dabar atrodo, kad Benas pavargo, pailso ir palūžo nuo gyvenimo,
nuo negandų, nuo perdėtai įsivaizduojamų priešų ir pavyduolių.
Tai paprasto gyvenimo drama, nors gal ir neeilinė...
Viskas praeina, viskas pereina į kitą kokybę. Bet kažkur, širdies kamputyje visada išlieka tos neįkainojamos žmogiškumo kruopelytės, gražios bičiulystės krislai. Lieka graudulys, kaip po atviro
žmogaus laidotuvių, lieka širdyje tuštuma, į kurią dar įžūliau įsėlina
gyvenimo rutina, kasdienybė ir... nesibaigiančios grumtynės...
Komentaras
Benas Kiburys buvo neįtikėtinai jautrus, pažeidžiamas.
Dėl kokių priežasčių? – esu rašęs anksčiau. Bet jis, tarsi
gravitacinės traukos centras pritraukdavo daugelį mąstančių, lietuvybės išsaugojimu besirūpinančių asmenybių: mokslininkų, rašytojų, dailininkų, net ir vadinamųjų
partinių bei tarybinių darbuotojų.
Bičiulystė su Benu sugrįš ir mes dar daug metų iki jo mirties (sulaukusio 76 metus) artimai ir dažnai bendrausime.

Stebiu, siaubėdamasis stebiu, kaip praraja tarp manęs ir žmonos didėja. Anksčiau dar buvo kažkokios viltys, kad vienas kitą suprasime, o dabar, regis, ir tos vilties nebelikę.
Penktadienį, po darbo, pasiūliau jai eiti kartu iki darželio paupiu. Sutiko. Bandžiau gerą kilometrą kalbinti. Nesisekė. Nustojau
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kalbėjęs ir aš. Ir taip žingsniavome gerą puskilometrį, kol pagaliau
man tokia atmosfera tapo nebepakenčiama ir aš pasiūliau jai pasirinkti viena iš dviejų: eiti jai vienai į darželį arba eiti man vienam
ten. Ji supykusi sako: svajojusi viena... O man nueinant išgirdau:
– Primušti tokį reikėtų...
Reikėtų, ir aš taip suprantu. Bet kas už viso to slypi?..
Vakar įvairius darbus dirbau iki pusės devynių vakaro. Žinoma, tarpais, nors buvo sekmadienis. O pusę dešimtos žmona
sugalvojo piktu tonu pareikšti, jog aš nieko jai nepadedu, palieku
vieną tvarkyti namų ūkį, nors prieš tai aš suruošiau jai ir vaikams
vakarienę. Žinoma, po viso to aš nesuvaldžiau žodžio...
Tokia štai žmogaus gyvenimo komedija.
Ta komedija ne tokia jau paprasta. Ir vis daugiau aš pradedu įtarti tuos, kuriems gerai sekasi visuomenėje, kurie jai atiduoda
savo pagrindines jėgas – gal ir jiems ne per geriausiai sekasi šeimyniniame gyvenime.
***
Pamiršau, kuris iš pasaulinio masto rašytojų pasakė, jog fašistas, sadistas sėdi kiekviename iš mūsų. Duok jam sąlygas, sukurstyk aistras ir jis išropos iš savojo kiauto, it kokia actu užpilta sraigė.
Sadisto gal ir pas mane yra nemaža porcija. Kas ją davė? Gal
aš kaltas, kad toks gimiau? Gal mano tėvai dėl to kalti? Ir kodėl mes
linkę vieni kitus kaltinti, niekinti, kaip tik pasiremdami priešininko
galiomis, kurios nedaug nuo jo asmenybės priklauso.
Tai – tamsumas, nuo kurio kažkodėl nesugebame ir neįstengiame išsivaduoti. Nesistengiame priprasti prie kito bruožų, neperprantame tikrųjų jo jausmų. O tas kitas? Ar jisai taip pat neturi
savųjų įnorių, egoizmo?
Čia štai ir pasireiškia tai, kas vadinama – nepajėgus iššokti
aukščiau savosios bambos. Paprasčiau kalbant – negali būti universalus, negali įveikti savos žmogiškosios prigimties, kuri tau duota
ribotame pavidale, ir esi priverstas tenkintis liūdna sužmogintos,
mąstančios skruzdėlės dalia. (Kaip tik jų gyvenime ryškiausiai matai tai, ką duoda jųjų prigimtis: būti kariu, arba darbininke, žvalgu
arba tranu.)

Žmogiškumas ir pasireiškia tuo, kad bandai, stengiesi žūtbūt
įveikti savo prigimtį, apvaldyti ją, sunorminti pagal veikiančias elgesio normas... Bet tam priverstas sunaudoti daug energijos (kurią,
kaip vienas Šekspyro juokdarys pasakė, galėtum panaudoti kasdamas kapus...).

1975-ieji. Balandžio 8 d.

Penktadienio vakare (balandžio 4 d.) įvyko keleivinio traukinio Vilnius–Kaunas katastrofa Žąslių stotyje. Užvažiuota ant nuo
kitų bėgių atsikišusios mazuto cisternos, kuri sprogo išdrabstydama 40 tonų kuro. 17 žmonių žuvo vietoje, apie 40 sunkiai sužeistų
nuvežė į Kauną, iš kurių dar du mirė.
Vienai iš geriausių Angelės draugių – Vidai, gražiai, linksmai
23 metų merginai sutraiškė kairę ranką, kurią tuojau ir amputavo...
Šiandien norėčiau ką nors parašyti, bet galvoje kaip iššluota.
Jokios minties. Jokios žaismingos kibirkštėlės. Tiesa, šiąnakt sapnavau J. Šatą, lyg ir vėl mes geri, seni draugai. Aš jam ir sakau, teisindamasis:
– Juk tu matai, kad aš buvau susidvejinęs ir kad veiksme
buvo mano antrininkas, nužmogintasis faberis...
– Taip, Romai, mačiau. Todėl ir nepykstu ant Tavęs... – lyg ir
išgirdau atsaką.
O šiandien priešingoje gatvės pusėje mačiau einantį smarkiai pasikeitusį Beną Kiburį. Jam praėjus jis, man regis, buvo pagavęs mano žvilgsnį. Bet mes taip ir nutolome vienas nuo kito visai,
visai svetimi...

1975-ieji. Balandžio 15 d.

Užpernai, vasarą, statant senamiesčio automatinę telefonų
stotį Liudo Giros g. [dabar Vilniaus g.], griuvo perdengimai (nekokybiškas projektas) ir sutraiškė 3 ar 4 statybininkus...
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Pernai, nepriskridęs Šeremetjevo aerodromo, Možaisko rajone į žemę įsmigo Vilniaus keleivinis lėktuvas TU-124. Žuvo 56 keleiviai ir ekipažas. Žuvo garsiausi Lietuvos vaikų gydytojai: Baublys,
Steponavičienė ir kt. Lėktuvas krito dėl to, kad buvo nepatenkinamos techninės būklės. Girdėjau pasakymą: pilotas nuo skridimo
bandė atsisakyti...
Sekmadienio vakare, t. y. prieš porą dienų, po koncerto Sporto rūmuose, jau antrą kartą subyrėjo pontoninis tiltas. Šitą kartą
nusinešdamas nemažai aukų. Jau vakar, milicijos duomenimis,
buvo čia pat ištraukta 11 skenduolių... O kiek dar jų suras – nežinoma?
Sako, tiltas buvo dar nebaigtas... Bet tai niekam nerūpėjo...
Kartojasi baisus aplaidumas!

1975-ieji. Balandžio 23 d.

Mes atsisveikinam su ištisa epocha, kurios paskutiniai ainiai – mūsų tėvai. Jie praktikavo visai skirtingą gyvenimo būdą;
visai kitaip santykiavo ne tik su gamta, bet ir su žmonėmis. Jiems
buvo būdinga kita pasaulėjauta, psichologija. Kitos vertybės sudarė
jų asmenybės branduolį. Juos supo kitokio pobūdžio fizinis ir ypač
dvasinis pasaulis...
Palaipsniui vienos ar dviejų kartų bėgyje atsisveikiname su
tuo paveldu. Mūsų vaikai, anūkai beveik nieko iš jų neperima. Pernelyg pakitęs pasaulis, anas – nebereikalingas, atgyvenęs. Vaikai čia
nekalti. Jie užgožti dabartimi. Tik į šviesią ateitį orientuoti... Nuo
pat ankstyvosios vaikystės jiems peršamos kitos vertybės, svetimos
ideologinės klišės; surišami kitomis staklėmis išaustais ryšiais, kurie daugeliui gimdo spontanišką savaiminį pasipriešinimą.
Gaižėja buvę šilti mokyklos ir mokinių santykiai.
***
Skrisdamas į pietus, buvau Donecke. Stebėjau Tarybų Sąjungai būdingus ryškius kontrastus: šalia puikiai sutvarkyto ir architektūriškai gražiai pastatyto miesto – neįtikėtino skurdo lūšnos.

Ir šalia jų, ant suoliukų – suvytusios apskretusios senutės, kažkuo
primenančios XX a. baudžiavos dvasią.
Ir vis tiktai vaikams gyvenimas lūšnų rajone kažin ar blogesnis, kaip tų, kurie gyvena uždaryti tuose namų kvadratuose, kaip
bičių koriuose, izoliuotuose nuo gamtos, nuo jos žavingiausių detalių – nuo to pirmykščio jausmo, kurį sukelia pastebėtas pirmas
vabalėlis, pirmoji peteliškė, pražydusi kiaulpienė ar pirmas pavasario žingsnis, žengtas basomis. Jie čia, lūšnyne, išgyvena natūralų
saulėtekį ir saulėlydį, balzgana mėnulio šviesa apšviestus, tolumoje
dunksančius keistus iškastų uolienų terikonus.

1975-ieji. Balandžio 30 d.

Vakar žiūrėjome Akademijos salėje Povilo Mataičio vadovaujamą Lietuvos Etnografijos muziejaus liaudies muzikos ansamblį...
...Keistas mintis sukėlė pirmoji to ansamblio dalis, kurioje,
pagal rengėjus, buvo atliekamos senosios lietuvių liaudies sutartinės. Unikalus reiškinys! Nieko bendro atliekamos melodijos neturi
nei su slavais, nei su kitomis greta gyvenusiomis tautomis. Tikrai,
tuos muzikos reiškinius nepavadinsi dainomis. Kažkas jas, nesuradęs kito išsireiškimo, pavadino sutartinėmis. Jose daug hipnotizuojančios, magiškai veikiančios, užliūliuojančios, lyg į nepažintą, gal
užmirštą pasaulį nuvedančios monotonijos. Žodžių joje nesuvoksi.
Jie tik užpildo tuštumą, muzikinę erdvę ir tarnauja grynai kaip priedėlis išgauti keistai atsiveriančią ir čiurlenančią dalyvių dvasią...
Man rodos, kad tos sutartinės atėjo iš anų, iš vadinamosios
pagonybės laikų; ko gero, labiausiai liko išsaugotos Kupiškio–Utenos krašte, kur kitų tautų ir katalikybės įtaka buvo ne tokia brutali.
Man rodos, kad panašios sutartinės sudarė lietuvių senojo
tikėjimo būtiną atributą, ritualą, elementą, kai laikas nuo laiko vyko
gamtos virsmus ir kitus įvykius įprasminančios apeigos. Turėjo
būtinai būti kažkoks fonas, ritminis ..., hipnotizuojantis, be kurio
pirmykštės religijos su savo magija, o gal tiesiog dvasine kultūra
grindžiamas gyvenimas negalėjo egzistuoti.
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Štai, man regis, surasta tai, ko mums tikrai trūko suprasti
mūsų senolių tikėjimą, gal pasaulėjautą.
Na, o toliau? Toliau viskas priklausys nuo talentų, kaip bus sugebėta įkomponuoti šituos folkloro elementus, sakykim, į kino filmą
ar muzikinę dramą pavaizduojant ne tik liaudies gyvenimą, bet ir
suniekintus senovės laikus. Reikia tik truputį sumoderninti, nes tas
sutartinių pavidalas, kurį matėme, atrodė šiek tiek siurrealistiškai.
Platesnės sutartinių interpretacijos galėtų imtis Giedrius
Kuprevičius. Tai išties talentingas, folkloro subtilybes suvokiantis
kompozitorius. Apie tokią galimybę buvo galima susidaryti nuomonę iš jo muzikos K. Sajos dramoje „Devynbėdžiai“.
Pagaliau iš užmaršties, iš plėnių surastas, atkastas didžiulis,
originalus, mūsų kultūros ištakas pabrėžiantis ir iškeliantis lobynas.
Ir jį būtina panaudoti kiek galint plačiau ir sumaniau. Tačiau kas to
imsis? P. Mataičio pastangos – tai tik startinės pozicijos. O toliau?..
***
Jeigu galima tikėti pusiau patikimais šaltiniais, pontoninio
tilto katastrofos (įvykusios prieš tris savaites) metu nuskendo apie
50 žmonių!
Tačiau visus labiausiai stulbino valdžios vaikiški manevrai
ir manipuliacijos užglaistyti šitą perdėm akivaizdų faktą, nutylint
netgi pusiau viešumoje išaiškėjusių žinomų žmonių aukas. Kartais
pagauna pagiežingas jausmas, kad mus valdo kažkokia apsišaukėlių, valdžią užgrobusiųjų gauja, kurie savo egzistavimui nesišlykšti
jokių priemonių. Pasirodo, esmė štai kur: kai viešose vietose žūva
virš 20 žmonių – įsikiša tarptautinės organizacijos (štai kodėl ir
traukinio katastrofoje jie leido parodyti tik... 19 aukų). O kai žūva
20 – sudaroma jau tarptautinė-visasąjunginė komisija. Kas gi, koks
valdžią turintysis kas sau duobę?
Štai kodėl ir vienu, ir kitu atveju kategoriškai buvo uždrausta laikraščiams skelbti užuojautas! Atviriausia cenzūra! Gandams
tarpti puikiausios sąlygos.
Štai, kažkas paleido gandus, kad 28-jame darželyje-lopšelyje
išsinuodijo visa vaikučių grupė – 30 žmonių! Nei pripažinimo, nei
paneigimo negirdime.

1975-ieji. Gegužės 8 d.

171
�

Trečia dalis

Su didžiausia pompa ir iškilmėmis švenčiamas pergalės [Antrajame pasauliniame kare] 30-metis... Pergalėtojų šventė.
O mums kažko trūksta. Tie patys lozungai neveikia nei mūsų
sielų, nei širdžių, nei proto...
Pamenu Chruščiovo pirmuosius valdžios metus... Kaip visi
sujudo, sukruto! Kaip suspindėjo, atjaunėjo Lietuva! Visi kalbėjo
apie jos renesansą. Iš Maskvos važiavo studijuoti interjero. Poetai
vienas už kitą vertė Mieželaičio eilėraščius, prozaikai – iš Avyžiaus
romanų, skulptoriai mokėsi iš Jokūbonio... Visi trys – Lenino premijos laureatai. Tais metais gimė ir gyvenamasis Vilniaus rajonas –
Lazdynai, kurie vėliau buvo įvertinti aukščiausiu Tarybų Sąjungos
įvertinimu – Lenino premija!
O dabar?
Dabar apsnūdimas, prisitaikymas. Klaikus sumaterialėjimas,
sumiesčionėjimas! Dvasinio gyvenimo kloduose besikapsto tik
keisti užsilikę naivuoliai, užslopinę realybės jausmą. Pasišventėliai – teisybės ieškotojai...
Vis daugiau vagių, girtuoklių, paleistuvių, biurokratų. Provincializmo... Gilaus, snaudžiančio, tamboviško provincializmo. Už
tai – daugiau naivesnių lozungų, daugiau trafaretinių šūkių, daugiau lenktyniaujančių ir mažiau... rezultato.
Kaip čia neprisiminsi Alberto Kamiu sukonstruotos pesimistiškai optimistinio egzistencializmo filosofijos. Kartais jo teorija atrodo kaip vaistai, kaip balzamas, kaip prasminga mano, tavo,
jūsų egzistencijos filosofija...
O gal mes senstame? Gal mūsų širdys apsitraukė riebalais ir
tulžyje susikaupė per didelis kiekis skysčio – pagiežos?
***
Įdomi transformacija... Net sau, niekam negirdint, kažkaip
nebepatogu ištarti Lietuvos vardo. Baidaisi kažko. Tavyje, tavo sieloje tūno kažkas svetimas. Kažkas slypi už knygų spintos, kuris
gali nugirsti tavo slapčiausias mintis, netyčia ištartas garsiai... Ir
tu vis labiau, kaip ta sraigė, susitrauki, pasislepi už šarvo, šliauži į
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patį tolimiausią kampą ir žiūri pro plyšį skeptiko akimis, nepatikliai... Ir jau išdrįsti pats patyliukais pasišaipyti iš savęs. Pasišaipyti
iš savojo idealizmo, romantikos; iš keisto ilgesio, keistų svajonių.
Pasišaipyti iš ką tik šalia budėjusio pasiryžimo keistai tebegyvos
Lietuvos vardan...
Praeis dar truputis laiko ir tu visomis keturiomis laikysies
egzistencijos, materialaus pasaulio, tariamo prestižo ir įsiliesi į milijoninę beveidžių minią ieškodamas jų pritarimo, įvertinimo. O ir
žodį „Lietuva“ tu jau tarsi kaip eksponato, istorinio eksponato vardą, kuris tavyje dar sukels emocijų, bet tiek nedaug, kad čia pat jos
užges, kaip pakilusio vėjelio nešiojamos laužo plėnys...
Ir vaikams, jaunimui tu, kaip anos Lietuvos esybė, atrodysi
baigtas žmogus. Ir atsistos tarp abiejų pusių siena, skirianti jausmus, sielą ir širdį. O gal to visai ir neatsitiks dėl tos paprastutės
priežasties, kad tavo vaikai, jaunimas turės visai kitą meilę, visai
ne tą, kurią tu turėjai; su kuria tu keldavais, dirbdavai ir guldavai, kai buvai irgi jų amžiaus. Jau tada ir tu nesupratai savo tėvų,
senelių...

1975-ieji. Gegužės 26 d.

Gegužės 23–25 d. važiavome su sūnumi Arvydėliu ir mano
bendradarbiais į ekskursiją. Aplankėme Gardiną, Belovežo girią,
Brestą, Nesvyžių, Mirą, Naugarduką, Lydą, Benekainius.
Tai buvo graudi, nostalgiška, didžiulius tautos praradimus
primenanti kelionė.
Gardinas. Pilis įkurta labai gražioje vietoje, ant kalno prie pat
Nemuno. Vietinė valdžia prieš 12–13 metų, nakties metu išsprogdino LDK Vytauto statytą mūrinę bažnyčią, kuri buvo miesto centre.
Griuvėsius tuojau pat sutvarkė (puikiausias barbarizmo apraiškų
faktas!). Bet mieste dar yra išlikusių gražių bažnyčių. Ir barokinių,
kaip Vilniuje...
Belovežo giria. Čia galėjom ir nesilankyti. Užrašas skelbia,
kad Lietuvos feodalai čia nuolat plėšė girios turtus.

Brestas. Įspūdingas brangiai įrengtas memorialas. Grumtynės su vokiečiais tikrai nebuvo vertos tokio memorialo. Tačiau šis
miestas – tai vartai iš Europos į Tarybų Sąjungą. Vartai privalo sudaryti įspūdį.
Nesvyžius. Kunigaikščių Radvilų rezidencija. Puikiausia baroko stiliaus bažnyčia su nuostabiausiais ištapytais vaizdais ant
kupolo ir lubų. Sakoma, tai pirmoji barokinė bažnyčia LDK. Jos
rūsiuose buvo sulaidota 107 Radvilų palaikai. Buvo balzamuoti.
Tačiau 1939 m. „išvadavus“ Gardiną, iš Leningrado buvo atsiųsta
komisija, kuri visus karstus ir sarkofagus atlupo, brangenybes pasiėmė (gal į Ermitažą?). Visus palaikus išmėtė. Jie – sutrūniję. Paskutinį gyvą Nesvyžių atšakos Radvilą (kuris, vietinio klebono lenko
žiniomis, skelbėsi esąs paskutinis Lietuvos didysis kunigaikštis)
1939 metų rudenį suėmė ir patalpino į kalėjimą. Vėliau jisai buvo
iškeistas į Toljatį, Italijos komunistų lyderį, įkalintą Musolinio. Tasai Radvila net dvejus rūmus turėjęs Italijoje.
Ežero pusiasalyje nepakartojamo grožio Radvilų rezidencija-pilis. Išlaikiusi visus išorinius bruožus. Gynybines sienas, aukštus pylimus, griovius su vandeniu ir pan. Gal dėl to reikia dėkoti
Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijai, kuri ten dabar saviesiems
yra įsiruošusi poilsio namus.
Nesvyžiuje bobutės mums atsakydavo „Ačiū“... Ekskursijos
vadovas Vilnijos krašto autochtonas Maceika aiškino, kad tas žodis
labai plačiai paplitęs visoje Vakarų Baltarusijoje.
Vietinė bažnyčia valdžios patvarkymu atrakinama tiktai kartą savaitėje – sekmadienio ryte. Leidžiama joje lankytis tik senesniems žmonėms. Perspėta, jeigu atsilankytų vaikas – bažnyčia visai
būtų užplombuota. Leidžiama melstis ir laikyti pamaldas tik lenkų
kalba (tai dar papildoma priemonė izoliuoti bažnyčią, pasmerkti
tikinčiuosius kitų akyse, kaip svetimą anachronišką elementą). Tikintieji nesudaro net procento. Labai skurdžios lėšos, kurių aiškiai
nepakanka bažnyčios remontui. O valdžia sako: uždarykite bažnyčią – mes atremontuosime. Tačiau senukas klebonas pasiaukojančiai, kaip Sizifas, kol gali, grumiasi su devyngalviu drakonu ir
neapleidžia parapijos.

173
�

Trečia dalis
TRIUKŠMINGA
TYLA
1973–1978

174
�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

Miras. Nuostabaus grožio pilis. Su visais penkiais aukštais
bokštais ir rūmais. Tačiau be stogo, sudegusi. Bandyta lyg ir atstatyti.
Stūkso papuvę pastoliai... O būtų puikiausio grožio turistinė bazė.
Naugardukas. Pirmoji Lietuvos valstybės sostinė. Įsteigta
Mindaugo. Pagal vieno įžymaus lenkų istoriko teiginius, Naugardukas buvęs lietuvių gyvenamų žemių centre. Ekskursijos vadovas
Maceika kilęs kaip tik iš Naugarduko apylinkių. Jo jaunystėje tada
dar buvusios gana stambios lietuvių salos. Jo tėviškė – 12 lietuviškų
kaimų telkinys. Už 25 km kita sala Nalibokas – 7 kaimai (iš jų kilusi
Lietuvos operos žvaigždė Jadvyga Petruškevičiūtė, vėliau emigravusi į Lenkiją). Maceika skaitęs lenkiškame sename žurnale, kad
Pružanų apskrityje, kuri randasi prie pat Bresto, prieš šimtmetį gyveno 90 000 gyventojų, tarp jų: rusinų (baltarusių) – 30 000, lietuvių 37 000 (31,5 tūkst. pravoslavų ir 5,5 tūkst. katalikų), didžiarusių – 500 ir t. t. Jei iki nesenų laikų tiek buvo užsilikusių lietuvių, tai
jie tikrai galėjo būti dominuojančiais Mindaugo–Vytauto laikais.
Tiesa, jau tada Pružanuose tie lietuviai vargu ar bekalbėjo lietuvių
kalba. Bet Maceikos laikais tėvai lietuvių salose tarp savęs kalbėdavosi lietuviškai, o su vaikais – jau baltarusiškai, manydami, kad
tai vaikams bus geriau. Šiuo metu tos visos salos, tie paskutinieji
lietuviai su kitais broliais iš vakarų pusės, kūrę lietuvių karalystę,
išnyko... Bet liko gamtojauta, kosmojauta, saviti paprotiniai santykiai, svetimi rusams.
Naugarduko pilies likę tik dvi bokštų sienos. Čia karalius Jogaila vedė ketvirtą savo žmoną Sofiją. Ištaigingas vestuves jiems iškėlė ir jų prie puotos stalo laukė Lydoje Vytautas. Vytautas ir Jogaila tuo metu gerai sutarė, nes pastarasis jau buvo nusivylęs lenkais.
Dvasia artimesniais jam vėl tapo lietuviai.
Su Sofija Jogaila galų gale sulaukė sau sūnų ir Jogailaičių dinastija tęsėsi dar pusantro šimto metų.
Graudulys lydėjo žvalgantis po apylinkes, širdimi jaučiant
jos artumą, vibracijas ir žinant, kad tos žemės dabar jau amžiams
išslydusios iš lietuvių rankų.
Lyda. Tai priešpaskutinis mūsų sustojimas. Apžiūrėjome tik
vieną objektą – pilį. Ją sugriovė 1655 metais Lietuvą užpuolusi ir

ją nuteriojusi rusų kazokų armija... Nuo to laiko liko tik keturios
aukštos sienos, sudarančios aiškų keturkampį, kuriame įrengtas
miesto... stadionas.
Maceika pasakojo, kad vokiečių okupacijos metais Lydoje
buvo įsikūrusi Lietuvių kultūrinė draugija, kuri ieškojo ryšių su Lydos lietuviškomis apylinkėmis. Ši draugija buvo sudariusi 100 lietuviškų kaimų sąrašą, kuriuose laisvai buvo susikalbėta lietuviškai...
Kodėl Lietuva, suspindėjusi savo galybe ir išmintimi, šiais laikais atsidūrė prie agonijos krašto? Kodėl sukūrusi tuo metu didžiausią Europoje valstybę dabar teužima tik pusę, o gal ir trečdalį savo
etnografinių plotų, sau pasilikusi vos ne antraeilio vasalo padėtį?
Pagrindinė priežastis galbūt slypi tame, kad ji tolerantingai
blaškėsi tarp trijų ideologijų: tarp gamtojauta, kosmojauta grįstos savosios gyvensenos; tarp slaviškai rusiškosios stačiatikybės
ir agresyvaus lenkiškojo katalikiškumo. Derinosi prie pastarųjų
srovių išoriškai, o paskui ir vidiniai, išblaškydama savo intelektines jėgas; kartais priešpastatydama jas vieną prieš kitą. Betgi
tuo pačiu sukeldama ir nereikalingas aistras ir netgi brolžudiškus
karus. Lietuva senoji, kurtoji Lietuva toms srovėms atidavė visą
savo aukštuomenę, elitą, pasilaikydama sau tik paprastą mužiką
kaimietį, kuris sukurti savos, bent kiek gyvybingesnės, modernumui nesipriešinančios kovingesnės ideologijos, apart prisirišimo
prie senųjų (konservatyvių) tradicijų (kurios dalinai kaimietį ir
išsaugojo), nesugebėjo.
Man regis, čia ir slypi pagrindinė Lietuvos žlugimo, ypač lietuvių tautos nunykimo priežastis.
Benekainiai. Tai bažnytkaimis, kurį nuo Lietuvos skiria vos
4–5 km. Bažnyčios šventoriuje palaidota grafienė Putkamerova
Marilė – Adomo Mickevičiaus, kaip poeto – svajonių idealas, mylimoji.
Deja, pats kapas dabar nusiaubtas. Šventoriuje buvo laikomos durpės, o pačioje bažnyčioje, kuri veikė ir po karo, kuriam laikui buvo patalpinti psichiniai ligoniai... Geriau nesugalvosi. Dabar
šitas gražus pastatas, kaip ir jo gyventojai, perkelti kitur, palengva
irsta.
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Nėra sterilių kultūrų. Visos kultūros yra tuo ar kitu laipsniu
absorbavę giminingų, kartais ir visai svetimų genčių elementus. Jos,
tarpusavyje suartėdamos arba išsiskirdamos, visada palikdavo savąjį pėdsaką. Nėra sterilios lietuvių, latvių ar estiškosios kultūros.
Krikščionybė – šitas galingas skydas (gal – dangtis...) jas suartino.
Kapitalizmas, ko gero, sėkmingiau pratęsė šį darbą.
O tarybinė valdžia? Komunizmo ideologija?..
Praeities paminklai dabar naikinami arba patys būdami apleisti žūva amžiams. Baltarusijoje sakoma, kad kas lietuviška (beje,
maišoma su lenkiškąja) yra nukariautojų, engėjų atnešta kultūra...
Bet argi ji neturėjo teigiamų elementų? Gudo etnokultūrinę prigimtį paaiškinančių dalykų? Apie tai šiandien čia bevelijama nekalbėti, nekurstyti istorinės atminties...
Komentaras
Nūdien mes, lietuviai, su pavydu stebime, kaip Baltarusijoje restauruojami iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
laikų užsilikę istoriniai kultūriniai paminklai. Ten taip elgiamasi įtikėjus, jog pati Lietuva, jos centras ir buvo būtent Baltarusijoje. Ši nuostata turi svarių argumentų.
Lieka neišspręstas Baltarusijos ir LDK istorijos bei kultūros dalybų klausimas. Jo sprendimo esmė glūdi abiejų
tautų istorijos ir etnokultūros sinkretiškume (persipynime, vienyje). Bet, tebedominuojant valstybių (ir daugelio
istorikų) ambicijoms, toliaregiškumo stygiui minimo sinkretiškumo problema vargu ar artimiausiais dešimtmečiais bus esmingai sprendžiama. Į jos „ratus“ pagalius,
ko gero, tebekaišios galingesnieji abiejų broliškų tautų
kaimynai (rusai, lenkai).
Beje, dėl ekskursijos... Artimas man tuometinis Lietuvos
vidaus reikalų ministerijos generolas Algirdas Kairys tą
kartą pasakė: „su istorinio pobūdžio ekskursija labai, labai rizikavote... Galėjo jums sudaryti politinę bylą.“
Bet aš apie tai jau buvau įspėtas ir mūsų ekskursijos
baigtį viešai apibendrinau kaip įstaigos partorgas: mums

visiems rūpėjo pamatyti Bresto karžygiams pastatytus
paminklus.
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1975-ieji. Liepos 24 d.

Nuskambėjo, nuaidėjo, šimtatūkstantinėmis žmonių miniomis nuvilnijo respublikinė Dainų šventė. Liko man jau įprastas
graudulys. Liko širdyje tuštuma atsisveikinus su jos dalyvių elgsenos, aprėdų ir jausmo pakylėtumu, trykštančia elegancija. Atsisveikinom su tavo sielą, tavo prigimtį kutenančiu grožiu (tegu ir laikinai) – su brangiausiu kiekvienam lietuviui krūvon sutelktu turtu.
Visi renginiai savo nacionalinėmis tradicijomis, aukšta atlikimo kultūra ir meniniu apipavidalinimu viršijo mano lūkesčius.
Belieka tik pasimokyti, kaip reikia įveikti visus graužiantį, kaip
įsimetusi medienoje kirvarpa, tingumą, apsileidimą. Belieka pasisemti to ryžto, energijos, kuri mus, lietuvius, gali išgelbėti darbuose,
žygiuose; be ko mes sunkiai galime išsaugoti savąją kultūrą.
Nepakartojamo grožio dainų šventė dar kartą pademonstravo, kad liaudies menas, liaudies kūryba, entuziastų ir pasišventėlių nuolatos atnaujinama, yra tas nepakeičiamas rūbas, kurio
pagalba visiems perteikiamos kultūrinės ir dvasinės vertybės;
išgyvenamas šiuolaikiniam žmogui, „užprogramuotam“ žmogui
taip būtinas katarsis...

1975-ieji. Gruodžio 7 d.

Vėl pergyvenu savotišką moralinę psichologinę krizę. Nežinau, kas čia pagrindinis kaltininkas: ar tai, kad persitempiau
bedirbdamas (per 1,5 mėnesio parašiau 8 lankų apimties knygos
„Žmogus ir jo socializacija šiandien“ rankraštį ir kt.), ar kad toliau
traumuoja žmonos nutolimas, ar apskritai mano prigimtis labai pažeidžiama. Aš pats linkęs pasirinkti paskutinįjį variantą. Na, o jeigu
taip – tai mano perspektyvos labai jau nekokios...
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Kur išeitis?
Gal reiktų sumažinti darbo apimtį ir tempus. Tai galima padaryti... O kaip normalizuoti santykius šeimoje? Bet čia neįžvelgiu
geresnių perspektyvų. Mes abu – savimylos ir egoistai. Ir vienas
kitą labai greit pažeidžiame. Nei vienas, nei kitas nelinkę aukotis antrojo labui. Apskritai, pesimistinė nuotaika ima viršų, o aš
pats pradedu per daug naudoti ne tik raminančias migdomąsias
piliules, bet ir alkoholį. O tai jau išties rodo rimtą mano dvasinę ir
fizinę krizę...
Kas po jos seks? Persilaužimas ar dar didesnis nuopuolis?

1975-ieji. Gruodžio 13 d.

Mano šefas įnirtingai, kaip boksininkas, grumiasi dėl valdžios. Aš iki šiol jam aktyviai talkininkavau, laikydamas tai savo
pareiga ir skatinamas savisaugos jausmo (kol šefas savo kėdėje –
man niekas negresia).
O dabar susimąsčiau: kam ta valdžia, jeigu jisai nežino, ką su
ja veikti? Kam užkariauti erdvę, jei nežinai ir neturi kuo ją užpildyti? Betgi taip mąstydamas aš lyg ir neteisus. Matau jo rūpestį dėl
lietuvių filosofinės ir socialinės minties išskleidimo.

1975-ieji. Gruodžio 15 d.

Nacionalinis klausimas jaudina kiekvieną lietuvį. Tačiau
retas, labai retas susimąsto, kas gi yra tasai lietuvis? Spausdintinė
medžiaga byloja, kad visi autoriai laikosi vienos pažiūros – reikia
išsaugoti lietuvišką kraują... Bet kas išmatavo, kiek Lietuvoje yra
to „grynojo“ kraujo? Ir pagaliau, kur slypi prasmė saugoti „kraujo
grynumą“?
Kraujomaiša vyko visais laikais ir ypač intensyviai ji vyksta
šiandien. Bet kažin ar tai svarbiausia? Ar ne svarbiau stabdyti savo
kultūrinio ir psichologinio savitumo praradimą? Ar ne svarbiau

ugdyti atsparą bendrai niveliacijai? Sugebėjimą „vyresniajam
broliui“ priešpastatyti savus, specifinius kultūrinio bei psichologinio elgesio etalonus ir mąstymo stereotipus?
Mus gali gelbėti tik Čiurlionio tipo genijai, nuo susikaustymo išsivadavę ir savo talentą išskleidę menininkai. Mus gali gelbėti
dabartinė lietuvių proza, kuri atskleidžia lietuvio psichologiją, jo
būties dramatizmą ir „anos“ pasaulėjautos elementus. Mus gali gelbėti E. Mieželaičio, J. Marcinkevičiaus tipo poetai, Žebriūno tipo
kino režisieriai... Deja, mokslas savo prigimtimi yra internacionalinis ir mūsų vaidmuo čia žymiai menkesnis, žymiai kuklesnis... O
štai Balčiūno tipo architektas [iš „kubelių“ sukūręs Lazdynų mikrorajoną] gali daugiau padaryti.
Menas – štai kur turi būti iškelta mūsų vėliava, jeigu mes nenorime pradingti iš šio pasaulio. Žinoma, mokslas gali tam pasitarnauti, jeigu pakanka užsispyrimo palaikyti ir vystyti originalumu
išsiskiriančias sritis, kaip antai: bionika, elektronika, lazeriai...
***
Aš ją myliu. O būdami kartu mes negalime išvengti nesantarvės... Kokia žiauri gamta, sutvėrusi ir suvedusi draugėn tokias
skirtingas priešingybes! Nejaugi mane taip paveikė ne tik mano
išgyventi, bet ir kitų akimis regėti jos nuotykiai?..
Kam tas Kristaus mitas, jeigu žmogus priverstas iškentėti
pragaro kančias gyvendamas savo gyvenimą! Ir kam tas pragaro
vaizdinys, jeigu mes nuolat esame draskomi vidinių prieštaravimų,
menkystės ir didybės jausmo; jeigu nuolatos vos ne tuo pat metu
atsiduriame niekšo ir didžiavyrio vaidmenyje?

1975-ieji. Gruodžio 19 d.

Sėdžiu vidurnaktyje vienas ir matau savo pralaimėjimą. Savo
bergždžias pastangas atsistoti, atstatyti išnykusią, kaip rytmečio rūkas, žmonos meilę. Matau savo juodą neviltį, kurią taip ir norisi
nugramzdinti alkoholyje... Jaučiu, kaip silpnai plaka mano širdis, ir
bijau, bijau nakties, kuri tą neviltį, tą skausmą didina.
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O manoji, sugrįžusi iš užsienio, saldžiai, ramiai miega ir galbūt sapnuoja gerus sapnus... Savąjį.
Baisu pralaimėti darbo baruose. Bet nė kiek ne lengviau, o
gal ir sunkiau pralaimėti čia, toje žmogiškoje, žmoniškiausioje dramoje... Išgėriau dvi taureles ir lengviau pasidarė. Ramiau.
Štai kaip atsiranda palūžę žmonės, nors savyje tiki esą nepalaužiamais, esą stiprios valios žmonėmis. Kitaip negalima, reikia
tuo įtikinti bent save. Taip verčia savisaugos instinktas. Nes be tokio įsitikinimo būtų pats tiesiausias kelias į kapus...
***
Susimąsčiau... Man pasirodė, kad išnykti visai paprasta. Tam
nereikia jokio didvyriškumo. Reikia tik visiško nusialinimo, visiškos nevilties, visiško nuovargio. Tada išnykimas gali pasirodyti tikra palaima, negu tos nuolatinės kančios, nuolatinė bergždžia kova,
kurioje nebeturi nė kuo atsispirti; kada už tavęs sudeginti atsitraukimo tiltai.
Aš mačiau, kaip išnykdavo žmonės.
Prieš agoniją, gerokai prieš jų agoniją, visi nuo nelaimingojo bėgdavo kaip nuo raupsuotojo. Galbūt todėl, kad jo veidas jau
būdavo paženklintas pralaimėjimo antspaudo ir mirties. Gal todėl,
kad niekas jau nebegalėdavo bepadėti (nebūdavo pasiruošę) tam,
kuriam likimas parodė savo juodą valią.
***
O gal dar reikia pasispardyti?
Nesvarbu, kad man 40 metų. Dar turėtų parakinėje rastis parako... Bet kur tas švyturys, kuris nurodytų kelią ir viliotų į save
pasiklydusį okeano platybėse laiveliūkštį, kurį bangos-aistros mėto
kaip skiedrelę...

1976-ieji. Sausio 9 d.

Ką tik įvyko TV forumas: susitikimas su... Romualdu Grigu.
Man buvo skirta visa valanda.
Atrodo, pasisekė!
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1976-ieji, respublikinis sociologų konferencijos prezidiumas.
Štai taip „pompastiškai“ atrodydavo renginiai.
Kalba Jonas Macevičius, tuometinis instituto, kuriame dirbau,
direktorius
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Bet galutinai paaiškėjo ir kitas dalykas: nedelsiant reikia sutvarkyti skyrybų klausimą, kol dar netapau idiotu ir kretinu. Žmona šalinasi bet kokia dingstimi taikymosi, taikos ir, rodos, laukia
mano sprendimo pati to nesiryždama pasakyti. Šeštadienius, sekmadienius, vaikus palikusi man, praleidžia su savuoju.
Sėdžiu vidurnaktyje vienas, gurkšnoju jos meilužio konjaką
ir pats su savimi bendrauju: kitos išeities nebėra. Nebėra šeimos,
nebėra žmonos. Mes likome trise: aš, Arvydukas ir aštuonmetis
našlaitėlis Eimantukas, kuris neseniai pasakė: jam bloga gyventi
taip, kaip dabar gyvename, išsidraskę. Nurimsti suformulavęs išvadas, supratęs jų būtinybę, jų atsiradimo aplinkybes.

1976-ieji. Lapkričio 30 d.

Kaip staigiai sugrįžome į vulgarios kritikos, voliuntaristinės,
subjektyvios ir netgi barbariškos kritikos amžių... Staigiai buvau
apkaltintas net ir tokiais dalykais, tokiomis ydomis, kurių, man regis, neturėjau ir neturiu (žr. „Literatūra ir menas“, lapkričio 26 d.).
Gal tai padaryta todėl, kad aš savo straipsnyje norėjau išsaugoti gerą toną ir padorias manieras? Joms dar ne metas. Ir tas manieras atmeta ne kas kitas, kaip irziai skelbiantieji dorovės ir etikos
principus. Koks šlykštus melas! Kokia bjauri veidmainystė! Purvais
mane drabstantys piršosi į mano bičiulius ir globėjus... O aš negalėjau suartėti jausdamas, kad tas žmogus nėra tiesus, kad jisai kreivokas. Gyvenimas tą ir parodė. Ir to žmogaus vardas – Justinas Lazauskas, P. Griškevičiaus (Kompartijos pirmojo sekretoriaus) padėjėjas.
O gal jam tiesiog pavesta atlikti budelio vaidmenį? Bet ta
aplinkybė jo moralinio veido negelbsti...

1976-ieji. Gruodžio 22 d.

Taip jau būna...
Kai tau visai, visai blogai – nerašai nieko.

Kai tau visai gerai – taip pat nerašai nieko. Ir vienu, ir kitu
atveju viską su savimi nešioji. Ir tave suprasti čia ne taip sunku:
kai būna labai blogai – nebepakanka jėgų pakelti plunksną, atversti
dienoraščio puslapį... Tiesiog tau norisi pabėgti nuo savęs, nuo apnikusios tave kančios.

1977-ieji. Vasario 8 d.

Keista ta rusų logika...
Jeigu ten, toliau kas kovoja už savo tautos garbę, už nacionalinę savivoką ir jeigu ta kova nors kiek kenkia „aniems“ (vakaruose) – viskas tvarkoje.
Tačiau kai tik pabando kas nors vidinės, išorinės imperijos
ribose kelti tautos savigynos klausimą, kovoti už savąsias vertybes,
tas bus prakeiktas. Ir prakeikta, paženklinta Judo ženklu bus ir visa
išsišokėlio giminė...
Man jau virš keturiasdešimt.
Kaip staigiai viskas pakito!
Išnyko ryškesnės spalvos. Išnyko vidinis dvasios nerimas, jos
šauksmas, kuris kažin kur mane nunešdavo, nuvesdavo ir aš eidavau kartais alpdamas iš laimės, kad dar gyvenu, kad egzistuoju, kad
kažko ieškau, siekiu, kovoju...
O dabar mane vis labiau užvaldo keista ramybė. Miesčioniška
ramybė.
Gal dėl to, kad lyg ir daugiau suprasta, labiau pažinta. O gal
dėl to, kad gyvenimas ritasi į aną pusę, nenumaldomai. Netgi šuoliais. Ir tik viena nelemta mintis tebekamuoja – padaryti savo darbą,
už kurį tu tikiesi gauti maisto ir prestižo korčiukę... Ne daugiau...
Idėjos? Sutelktos. Sukurtos dvasinės vertybės? Kam jos nūdienai reikalingos? Jos tik atneša skausmą, nusivylimą, apmaudą.
Argi šito nūdienei visuomenei reikia? Tavo darbai, kaip ir kitų
panašių brolių (žinoma, stipresnių?) – tik papildomas rūpestis tiems,
kurie ir be to gali nepajudinami sėdėti savo kėdėse ir kaip nuo Olimpo kalno sarkastiškai šypsotis žvelgdami į tavo kūrybinius darbus.
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Komentaras
Mielas skaitytojau, ką tik perskaityti mano nusiskundimai
man pačiam atrodo pernelyg irzlūs. Jie pagimdyti tuometinės mano psichologinės būsenos. Nepamatuoti. Kaip
tik tais metais aš įsibėgėjau plėsdamas, propaguodamas
sociologines žinias, tada ypač vertinamas už jų praktinę
reikšmę. Tos veiklos rezultatai tikrai tada mane tenkino.
Tenkino ir plačiąją visuomenę. Sovietų Sąjungoje buvo
prasidėjęs visuomenės raidos socialinio planavimo vajus.
Mums, sociologams, atsivėrė tiesiog klondaikas. Buvau su
paskaitomis kviečiamas visur, net Ministrų Tarybos, Aukščiausiosios Tarybos darbuotojams. Visur pabrėždavau, akcentuodavau ne politinę, ne deklaratyvią socialinio planavimo pusę, o praktinę, kuriamąją. Įsitvirtinau. Išgarsėjau.
Kartu su Algirdu Mikuliu, tuometiniu Ministrų Tarybos
Reikalų valdybos viršininku, susėdę jo kabinete, sukurpėme Nuostatus, kaip turi būti sudaromos rajonuose, miestuose, ministerijose socialinio planavimo tarybos; kokios
funkcijos ir įgaliojimai joms turėtų priklausyti. Nuostatus
surašėme ir Respublikinei socialinio planavimo tarybai
(prie Respublikos Ministrų Tarybos). Aptarėme jos sudėtį, o jos įgaliojimus išplėtėme iki priimtų nutarimų privalomo, besąlygiško įgyvendinimo. Šios Tarybos pirmininku
valdžios buvo numatytas Jurijus Rusenka (pagal kilmę
ukrainietis), Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas.
Kaip parodė tolesnė įvykių raida, tai buvo sąžiningas, protingas ir lietuvius gerbiantis asmuo. Kaip atlygį už mano
įvadinę veiklą, gavau nukreipimą keturioms savaitėms
pailsėti Vyriausybės poilsio namuose Palangoje.

1977-ieji. Vasario 22 d.

Palangoje!
Visam mėnesiui! Gyvenu Ministrų Tarybos poilsio namuose.
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1977-ieji. Palanga. I-oji Pabaltijo sociologų konferencija.
Diskutuojame su vienu žymiausių sovietinių sociologų prof. V. Jadovu
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Išskyrė „Liuksą“! Atvykau dirbti ir ilsėtis. Moku tik po 5 rublius už
dieną. Nežinau, su kokiais rezultatais ir kokiais laimėjimais grįšiu į
namus. Užsibrėžiau pradėti kurpti habilituoto daktaro disertaciją.

1977-ieji. Vasario 26 d.

Penkta diena Palangoje. Pradėjau dirbti, bet, rodos, nebesugebėsiu „pilnu“ pajėgumu. Padirbėjus per dieną keletą valandų
tuoj pavargsta smegenys, galvoje kaupiasi drumzlės ir tas nelemtas
šleikštulys... Visai „išsunkti“, „sudoroti“ mano vidiniai pajėgumai.
Gal pasiduoti? Dezertyruoti?
Bet tai nepanašu mano būdui. Eisiu, kol visai nukrisiu...
Gavau žinią, kad „Komunisto“ žurnalas (Nr. 2) jau įjungtas
atakuoti mane. Bet ar tai man pirmiena?
Komentaras
Būdamas Palangoje tuomet ne tik ilsėjausi, gavęs visus
patarnavimus ir patogumus. Mąsčiau ir rašiau. Parašiau
60 puslapių habilitacinio darbo. Toji pradžia, pamenu,
man suteikė tikėjimo finišo sėkme. Praėjus trims metams
finišas ir įvyko. Tiesa, pergalės vaisiai dar keletą metų
bus blokuojami. Tada nuoširdžiai, rezultatyviai dirbau ir
buvau pakankamai aiškiai „prosovietiškas“, bet sistemai
vis tiek neįtikau.

1977-ieji. Kovo 29 d.

Užvakar ir vakar dalyvavau Dėdės Antano Petraičio laidotuvėse. Mirė gatvėje apie 10 val. nuo kraujoplūdžio iš plaučių kovo 26
dieną (sirgo plaučių vėžiu), šeštadienį, tą pačią dieną, kai mes Naujamiestyje triukšmingai šventėme Mamos 65-erių metų jubiliejų.
Praeiviai gatvėje buvo iškvietę greitąją. Bet komanda pamanė, kad
tai – nugriuvęs girtuoklis ir nuvažiavo...

Laidotuvėse, kaip reta, buvo susirinkę daug žmonių. Mums
su Petru pavyko sumedžioti dūdų orkestrą. Todėl jos atrodė gražios
ir netgi neužsitarnautai iškilmingos.
Kaip tokiais atvejais dažniausiai būna, visus mus, visas grupes apjungė geras, žmogiškas bendravimo jausmas.
O Radviliškio buitinis kombinatas tiesiog tyčiojosi iš žmonių ir jų jausmų, nugrūdęs laidojimo patalpą į bjauriausią ir nešvariausią landynę... Gyvuliai ir tie nuo valdžios susilaukia daugiau
dėmesio ir tvarkos...
Komentaras
Dėdė Antanas, Mamos brolis, mirė sulaukęs 67-erių metų.
Jis mano vaikystėje (ir vėliau) paliko gilų pėdsaką. Vokiečių okupacijos metais nuvežė mane gyventi į Palangą,
kur ir pats, kaip viengungis, gyveno su mano močiute ir
seserimi – mano teta (irgi neištekėjusia). Vėliau buvo priverstas slapstytis, nes buvo 1941-jų metų sukilėlių gretose. Radviliškyje dirbo eiliniu geležinkeliečiu (o buvo jam
siūlyta dirbti Kretingos gelež. stoties viršininku). Besimokydamas Joniškėlio žemės ūkio technikume, tuomet puikiai veikusiu siauruoju geležinkeliu nuvažiuodavau pas jį.
Dėdė mane vaišindavo alumi ir visada ieškodavo „Amerikos“, BBC (Anglijos) ar „Vatikano“ lietuviškų radijo laidų.
Vieną kitą frazę, nuolat spragsint aparatui, pavykdavo pagauti. Dėdė jautė mano tuometinę komjaunuolišką dvasią
ir stengdavosi be jokių pastebėjimų kreipti mane atgal,
lietuvybės link. Buvo mažakalbis. Mėgau jį. Pats nekviestas nuvažiuodavau. Gal traukė jo, kaip riešuto, kietas lietuviškumas...

1977-ieji. Rugpjūčio 29 d.

Prieš kelias dienas atvažiavo iš Tbilisio Gulo Ananiašvilis (save įvardinęs Vaišvilos vardu) – „Lietuvos ambasadorius
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Gruzijoje“. Jo senelė lietuvė, buvo ištekėjusi už gruzino kunigaikščio. Gerai pramokęs lietuvių kalbos.
Keliant tostą svečio garbei, gimė ir kitokių minčių...
Mes esame nustumti nuo plataus laisvės kelio... Mus bando
asimiliuoti. Tačiau visa tai gal duoda truputį ir naudos. Santykinės
izoliacijos nuo atviro pasaulio būvyje mes džiaugiamės ir visokeriopai puoselėjame savo liaudies meną ir nacionalinės kultūros elementus. Praeis metų virtinės ir tos tautos, kurios buvo civilizacijos
vieškelyje, gal bus daugiau praradusios savo tautinės kultūros veidą, bus labiau „kosmopolitizuotos“.
Jau dabar Prancūzijoje stebimasi mūsų kultūros savitumu,
jos išsaugotais nacionaliniais bruožais. Tiesą pasakius, tuo jie stebėjosi ir prieškaryje, pamatę mūsų liaudies meną, išstatytą Pasaulinėje parodoje.
***
Gruzija nepaprastai savita savo istorija ir ypač nacionaline
liaudies kultūra. Reikia manyti, kad jos elementus pasisavino ir kitos gretimos tautos, pavyzdžiui, tautinių šokių elementai Azerbaidžane niekaip nesiderina su jos turkiška azijietiška prigimtimi.
O gruzinų daugiabalsės polifoninės dainos? Apsalusia širdimi galėtum klausytis valandų valandas.
O tai, kokiais dorovės bruožais gali būti charakterizuota dabartinė gruzinų būklė, byloja apie tai, kokios pragaištingos pasekmės būna, kai tauta praranda galimybes savarankiškai spręsti savo
likimą. Prisitaikymas prie „šeimininko“ ardo dorovinius tautos pagrindus, įsigali sisteminė korupcija.
Gulo Ananiašvilis gražiais žodžiais minėjo Ševarnadzę, kuris, tapęs Vidaus reikalų ministru, ėmėsi energingos ir plačios kovos veiksmų tramdant korupciją.
Komentaras
Tas pats Ševarnadzė vėliau taps ne tik Gruzijos kompartijos pirmuoju sekretoriumi, bet ir Sovietų Sąjungos
užsienio reikalų ministru (kurį paskirs M. Gorbačiovas).
Būdamas šiame poste jis atliks drąsų žygdarbį – dengs

sąjunginių respublikų pastangas tapti savarankiškomis,
prisidės likviduojant vadinamąjį Varšuvos paktą – socialistinių šalių karinę organizaciją.
Įdomus sugretinimas: gruzinas Stalinas tvėrė, žiauriais
metodais tvėrė Rusijos imperiją ir jos satelitus, o istorijos
iškeltas kitas gruzinas labai ženkliai prisidėjo prie visos
tos sistemos sugriovimo.

1978-ieji. Rugpjūčio 24 d. (3 val. nakties)

Baisu, kas dedasi mano sieloje... Niekas nesupras mano pergyvenimų ir kančių...
Ne kartą laidojau šeimos židinį. Ne kartą apverkiau savo dalią. Bet tik dabar suvokiu: ką reiškia atsidūrus prie nuolaužų, prie
griuvėsių krūvos, iš kurios jau nieko nebeįmanoma suramstyti. Net
menkiausios bakūžės ne tik savo sūneliams, bet ir savo sielai...
***
O vis tik turiu šiokią tokią paguodą... Parašyta monografija.
Ji guli ant mano stalo. Ir kaip suprantu netgi iš santūrių vertinimų,
ji man nusisekė visai neblogai. Tai tramplinas į tolesnės kūrybinės
minties ateitį. Tik tai ir gali mane palaikyti, o gal ir išsaugoti...
Ne man dvilypis gyvenimas. Ne man ta laisvė, kurios taip
siekia daugelis mano lyties atstovų.
Beprotiškai pasiilgau ramybės, švelnios meilės... Gražios,
turtingos jausmais, bendru pasaulio suvokimu.
Komentaras
Mielas skaitytojau, esu minėjęs, kad dienoraštis man atlikdavo artimiausio bičiulio vaidmenį. Išsikraudavau. Palengvėdavo... Bet manoji būtis buvo tokia, kad vis rečiau
ir rečiau grįždavau prie savo patikimo, išbandyto bičiulio. Po šitiek metų atradęs jį, jau padengtą storu dulkių
sluoksniu, įsitikinau: vadinamasis privatus gyvenimas,
šeiminiai santykiai vienu laikotarpiu buvo visai užgožę
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mano gyvenimą ir veikmę visuomenėje. Tais skausmingiausiais metais, pasirodo, mano buvo daug dirbta, veikta
ir pasiekta. Bet savo „bičiuliui“ apie tai kažkodėl nutylėdavau.
Nors buvau profesionalus agrarininkas, pasukau visai
kita kryptimi (taip patvarkė aplinkybės). Rašiau habilitacinį darbą „Įmonės socialinės organizacijos ir jos funkcijų“ tema. Čia ieškojau nusiraminimo, išsigelbėjimo... Tuo
pat metu, pasinaudodamas sociologijos lyderio Lietuvoje
pozicija, ėmiausi pakankamai rimtų darbų, palikusių pakankamai ženklių pėdsakų tuometiniame respublikos –
mūsų Tėvynės gyvenime. Apie kai ką iš tos darbų erdvės
trumpai jau buvo užsiminta. Vardan ne tik pilnesnio autobiografijos vaizdo, bet ir vardan aiškesnės tų metų socialinės realybės, pilnesnių sovietinio laikotarpio kontūrų
skaitytojui drįstu „pasigirti“ dar keliais faktais.
1976–1980 metais prie tuometinių Politinio švietimo
namų funkcionavo dvimetė neakivaizdinė sociologinių
žinių mokykla. Ji buvo įkurta mano iniciatyva ir pagal
mano sudarytą mokymo programą. Tos mokyklos kuratorius (finansuotojas) buvo tuomet ypač garbinga „Žinijos“
draugija. Mokyklos klausytojais buvo partiniai, sovietiniai
(rajkomų, vykdomųjų komitetų, ministerijų ir kt.) ir ūkiniai
(pvz., įmonių direktoriai) darbuotojai. Mokymas vykdavo
sesijomis, į kurias galėdavo suvažiuoti asmenys iš nuošaliausių Lietuvos vietų. Buvo rašomi baigiamieji darbai,
geriausi buvo įvertinami garbės raštais ir piniginėmis premijomis. Spėjome išleisti dvi klausytojų kartas.
Tuomet sociologinės žinios Sovietų Sąjungoje vaidino
ypatingai pažangų vaidmenį. Jos formulavo aiškesnį ir
kritiškesnį visuomenės supratimą; jos sėjo ir pasimetimą
ideologiją tvarkančiose institucijose.
Valdžia priėmė ir kitą mano pasiūlymą (dabar tai vadinama projektais) – organizuoti respublikinę socialinės
raidos planavimo apžiūrą-konkursą. Pagal sumanymą,

šis renginys turėjo vykti dviem etapais: pirmieji du metai (1978–1980) – pasirengimui (jo kokybės įvertinimui),
antrieji du (1980–1982) – sumanytų darbų įgyvendinimas
ir pasiektų rezultatų apibendrinimas. Apžiūroje privalėjo
dalyvauti visos ministerijos su joms pavaldžiomis įmonėmis, ypač tomis, kuriose buvo praktikuojamas fizinis darbas, materialinių daiktų gamyba. Apžiūros nuostatuose
buvo numatyta, kad vertinimai ir apdovanojimai (garbės
raštais, o taip pat piniginėmis premijomis) bus atliekami,
ne tik pasibaigus apžiūrai-konkursui, bet ir pirmojo etapo
pabaigoje.
Respublikoje buvo įsiūbuotas labai prasmingas ir daugumai patrauklus įvairaus profilio įmonių judėjimas pradedant nuo fizinių bei psichologinių darbo sąlygų gerinimo
ir baigiant įmonių tiek vidaus, tiek ir išorės aplinkos estetizavimu. Buvo imtasi ir kitų priemonių, kurias aš tada
įvardinau kaip socialinę diagnostiką: ji lietė septynias
ministerijas, kurių įmonėse buvo praktikuojamas fizinis
darbas. Pagal mūsų įsiūlytą kriterijų – rodiklių sistemą
buvo apklausta apie 35 000 darbininkų ir kitų darbuotojų,
kaip jie vertina savo darbo fizines ir psichologines sąlygas
(pagal atskirus jų elementus). Gavome nuostabų, pagal
informuotumą, vaizdą. Surinktus duomenis paskelbėme
atskiru leidiniu.
Sunku dabar net ir įsivaizduoti, kaip tada tvarkėmės organizuodami minėtą apžiūrą-konkursą; sudarinėdami dešimtis komisijų, įjungdami didelį skaičių ekspertų ir, pagal sudarytą kriterijų sistemą, suvienodindami jų darbą.
Ir visa tai buvo vykdoma išimtinai visuomeniniais pagrindais! Gelbėjo partinė-sovietinė drausmė.
Tos apžiūros-konkurso organizavimo komisijos pirmininku (kaip tos priemonės sumanytojas) buvau paskirtas aš –
Respublikinės tarybos teorinio-metodinio darbo sekcijos
pirmininkas. Pats tuomet užsikroviau neįtikėtiną naštą!
Ką reikšdavo vien atitinkamos derybos su partinėmis ir
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tarybinėmis institucijomis, lankymasis stambiausiose
įmonėse, talkininkų ieškojimas ir jų kvalifikuotesnis įjungimas! Ir vis dėlto būta didžiulės paguodos. Sumanytos
apžiūros-konkurso rezultatai, t. y. įdėtų bendrų pastangų derlius augo kaip grybai po gero lietaus. Suprantama,
kad užsuktos spyruoklės vaidmenį tada atliko ir gerbiamo Jurijaus Rusenkos vadovaujama Respublikinė socialinio-ekonominio vystymo planavimo taryba (toks buvo
tikslus, tam tikru apsidraudimu alsuojantis jos pavadinimas).
Visas šis „bruzdesys“ sukėlė pasimetimą ne tik respublikos partijos viršūnėje, nes veikėme pakankamai efektyviai
ir be ideologinio triukšmo. Manau, kad ir mano „įsijautimas“, mano įgytas autoritetas sukėlė papildomų rūpesčių „KGB“ institucijai. 1983-siais metais LKP CK nutarimu
visa ši lyg ir gerai sustyguota sistema buvo panaikinta. Ir
mes visi išsivaikščiojom kas sau. Tiesa, mano „pjudymas“
prasidėjo porą metų anksčiau, 1980-aisiais, spaudoje paskelbus monografiją „Įmonės socialinė organizacija ir jos
funkcijos“. Man nežinant, manęs net neįspėjus ji buvo
apsvarstyta LKP CK sekretoriate, kaip ideologiškai nevisavertis veikalas.
Bet grįžkime prie chronologiškai dėstomų tuometinių
„skurdžių“ mano dienoraštinių įrašų, sukoncentruotų į
intymius, „privatizuotus“ išgyvenimus.

1978-ieji. Rugsėjo 20 d.

Įvyko tai, kas ir turėjo įvykti.
Skyrybos neišvengiamos. Taip sumanė mano žmona. Tokiai
įvykių raidai ji dėjo visas savo pastangas. Šiuo metu ji jau turi išžvalgiusi du atskirus butus keitimui. Dabartinis mūsiškis – nuostabus, prabangus „kooperatinis“, su išskirtiniu architektūriniu išplanavimu. Jis įgytas be galo sunkiai, įveikiant pačius neįtikėtiniausius

sunkumus. Na, kad ir prašant Mokslų akademijos prezidento parašo, o gavus jį – gauti audienciją pas Vilniaus miesto burmistrą (juo
tuomet, 1969-aisiais buvo J. Vildžiūnas) ir paprašyti jo parašo.
O į ką keičiamės? Į du, pagal tą patį gyvenamąjį plotą „nusususius“ blokinius...

1978-ieji. Rugsėjo 22 d.

Kūrybai reikalinga vienatvė. Netgi vienišumas. Tik atsiskyrus nuo rutinos, nuo kasdienio gyvenimo galima kažką sukurti.
Tai vienodai liečia ir mokslą. Bet žmogus negali būti vienišas.
Jisai – kolektyvinis sutvėrimas ir natūralus jo siekis išvengti nuolatinės vienumos.
Laimingi tie kūrėjai, kurie sugeba surasti pusiausvyrą tarp
vienišumo ir kolektyviškumo. Laimingi tie, kurie suranda gyvenimo draugę, kuri supranta vienatvės ir bendrumo būtinybę ir sugeba palaikyti tarp tų būsenų pusiausvyrą.
Nelaimingi tie, kurie siekia grožio galvodami, kad grožis
pats sudarys tas sąlygas. Deja, taip nėra. Betgi grožis reikalingas
įkvėpimui.
Visur prieštaravimai. Visur neigimo neigimo dėsnio pasireiškimai. O jų auka – dažniausiai kurianti asmenybė. Kodėl pasaulis taip surėdytas, kad teisybė turi kitam, artimam žmogui sukelti skausmą? Bet tik prieštaravimuose ir slypi raida, socialinis
judėjimas.

1978-ieji. Lapkričio 8 d.

Kalbama, kad aforizmuose daug išminties. Kad ta išmintis
kiekvienam gali praversti.
Tačiau niekas taip išminties nesuformuoja kaip pats gyvenimas. Žmogus pats turi praeiti visus jam skirtus išbandymus. Tų
išbandymų dėka ir atsiranda aforizmai.
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***
Ar galiu atsisakyti savo neramios, maištaujančios dvasios?
Keliautojus kelionėn traukia ne tik nauji vaizdai ir nuotykiai, bet
ir pavojai, aistra joms. Žmogus, kuris bevelija tūnoti užsidaręs savo
futliare ir vengia aktyvesnio kontakto su realybe, primena kandžių
apniktą drabužį...
Socialinių santykių tyrinėjimas – tai taipogi savotiškos kelionės nežinion, savyje slepiančios ne tik atradimų, bet ir naujų pavojų. Ir čia reikia didelės patirties, įgudimo tam, kad sugebėtum
sėkmingai ir vaisingai tęsti tokias keliones. Reikia rimtos idėjinės
motyvacijos, ryžto ir drąsos.
***
Tai, ką aš dabar pergyvenu, galbūt baisiausia krizė mano
gyvenime. Tai ne tik žmonos praradimas, bet ir patvaraus, visuomenėje stabilaus gyvenimo praradimas. Vaikų gyvenimai irgi bus
suluošinti.
Svarbiausia, kad aš iki šiol neturiu savo tvirtos pozicijos. Lyg
slidinėčiau ant ledo... O tai, matyt, ir yra baisiausia. Neturiu jokio
kito orientyro, kuris padėtų kapstytis iš aklavietės.

1978-ieji. Lapkričio 17 d.

Bendras laivas vis dar plaukia. Bet – be vairo. Stichija blaško
jį kur nori ir visai nežinia, kokiuose uostuose, kokia sudėtimi ir
kokiu sąstatu išlips to laivo komanda...
***
Būna situacijos, kada pats žmogus pusiau sąmoningai puola
į dorovinį purvyną, pamindamas visus iki tol paties reklamuotus
principus ir normas.
Kas jį verčia taip elgtis? Materialinė nauda? Kerštas? O gal
yra aukštesni principai, kurie pateisintų tegu ir laikiną, bet amoralią išdavikišką situaciją.
***
Užvis baisiausia, skaudžiausia stebėti vaikus.

Širdį spaudžia jų būsena, jų pasimetimas, jiems daroma
trauma. Kuri niekada, niekada nebebus išgydyta ir kuri, kaip Kaino
ženklas, lydės juos visą, visą gyvenimą; lyg būtų tėvų prakeikimas.
Arba kaip niekšingas gyvento laikmečio ženklas... Būtų Dievas – jis
turėtų nubausti didžiąja Bausme piktadarius, padariusius tą didįjį
nusikaltimą.
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Žmogaus siela netelpa savo kūne, įgimtame name. Ji veržiasi,
dejuoja, kankinasi ir išsprūdusi į laisvę svaigsta ja... Paskui ateina
rimtis. Siela sugrįžta į savo narvą. Ir taip iki sekančio karto... Jeigu
tai kartojasi dažnai – pavargsta abu: ir siela, ir kūnas.
***
Mano „epopėja“ baigėsi.
Aš laisvas. Aš išsiskyręs. Aš be žmonos...
Pergyventa daug. Prarasta daug. O kas įgyta – nežinau. Praėjo daugiau kaip du su puse mėnesio. Ko jie kupini? Naujų retežių
pavojaus? Dvasios polėkio, nerimo stygiaus?
Pilkuma kasdienė. Bet šalia savęs turiu ir didžiulę paguodą
– sūnų Arvydėlį...
Komentaras
1979 m. kovo 29 dieną įvyko faktinės skyrybos. Ištaigingą, erdvų butą iškeitėme į du blokiniuose namuose. Prie
visų sunkių tuometinių išgyvenimų prisidėjo dar ir pajauta, kad atsidūriau kumetyne... Su manimi apsigyveno
14-kos metų sūnelis Arvydas (skyrybų iniciatorius!). Jaunėlis Eimantukas mudviem išsikraustant verkė, prašėsi
paimamas. Deja, tokios teisės neturėjau.
Su buvusia žmona A. kartais susitinku ir mes vienas kitam
nejaučiame pykčio, neapykantos. Ji išmintinga, gabi, dvasinga ir graži moteris. Tais laikais, būdama jaunutė, iš manęs reikalavo vos ne šimtaprocentinio jai, kaip moteriai,
dėmesio. Kaip rodo dienoraščiai, buvau užvaikytas kitų
rūpesčių, idėjų ir, žinoma, siekio užtikrinti šeimai palankesnes sąlygas. Detalė, bet.., kaip vyriškis, neturėjau tos
pradinės patirties, kuria mano bendraamžiai disponavo.

Jaučiu... Jaučiu Jį vos ne kasdien. Ką reiškia turėti įsirangiusį
Demoną savo širdyje?

KLOAKA IR JOS
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Tai būti amžinai neramiu, amžinai kovojančiu. Siekiančiu...
ir nepasiekiančiu.
Tai reiškia vytis tą, kuri nuo tavęs bėga, ir bėgti nuo tos, kuri
tave vejasi.
Tai reiškia pavydėti kitiems to, ką tu pats turėdamas nevertinai.
Tai reiškia užkoduotą vienatvę, nuo kurios tu bėgi, bet netyčia apsukęs ratą vėl atgal į ją sugrįžti.
Tai reiškia ne ką kita, kaip prakeiktą, užburtą, gamtos užsuktą ratą, iš kurio ne tavo jėgoms pabėgti ir išsivaduoti. Tu pasmerktas tame rate trūnyti...
Tai reiškia dar ir tai, jog norėdamas būti priekyje, tu pastoviai
būsi atmetamas į galą, į eilės galą, nes tu veržiesi ne pagal natūralias,
gamtos tau dovanotas išgales, o pagal Demono tau peršamą idėją.
Štai kodėl tu tampi vienpusiškas, neįdomus. Tu dairaisi auditorijos,
nes be jos tu nejauti savęs. Tau ji reikalinga kaip molis, iš kurio tu
nori nusilipdyti savo.... iškreiptą, deformuotą veidą...
Ir gal nereikia apgaudinėti savęs iliuzijomis apie savarankišką poziciją...

1979-ieji. Gegužės 27 d.

Kadaise, ne taip seniai, aš vos ne koneveikiau estradinį meną.
Šiandien žiūriu visai iš kitų pozicijų.
Planeta – mūsų namai, tautų, netgi atvirai besigrumiančių
viena prieš kitą, namai. Estrada, džiazas – šie šiuolaikinės muzikinės kultūros reiškiniai, masiškiausi ir, kas svarbiausia, kosmopolitiški, internacionaliniai, nepripažįstantys jokių valstybinių ir netgi
ideologinių sienų. Estradinė, džiazinė muzika atsiranda kaip integruojantis tautas, ideologijas veiksnys. Ir jo reikšmė, ko gero, didesnė, negu sunkiai organizuojamos olimpinės žaidynės.
***
Anksčiau šeima kovojo prieš šeimą. Vėliau gentis prieš gentį,
genčių klanai prieš kitą klaną. Dar vėliau valstybė prieš valstybę.

Dabar kova įgauna kitokį pavidalą: valstybių grupės konfrontuoja
prieš kitą valstybės grupę.
O kur ši visuotinė kova persikels toliau? Ar dar ilgai bus
konfrontuojama ir kovojama čia, mūsų Planetoje? O gal – kuo greičiau bus įsiveržta į tarpplanetines keliones, tuo greičiau gali įsivyrauti taika ir ramybė (santykinė) mūsų gimtojoje Planetoje.
Kosmoso įsisavinimas turi savą motyvaciją.
***
Tik vakar galvojau, kad kovoti prieš intrigas, apkalbas, šmeižtą – būtina.
Dabar gi manau kitaip. Tie reiškiniai gali būti traktuojami ir
kaip veiksniai, skatinantys dar išmaniau darbuotis, įsitvirtinti tokiose minties ir elgesio aukštumose, kurios eiliniams intrigantams
bus nepasiekiamos.
O kita vertus, ar tikslinga eikvoti savo emocijas, savo psichinę energiją tai kovai, gerai žinant, kad tai gali iššaukti tik naują apkalbų, intrigų populiaciją...

1979-ieji. Birželio 5 d.

Prieš porą savaičių sapnavau esąs teatro žiūrovų salėje. Kažkur priekinėse eilėse sėdėjo buvusi mano žmona, o šalia jos buvo
tuščia kėdė. Aš, vedinas mane užvaldžiusio nostalgijos jausmo, pasikėliau iš užpakalinių eilių ir persėdau šalia jos, o ji tada buvo tokia laiminga...
Keistas sapnas...
Visas mūsų gyvenimas dabar tapo viešu; atsirado daugybė
žiūrovų, vertintojų ir teisėjų, apie kuriuos net nenutuokiame.
...Užvakar, kai parlydėjau į namus Eimantuką, jisai sako:
– Gal, tėte, užeiname pas mus...
O aš negalėjau jo prašymo išpildyti. Priešinosi visa manoji
esybė. Koks klaikus, žiaurus gyvenimas!
Kokios žiaurios, klastingos moterys, kai jos susižavi kitais.
Nieko joms nebelieka brangaus, išskyrus jausmą patinui...
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1979-ieji. Birželio 9 d.

Mažiems vaikams dažnai perka spalvotų pieštukų rinkinį
„Spartakas“. Ten tik 6 spalvos. Vėliau, paaugusiems nuperka „Iskustvo“. Ten 24 spalvos!
Negalima vertinti savo ir kito poelgių naudojantis tik „Spartako“ rinkinuku. Neįmanoma spalvomis išreikšti žmogaus elgesio
naudojantis net ir „Iskustvo“ rinkiniu.
Gyvenimas daugiaplanis, daugiafunkcinis. Žmogaus elgesį
nulemia ne tik jo valia, jo išsiauklėjimas, bet ir jo prigimtis, aplinkybės. Jo valioje gal tik 50%, o gal ir mažiau pasirinkimo galimybių.

1979-ieji. Birželio 16 d.

Vis dažniau mane aplanko mintis lyg aš tikrai būčiau nereikalingas, atliekamas. Štai jau kiek metų kaip gyvenu vienas. Vienas,
kaip vilkas. Nors ir tarp žmonių.
Vienintelė mano paguoda – Arvydukas. Jis tiesiog mane globoja. Bet ir jam neretai kliūva, kai mano tulžis per daug prisipildo
gyvenimo užraugto kartėlio.
Kokios pilkos, nuobodulio kupinos dienos! Kaip jos panašios viena į kitą! O daugeliui aš atrodau savimi pasitikinčiu, išpuikėliu, išsišokėliu, karjeristu... Kokie pikti žmonės! Kaip toli jie būna
nuo teisybės... Betgi kiekvienas iš mūsų panašus į Kosmosą ir jį
pažinti tik retam duota...

1979-ieji. Birželio 24 d.

Kodėl šiandien žmogui taip sunku gyventi? Kodėl jisai taip
kankinasi, daro šimtus apmaudžių klaidų, kurios trumpina jo gyvenimą?.. Vienas iš atsakymų būtų toks:
Įvairūs visuomenės sukrėtimai: revoliucijos, valdžios, ideologijų pasikeitimai ardo, suardo tradicijų, papročių tinklainę –

žmonių elgesį reguliuojančius natūralius mechanizmus. Žmogus
paliekamas vos ne vienas ieškoti savęs, kurti savo asmenybę...
Tokių paieškų neigiamos pasekmės dar sustiprinamos ir tuo, kad
ir toliau sparčiai intensyvėja visuomenės gyvenimas, informacijos srautai: žmogus verčiamas vis daugiau aukoti jėgų prisitaikymui.
Religija žmogui tik padėjo, o ne atėmė iš jo... Orientavo į dvasinį gyvenimą, į jo pastovumą. Mūsų protėviai gyveno cikliniame,
o ne linijiniame laike. Manau, kad jiems nuo tokios laiko pajautos
buvo tik lengviau.
***
Ką tik perskaičiau netyčia aptiktą, prieš vienuolika metų
rašytą dėdės Stepo Zabičio iš Palangos laišką. Štai viena to teksto
detalė: „Bažnyčioje buvo užklupti du jaunuoliai: vaikinas ir mergina atliekant lytinį aktą ant suolo, pačioje šventovėje“. Čia pat ir
dėdės Stepo komentaras: „Tikras siurprizas komjaunimo jubiliejui
ir ateizmui!..“ Laišką rašė 1968-siais.
Susimąsčiau ir aš apie save: kas aš – ateistas? Ar vis dėlto tikintis į pasaulį tvarkantį Protą? Pastarasis atvejis man artimesnis.
Komentaras
Stepas Zabitis (1921–1993) kalėjo Magadane, Kamčiatkoje. Dirbo aukso kasyklose. Buvo nuteistas 25-iems metams. Su mano mamos seserimi Sofija susituokė paleistas
į laisvę, 1957 metais. Pas tetą Palangoje gyvenau keletą
savo vaikystės metų. Per Stepą Z. iš pirmų lūpų susipažinau su šimtais (ir tūkstančiais) dramatiškų istorijų, kurias
patyrė jo kartos atstovai – lietuvių tautos pasionarijai (gyvybingiausieji, pasiaukotojai).

1979-ieji. Liepos 8 d.

Mes išgyvename tokį laikotarpį, kada idealai, idėjinis gyvenimas atitrūko nuo realaus gyvenimo – jie sau, o gyvenimas sau.
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Ir bet kokios sąžiningos ar geranoriškos pastangos sugrąžinti tą
harmoniją ar bent užtikrinti organinį tampresnį ryšį su socialine
aplinka atrodo utopiškomis, iliuzorinėmis. Kuo toliau plėtosis šitas
idėjinio ir realaus gyvenimo atotrūkis, tuo labiau bręs revoliucinė
situacija pertvarkymams...
Gal utopiškas pastangas rodo ir mano atstovaujamas mokslas – sociologija? Jis siekia parodyti, paviešinti, koksai iš tiesų mūsiškosios realybės vaizdas. Vis dėlto tai – kilni misija.

1979-ieji. Liepos 9 d.

Vakar Palangoje, po koncerto vaikštinėjome su Antanu Kličiumi ir netikėtai sutikome Kristiną B.
Pastaroji sako:
– Nebevilioja Palanga, kaip anksčiau. Papilkėjo kažkaip...
Man kilo mintis pakomentuoti:
– Gal dėl to, kad prieš penkiolika ar dvidešimt metų kiekviena alėja, kiekvienas sužydęs krūmas, kiekvienas medis, skulptūra
kvėpavo jausmais, vilionėmis, laukimu, lyrizmu...
– Nejaugi šito nebėra? – paprieštaravo ji, regis, ir sau pačiai.
– Taip. Sudilo kaip mėnulio skatikas... Mes dabar nei jauni,
nei seni. Bet jau jaučiame atsėlinančią dvasinę ramybę. Lyg ir senatvės prieigos...
– Bus dar visko, – sako Antanas K.

1979-ieji. Liepos 13 d.

Pliaže kalbėjome apie filosofą Gytį Vaitkūną. Abu su Antanu
Kličium priėjome prie nuomonės, kad jisai jau nebe tas, kas buvo
anksčiau. Jo kalbos, mąstymas tapo vienpusiškesni, labiau atitraukti nuo realios daugiaplanės tikrovės. Suprantama, kategoriškumą
tikslinga išsaugoti, bet tik tuo atveju jisai bus racionalus, jeigu tu
pats jauti visumą...

Štai ir kyla mintis, kad darbą, įtemptą, prakaituotą, ritmišką
darbą reikia vertinti ne tik pagal konkrečius jo produktus: išaugintą derlių, sukurtas mašinas ar parašytas knygas, bet į jį reikia
žiūrėti kaip į procesą, kurio dėka žmogus išvengia degradacijos
ir formuoja savyje naujas, galbūt aukštesnes, pažangesnes vertybes, naujus bruožus. Žmogus, kuris dirba ne itin įtemptai arba
apskritai aplaidžiai – būna labiau paliestas moralinės degradacijos.
Užvakar buvome simfoninės muzikos koncerte. Atliko
Rachmaninovo koncertą fortepijonui ir orkestrui. Fortepijono solistas – Naumas Štarkmanas. Gal 55, o gal ir 60 metų – kuklus,
korektiškas, beveik kariškai pasitempęs žmogus. Po koncerto gėles
jam įteikė maža mergaitė, o paskui į sceną užlipo pagyvenusi, teisingiau, senyva moteris. Ji, įteikusi savąją puokštę, dar ir pabučiavo
pianistą.
Paskui muzikantas sugrįžo prie fortepijono ir ėmė groti Bethoveno „Rapsodiją“. Tai buvo giliai lyriškas, įkvėptas grojimas.
Paskui jisai dar atliko interpretuotą grojimą: pagrindinę melodiją
pastoviai lydėjo refrenas – atsikartojanti melodija. Galima buvo pagalvoti, kad jisai tuo norėjo pasakyti savo seniai pergyventus jausmus, o gal ir prasilenkimą su laime...
O ta moteris, kaip papasakojo Antanas K. (ji poilsio namuose sėdėjo už jo stalo), prieš karą mokėsi su Štarkmanu Kijevo konservatorijoje, o paskui ta mokykla buvo evakuota ir jie pasimetė.
Štarkmanas ir ji mylėjo vienas kitą. O čia, po daugelio metų jiedu
susitiko Palangoje: garsus pianistas ir poilsiautoja...

1979-ieji. Rugpjūčio 3 d.

Neseniai, prieš keletą dienų Naujamiestis (mano tėviškė)
šventė Onines – didžiausius tradicinius atlaidus. Pirmam ūžesiui
praėjus, visus aplankė baisi žinia: Naujamiesčio gamtos apsaugos
inspektorius Baltutis, paėmęs naujai paskirtą talkininką jaunutį
vaikinuką, ką tik baigusį miškų technikumą, prieš Onines nutarė
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aplankyti Naujamiesčio draustinį – bene pamatys kokį brakonierių, beruošiantį stirnieną šventiniam stalui.
Nuvažiavo iš ryto. Pasiskirstė barais ir sutarė 11 val. susitikti
prie automobilio. Baltutis vaikinuko laukė iki 12 val., paskui grįžo
vienas: bene bus pastarasis atskirai sugrįžęs. Deja, namuose jo nesulaukė. Nesulaukė ir naktį.
Tada anksti rytą su žmona (dėl drąsos) grįžo atgal į draustinį. Po sunkių paieškų vaikinuką aptiko nebegyvą. Netoliese mėtėsi
kuprinė, pridėta stirnienos, šalia numestas medžioklinis šautuvas,
laikraščio skiautės, kareiviška planšetė. Baltutis su žmona aiškiai
regėjo įnirtingų grumtynių vietą. O vaikinukas gulėjo su 4 šoviniais krūtinėje...
Tokia dabar moralė...
Šiandien apylinkės įgaliotinis, sugrįžęs iš Panevėžio, kreiva
burna metė, jog iš Vilniaus buvo atvažiavęs net pats vidaus reikalų
ministras. Ir kad dėl įkalčių stokos nusikaltėlių paieškos (po jo vizito!) nutraukiamos!..
Štai mūsiškosios „demokratijos“ perlas!!!
Matyt, būta įtakingų brakonierių. Jiems nusispjaut į elementariausią žmogiškumą! Nusispjaut į dorovę! Spjaut į piliečių pasitikėjimą ir sąžinės likučius!
Jiems, išrinktiesiems, viskas leidžiama ir atleidžiama...
***
Iš mamos išgirdau kitų siaubingų dalykų iš Naujamiesčio
dorovės... Anot jos, artimiausias mūsų kaimynas Zulumskis Kazys gyveno su savo dukra Regina, kai tai buvo dar tik 10 metukų.
Pirmasis jos nėštumas buvo nuo tėvo... Man pažįstamas Butkus
Juozas sugyvena su savo mama... Dudienė (kurios vyras buvo stribitelis ir buvo kaime nužudytas akėčiomis) gyvena su savo sūnum
(su tuo pačiu, kuris, dar vaikas būdamas, bandė savo santykius su
ožka)...
Gnižinskas Archangelas gyveno su savo dukra Stase. Kai pirmasis nukaršo, ji kaip smakas metėsi prie kitų...
Žmogus be Dievo savyje ir žmogus su Dievu... Kokie siaubingai skirtingi pasauliai!

1979-ieji. Rugpjūčio 5 d.
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Perskaičiau beveik visą Juozo Baltušio „Sakmę apie Juzą“...
Mano nuomonė keičiasi, gerėja vertinant Baltušį kaip rašytoją. Ši knyga pati geriausia jo kūrybinėje biografijoje. Tai jo gulbės
giesmė...
...Ne vienas iš mūsų veržiamės į gėrį, į grožį su tokia aistra,
kuri mums tampa nebepavaldi. Ir tą veržimąsi, nesuprastų iki šiol
dar dėsnių dėka, mes suabsoliutinę įkūnijame kažkuriame priešingos
lyties asmenyje. Tai būna gal tik kartą, vienintelį kartą gyvenime...
Laimingi tie, kurie tai yra pergyvenę...
Nelaimingi tie, kurie to nežino...Tačiau iš tų laimingųjų
dauguma tampa nelaimingais, nes ilgainiui išaiškėja, jog nuotolis
tarp įsivaizduojamo ir realybės – per daug didelis. Įsivaizduojamas
modelis taip sukausto, taip surakina, kad ta distancija, tas nuotolis
tampa skausminga kupra...
J. Baltušis čia pasirodė tikru klasiku: aukščiausio vertinimo
vertas ne tik Juzos, bet ir Karusės portretas! Pirmą kartą rašytojas
pademonstravo ir savo pilietinį subrendimą atvirai apnuogindamas tarybinės valdžios atkūrimą Lietuvoje, siaubingą žmogiškosios dorovės ir teisės trypimą ir klasinių aistrų kurstymą... Mano
supratimu, jis pirmą kartą pakilo į būtinas rašytojui aukštumas, atsiribodamas nuo įvairių valdžių peršamų pereinamų idėjų ir idėjūkščių, kurios labai greitai pasirodo išsigimusiomis rūsčios tikrovės
akivaizdoje. Jisai drąsiau, nei bet kada, parodė lietuvius, kurie taip
ir neturėjo galimybės tapti savo paties gyvenimo šeimininkais...
Komentaras
Ateis valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos ir mūsiškieji chunveibinai į laužus sumes J. Baltušio parašytas
knygas, tarp kurių bus ir tarptautinį pripažinimą gavusi
„Sakmė apie Juzą“. Chunveibinai bus net neskaitę tos
knygos, kurioje, neabejotina, taip jausmingai rašytojas
aprašė savo jaunystės metus ir neįsikūnijusią meilę –
buožių dukra su tėvais nutremta Sibiran.
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1979-ieji. Gruodžio 23 d.

Visiems žinomas žurnalistas M. Šiupšinskas, redagavęs „Vakarines žinias“, atnešė man perskaityti savo ilgą rašinį „Šviesa ir šešėliai“, skirtą „Komunisto“ žurnalui. Jame su didele energija puola
sumaterialėjusius, sumiesčionėjusius žmones, priešpastatydamas
jiems idėjas, idėjines asmenybes...
Pagyręs kūrinį, autoriui pastebėjau, kad idėjos žmonių nebevilioja. Jos daug kartų parduotos ir išduotos. Bet yra dar ir kitas pasaulis. Idėjos reikalingos žmogaus kūrybinėms galioms pasireikšti.
Reikia bėgti nuo daiktų pasaulio, nes tik tokiu atveju gali išsaugoti
save, kaip kūrybišką asmenybę.
Būtent kūrybiniame pasireiškime ir slypi žmogaus egzistencijos prasmė. Kitas dalykas – sąlygos. Apie visa tai reiktų drąsiau ir
plačiau kalbėti...
***
Yra dvi kraštutinės lietuvių rašytojų grupės.
Pavyzdžiui, J. Avyžius, V. Petkevičius atstovauja žodiniu
menu įrištos publicistikos, metraštininkų, vaizduojančių mūsų
dramatišką gyvenimą, grupei. Jie reikalingi ir juos visi supranta. Jie
daro savo darbą...
Marcinkevičius Justinas, Grušas priklauso priešingai grupei. Visuomenė, kur cenzūrai suteikta didelė teisė, – palanki dirva
pasireikšti klasikinei literatūrai. Tačiau talentas priverstas surasti (ir suranda) subtilias menines formas išreikšti savo idėjoms,
savo pasauliui. Štai, Just. Marcinkevičius, rašydamas savo dramas,
vaizduodamas Lietuvos istoriją, pakyla iki bendražmogiškų vertybių. Kitataučiai jo dramose įžvelgia savo tautos dramą... Tai tikra
klasika.
***
M. Šiupšinskas, šitas vienintelis kovojantis žurnalistas, man
pasakė:
– Marcinkevičiaus kūryba yra nutolusi savo klasikiniu rūbu
nuo mūsų. Lyg ir šalta, protaujanti. Jai trūksta jausmo, kuris mus
užkrėstų...

– O man atrodo, – jam atsakiau, – kad Marcinkevičius pergyvenęs ir pergyvendamas savyje didžiulę dramą, sugebėjo pereiti
į kitą tonaciją, kuri, be kita ko, leidžia jam pačiam išlikti sveikam,
gyvybingam, kuriančiam. Žinoma, jis suvokiamas ne visų. Bet tie
nedaugelis – elitas, pašaukiamas būti atsakingu už kitus.
Žmogus – visuomeninių santykių produktas – yra pasakęs
K. Marksas. Teisingai pasakyta.
Tai kas gi verčia mus tyčiotis iš sumiesčionėjusios, sumaterialėjusios minios, nė žodeliu neužsimenant apie tas sąlygas, kurios
gimdo tokį reiškinį? Kuo galima pateisinti tokį nemokšiškumą?
Užsakymu, kurį pateikia duondaviai? Tai ne pasiteisinimas.
Yra tik viena priežastis – trumparegystė, pagimdyta nemokšiškumo ir pigaus keliaklupsčiavimo.
Žmogus, kuris imasi formuoti kitų nuomonę, turėtų bent
pagalvoti apie atsakomybę, kurią jisai prisiima. O kartu, žinoma, ir
apie savo kompetencijos laipsnį.

1980-ieji.
Įvadinis komentaras
Pusę metų (kaip ir 1979-aisiais) dienoraštyje – tyla. Pasiaiškinsiu.
Mielas skaitytojau, jaučiu: ne vieną iš jūsų tebestebina
mano atvirumas, netgi apsinuoginimas ten, kur, regis, kitas per atsargų nuotolį atsidurtų... O aš, vedinas, savo vidaus balso priverstas pagarsinti pačią sunkiausią, gal net
juodžiausią savo gyvenimo atkarpą.
...Po skyrybų, kurios įvyko 1979 metais, buvau sugniuždytas. Prie būsenos dramatizmo prisidėjo dar ir sunkus išsekimas rašant monografiją, o kartu ir habilitacinę disertaciją. Naujųjų metų (1980) išvakarėse mane supažindino su
dama. Purios juodos garbanos, temperamentas, valdingumas. Iš karto ji man pasiūlė tuomet deficitinius bilietus
naujametiniam koncertui Sporto rūmuose. Nustebau, kai
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po koncerto iš karto buvau pakviestas sutikti Naujuosius
pas jos bičiulius, gyvenusius netoli mano būsto... Ten ji
sušoko gundantį šokį. Toliau viskas vyko kaip detektyve...
Praėjus vos porai mėnesių, keturiese sėdėjom didelės savivartės kabinoje. Kažkodėl atsidūrėme Naujosios Vilnios
civilinės metrikacijos biure – liudininkais pabuvo pirmą
kartą mano pamatyti savivartės vairuotojas su savo žmona (iš Kazachstano persikėlę Rusijos vokiečiai). Jaunoji
mane buvo įspėjusi nesirūpinti dėl sveikatos pažymėjimo – jo nereikėsią. Bet aš jį atsivežiau... Kilo pirmas įtarimas. Po mėnesio mane, savo teisėtą sutuoktinį, ji pristatė
seseriai. Labai nustebau sužinojęs, kad tarp judviejų – tik
pusės metų skirtumas. Antras įtarimas. Trečias – keistoka
mano sutuoktinės laikysena... Gegužės mėnesį ji iš mano
buto išsikraustė – grįžo į savąjį, kuriame buvo palikusi 18metį savo sūnų nuo pirmojo vyro. Po trumpų apmąstymų
ir mano sūnaus Arvydo (su kuriuo gyvenau) džiaugsmui,
pateikiau pareiškimą skyryboms. Štai čia gličiu kvapu ir
baugiu alsuojanti praraja ir prasivėrė...
Ji mane supažindino su, kaip sakėsi, globėjais: žydų tautybės senukų porele. Vyras, dirbęs A. Sniečkaus asmeniniu gydytoju, manęs užklausė: „O jums ji nieko nesakė
apie savo sveikatą?“ Atsakiau, kad ne... Gydytojas tą kartą neprasitarė, bet man metė papildomą įtarimą.
Aplinkui prasidėjo dramos kupinas šurmulys. Skaitytojui
pastebėsiu, kad tais metais TSKP CK priėmė net du įslaptintus nutarimus griežčiausiai drausminti partiečius, bandančius ar jau įvykdžiusius skyrybas. O aš – skyrybose
jau antrąkart! O kur dar kiti mano „nuopelnai“?
Priminsiu ir tą faktą, kad teismas tada neskubėdavo su
skyrybų bylomis. Išlaukdavo pusmetį, o kam nors žiobtelėjus – ir daugiau.
Šitame netikėta forma sukilusiame bruzdesyje tuometinis instituto (kuriame dirbau) direktorius J. Macevičius
atvirai man pranešė tai, ko aš, kvailys, iki tol nežinojau.

Ji pasisiūlė tuoktis sirgdama trečios stadijos vėžiu. Ji, gimusi 1941 metais, gal tais pačiais metais buvo išgelbėta
geradarių lietuvių (Račkauskų) šeimos. Buvo prisiėmusi
ir jų pavardę. Macevičius įspėjo: ji turinti stiprų užnugarį ir mano konfliktas su ja, šalia kitų mano „nuodėmių“
valdžiai, gali pasibaigti habilitacinio darbo laidotuvėmis.
Visuomenei nepasakysi, kad ji mane „apgavo“...
Pasipylė anoniminiai skundai. Žinoma, jie pasiekdavo ir
Maskvą. Buvo ir aiškūs jų organizatoriai.
Išlaukęs teismų nustatytą „karantininį“ pareiškimo skyryboms laiką, sutikau „taikytis“. Suprantama, gyvenome
atskirai. Bet po metų liga ją prikaustė prie lovos. Pusę
metų kasdien veždavau savo paruoštą maistą. Daugeliui
buvo gera proga mane badyti pirštais. Iš garbingų tribūnų (net ir Mokslų akademijos) ėmė skelbti, kad aš – ne tik
politiškai, bet ir morališkai kritęs asmuo.
Tai buvo košmaro metai. Ilgi metai. Moralinių išgyvenimų
metai. Guodžiau save tuo, kad Dievas man „nuleido“ šitą
kančią už mano ambicijas ir laisvamanybę. Ir – kad tas
košmaras vis vien kada nors pasibaigs. Jeigu dar liksiu
gyvas...
Liečiu šią dramatišką istoriją pasiteisindamas, kad jokiose
skelbtose mano autobiografijose apie tai nėra parašyta.
Kodėl? Visa mano esybė, mano širdis reikalaute reikalavo
kuo greičiau tąjį bendrą skausmą užmiršti. Kuo greičiau
ištrinti iš atminties, iš pasąmonės gelmių. Kaip nežinia
kokių demoniškų jėgų sąmokslą ar užtaisytą nuodą... O
šis atsivėrimas? Gal jisai yra artimas tai išpažinčiai, kuri
pasakoma kunigui prieš iškeliaujant į Nebūtį. Tebūnie...

1980-ieji. Liepos 17 d.

Gyvenu lyg nesibaigiančiame juodame sapne... Už tai – savo
apmąstymams gaunu daug medžiagos.
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Bendravimas turi savo dėsnius ir logiką, kuriuos pažeidus
patenki į konfliktą ne tik su kitais, bet ir su pačiu savimi... Negalima
bendrauti su kitais bandant jiems primesti tiesiogine ar netiesiogine (nebyliai) prasme savos pozicijos, savo matymo. Dar geriau,
jeigu bendrauji laisvai, neįsitempęs, prisiderindamas prie kito, prie
jo kultūros ir skonio... Lengva postringauti...

1980-ieji. Rugpjūčio 14 d.

Sunku, sunku, iki graudulio sunku skirtis su jūra. Kodėl?
Gal dėl to, kad ji visada gyva. Visada pilna paslapties. Visada savarankiška. Visada paguodžianti, nuraminanti. O jeigu kas –
būna ambicingai pasišiaušusi.
Mane guodžia teta Zosė ir dėdė Stepas. Pagalba – nuostabi.

1980-ieji. Rugpjūčio 25 d.

Už poros mėnesių – habilitacinės disertacijos gynimas...
Viskas lyg ir sudėliota. Bet... Nejaučiu įveikto darbo ir numatomos
pergalės džiaugsmo.
Kam ji, ta pergalė? Su kuo ją dalintis? Ir vis dėlto... Gyvenu
su sūnumi ir – jaučiu – jis pirmasis pajaus džiaugsmą.

1980-ieji. Spalio 18 d.

Sapnavau sapną... Prabangus mūsų senasis butas Žirgo gatvėje... Jame apie mane sukinėjasi stambi, gal dviejų-trijų metrų
žalia gyvatė. Nusibodo jai pinti intrigas, įsiteikinėti, šliaužioti apie
kojas, laukti dėmesio ir ji iššoko per virtuvės langą. Nukrito kieme
ant asfalto. Nukritusi atsitrenkė galva, vėl iškilo puslankiu, vėl krito
ant uodegos, vėl spyruokliuodama krito ant galvos. Ir nušliaužė, įsimaišė į praeivių minią, o paskui pradingo dideliam lietaus klane...

Sapnas panašus į tikrovę, kuri mane supa...
Sakoma: laimė pati neateina. Jos reikia siekti, už ją kovoti...
Kiek daug kartų girdėti žodžiai... O Dieve, kaip viskas supainiota,
suraizgyta, nuniokota, suminta...
Lyg ir nebebūtų žmoniškų jausmų grynumo, principų, sielos
šauksmo, gėrio, kuris tave lyg magnetas trauktų iš duobės, kurioje
atsidūręs...
Reikia ryžtis lemtingam žingsniui... Tokio gyvenimo, kokį
gyvenu, – nepavadinsi gyvenimu. Tai greičiau trūnijimas...

1980-ieji. Lapkričio 16 d.

Sapnavau sapną...
Lyg gyvenčiau antroje trobos pusėje, o ji, Angelė, su savo dabartiniu – ten, pirmajame trobos gale.
Bet štai matau pro jos langus išmetamus to palaidūno daiktus. Jisai juos susirenka ir iškeliauja... O aš džiaugsmo pilnas, pilnas
laimės, tegu ir iliuzorinės...
Paskutinės mano „nėštumo“ dienos. Lapkričio 22 ar 23-čią
išvažiuoju į Maskvą lemiamam mūšiui. Jam paskirta data – lapkričio 28-ji!
Apgynus disertaciją gal bus daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, pasididžiavimo savimi. Bet bus taip pat ir papildomų apkalbų,
sunkiai nuslepiamo pavydo.
Bus didesnė jausmų tuštuma, stipresnė nepasiekiamos laimės nostalgija.
Komentaras
Vardan „šventos teisybės“ dera pasakyti, kad iš Lietuvos
pusės buvo bandoma mano disertacijos gynimą užslopinti. „Prievaizdu“ buvo man priskirtas akademikas, ekonomistas Antanas B. Susipažinęs su tekstu, jis parašė Maskvai adresuotą man nepalankų atsiliepimą (žinoma, jo ten
neparodžiau). Dar daugiau... Iš mokslo įstaigos, kurioje
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dirbau, į Maskvos sociologinių tyrimų institutą važiavo
tuometinis tos įstaigos direktoriaus pavaduotojas Arvydas M. organizuoti opozicijos. Disertacijos gynimo metu
vienas iš mokslo tarybos narių atvirai pasakė: „Mus čia
agitavo balsuoti prieš Grigą... Bet pažiūrėkite, kokią puikiai sustyguotą monografiją jisai atsivežė!..“
Tuo tarpu Maskvos pusėje (o ji mane pažinojo iš daugkartinių konferencijų) išryškėjo mano globėjai. Tai jie patarė
skubėti, greičiau susitarti dėl gynimo datos ir net patarė,
nusisamdžius taksi, kai kuriuos mokslo tarybos narius suvežti į posėdį. Tą faktą gali patvirtinti dabartinis (ir ilgametis) sociologinių tyrimų bendrovės „Vilmorus“ vadovas
dr. Vladas Gaidys – vienas iš tų (tuometinių į Maskvą, aspirantūrai mano atrinktų asmenų), kuris atliko taksi organizavimo funkcijas.
Tuomet buvau labai išsekęs, su pairusia nervų sistema.
Kankino tradicinė nemiga. Dar prieš „mūšį“, per pažintis
patekau pas tuometinį Sveikatos apsaugos ministerijos
vyriausiąjį psichiatrą Česlovą Grizicką, kuris man išrašė
tuomet labai retą, deficitinį „Neopropil“ vaistą. Po kelių
dienų jau galėjau skaityti tekstą, kontroliuoti savo mintis.
Galėjau atsakyti ir į aibę klausimų, kurie pabiro disertacijos gynimo metu...

1980-ieji. Gruodžio 12 d.

Š. m. lapkričio 28 d., būdamas ekonomikos mokslų kandidatu, apsigyniau filosofijos mokslų daktaro (taikomoji sociologija –
09.00.09) laipsnį. Įvykis išties neeilinis, tačiau džiaugsmo ir po šiai
dienai nejaučiu. Viskas atrodo pilka, kasdieniška, netgi beprasmiška.
Mane sveikino ne tik visi artimieji, kurie vidurnaktį skambino iš Kauno, Panevėžio ir Naujamiesčio... Jie mano laimėjimu
džiaugėsi daugiau negu aš – ir tai man priminė, kad tikrai aš kažką
rimto nuveikiau.

Mane sveikino ir buvusi žmona Angelė su Eimantuku. Sutarėme aplankyti kurį nors restoraną ir visi keturi (ir Arvydas)
drauge pasėdėti. Deja, krito šlapias sniegas, o aplankytos kelios užeigos mūsų nepriėmė. Mums nusibodo braidyti po patižusį sniegą
ir jausti, kaip iš mūsų eilinį kartą tyčiojasi likimas...
Ji atrodė tokia jauna ir graži, gal net laiminga dėl to susitikimo. O aš priverstinai buvau santūrus, netgi paniuręs. Valdydamasis,
kad neįžeisčiau jos už amžiams sugriautą ir nebepataisomą gyvenimą. Išsiskyrėme. Po du nuėjome savo keliais...
Norėjosi verkti, norėjosi nusigerti...
Jeigu bent kiek ji būtų buvusi man ištikimesnė, būčiau apkabinęs, išbučiavęs. Viską dovanojęs... Betgi ji manęs nemylėjo,
bodėjosi manimi ir svajojo apie fizine prasme tipiškesnį vyrą. Su
panašiu ir gyveno.
***
Dar kartą apie disertacijos gynimą...
Jau dvi savaitės praėjo, kai iš Miko Titmos (kuriuo, kaip
oponentu, labiausiai pasitikėjau) išgirdau, kad prieš mane susiorganizavusi labai rimta opozicija su akad. M. Rutkevičium, tarybinės sociologų asociacijos vadovu, priešakyje. Ir kad opozicija
dėjo pastangas nuimti nuo svarstymo mano disertaciją... Reikėjo
drąsinti ne tik save... Reikėjo drąsinti Titmą, kuris labai artimas
M. Rutkevičiui.
Kokie tos opozicijos man buvo mesti kaltinimai?
Kad aš esąs N. Lapino žmogus. Kad mano darbe nėra empirinės medžiagos ir dėl to neturėjęs teisės pakilti iki teorinių apibendrinimų. Kad socialinė organizacija mano darbe neturinti kontūrų
ir kad neaprašytas partinės organizacijos vaidmuo.
Su dideliu nerimu širdyje tada išsiruošiau į Maskvą. Laimė
dievui, kad mano oponentas prof. N. Lapinas mano darbą išgyrė.
To nesitikėjau ir iš kito oponento S. Frolovo atsiliepimo. Įspūdingą,
mano darbo teorinę konstrukciją palaikantį atsiliepimą gavau ir
iš prof. H. Čerkasovo – Leningrado finansų-ekonomikos instituto
direktoriaus. Panašią gavau ir iš tuomet sociologijos moksle garsėjusio prof. A. Jadovo.
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Mokslinės tarybos (kurioje gyniausi disertaciją) pirmininkas prof. J. Levykinas, guosdamas mane už daugybę užduotų klausimų ir tarsi atsiprašydamas už organizuotą opoziciją, pasakė:
– Jūsų darbas puikiai atliktas, štai jie dėl to ir pavydi...
B. Babinas, tos tarybos mokslinis sekretorius, apsireiškusią
opoziciją vertino truputį kitaip:
– Aš tuos žmones gerbiu, bet jiems būdingi šizofreniniai „užsikirtimai“...
Komentaras
Įraše minimas prof. Mikas Titma (Mikk Titma) tuo metu
buvo Estijos sociologų asociacijos vadovas. Iki jo šio Sovietų Sąjungoje ką tik pripažinto mokslo lyderiais ten
buvo kiti. Bet jie buvo išstumti kaip valdžiai nepatikimi,
per daug „estiški“. Panašiai buvo pasielgta ir Latvijoje.
Estų ir latvių sociologai savo tekstus ėmė spausdinti tik
rusų kalba (kontrolei). Dienotvarkėje buvo likusi Lietuva...
Aš siekiau išsaugoti lietuvių kalbą suvokdamas kad ir tą
paprastą tiesą, kad šis mokslas teikė naujas socialinio pasaulio pažinimo ir jo aprašymo konstrukcijas. „Sistemai“
buvau neparankus dar ir dėl savo nestandartinių pažiūrų,
todėl ji intensyviai ruošė mano „antrininką“, suteikdama
jam ir didesnes organizacines erdves.
Vardan pilnesnio anų metų supratimo, skaitytojui pateiksiu dar kelias iliustratyvias detales.
Kai tik Sovietų Sąjungoje buvo leista sociologija (šalia mokslinio komunizmo), ji nuo pat pradžios buvo orientuojama
kaip grynai empirinis mokslas, konkrečia informacija užpildantis tuščias mokslinio komunizmo (kaip teorinės disciplinos) lentynas. Sovietinės sociologijos lyderiu „išrinkto“
akad. M. Rutkevičiaus tuometinė misija buvo: laikyti „vakarų užkratui“ atviresnį sociologijos mokslą „už žabtų“...
Jau pačioje pradžioje (1962–1965 metai) akad. Rutkevičius orientuodavo savo „valdinius“ nenaudoti tokių sąvokų, kaip: socializacija, deviacija, socialinė organizacija...

O manoji disertacija kaip tik rėmėsi minėtomis sąvokomis.
Anksčiau ar vėliau M. Rutkevičius turėjo užleisti vietą kitam, liberalesniam. Dienoraščio įraše minimas N. Lapinas,
irgi SSSR MA narys, buvo liberalesnių pažiūrų. Tuomet jis
užėmė ypač prestižinį Sovietų Sąjungos filosofų draugijos pirmininko postą. Žinia, abu jie nesutarė. N. Lapinas
sutiko būti mano tada gana kontraversiško habilitacinio
darbo oponentu. Ačiū jam.
Na, o M. Titma pertvarkos metais iškilo net iki Estijos
kompartijos CK sekretoriaus ideologijai posto. Paskui
buvo priverstas emigruoti į JAV, kur ir anksčiau skaitydavo paskaitas.
Per tarybinės sociologų asociacijos mokslinį sekretorių,
kuris mane ypač palaikė, kreipiausi į naująjį liberalesnių
pažiūrų asociacijos prezidentą akad. E. Momdžianą, kad
šis mane, reikalui esant, apgintų nuo papildomų opozicijos intrigų...
Tai tokie dalykai ir Maskvoje.
Ne per daugiausiai mane tada nustebino ir mokslinės tarybos sekretoriaus B. Babino prasitarimas, kad prieš pat
disertacijos gynybą iš Lietuvos į Sociologinių tyrimų institutą atėjęs anoniminis raštas. Į panašaus pobūdžio popierius jie (ačiū dievui) nekreipė dėmesio. Tik perspėjo: turiu
nemažai pavyduolių...
O mane šitos detalės sudomino. Greičiausiai tai mūsų
institute suorganizuotų anonimų, kurie čia jaučiasi gerai,
darbas. Gal tą momentą aš akcentuoju, norėdamas dar
kartą pabrėžti, kokia buvo mūsų kolektyvo moralė ir vadovų nepajėgumas, impotentiškumas kovoti su panašiomis blogybėmis. Prognozavau, kad panašaus pobūdžio
rašiniai pasieks ir VAK’ą (Aukščiausiąją atestacinę komisiją), nuo kurio valios vos ne viskas ir priklausydavo. Kaip
parodė vėlesni įvykiai, prognozė pasitvirtino. Sovietiniais
metais disertacijų gynimo praktikoje įvairūs priešiški
opoziciniai veiksmai, imtinai iki melagingai sukonstruotų
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anoniminių tekstų (skundų, pranešimų ir kt.) buvo gana
dažnai praktikuojami. Manasis atvejis – ne išimtis.

1980-ieji. Gruodžio 13 d.

Viena iš lietuvių tautos nykimo istorijos vingiuose priežasčių – nesantaika, dorovinės vienybės stoka. Susipriešinimas, inspiruotas svetimų, o neretai ir savų jėgų. Lietuvis lietuvį nuo seno
naikino.... Sako, lenkų kunigai vokiečių metais vienodai gelbėdavo
ir baltuosius, ir raudonuosius savo tautiečius. Gal todėl, kad lenkas
asocijavosi su kataliko sąvoka, taip kaip rusas su pravoslavybe...
Dabar gi, visuotinio dorovinio trūnijimo sąlygomis, išnykus
klasiniams prieštaravimams, amoralus pavyduliavimas tapo itin
akivaizdžiu, pamatus ėdančiu grybu. Ir visa tai – šalia sumiesčionėjimo, šalia smulkios korupcijos ir politinės davatkystės, kuri, beje,
nebeatrodo tokia pavojinga, kaip keletą ar keliolika metų atgal...
***
Negaliu teigti, kad nejaučiu palengvėjimo... Jisai yra. Savijauta
tokia lyg būčiau gerai išprakaitavęs ir išsiprausęs suomiškoje pirtyje...
Net ir miegas, rodos, tampa miegu, o ne konservais...

1980-ieji. Gruodžio 14 d.

Šiandien gavau sviesto!
Apgavęs pardavėjas, atsistojęs į kitą eilę parsinešiau namo
net keturis gabalus!

1980-ieji. Gruodžio 26 d.

Jautrus pasidariau. Įtarus...
Šiandien atrodė, kad visi įvykiai: ir konferencija, į kurią nebuvau pakviestas, ir mokslinės tarybos posėdis, kuriame ne man

palankioj šviesoj apie mano sudarytą ir suredaguotą kolektyvinę
monografiją „Socialinė adaptacija įmonėje“ referavo A. Matulionis
ir A. Jasmontas. Pagaliau, nesurado geresnio žodžio ir A. Mitrikas,
kuris lyg ir atsiliepė į mano prašymą būti arbitru... Rodos, viskas bylojo apie kažkokį tylų „sąmokslą“, suokalbį. O gal ir apie mano, kaip
asmenybės, butaforiškumą, netikrumą... Net ir tie gausūs įvairių
žmonių sveikinimai su habilitacinio darbo pergale negalėjo įtikinti
manęs ir pašalinti įtarumo jausmo, kuris aiškiai prasiveržė ir pokalbyje su spėjusiu išgarsėti psichologu-sociologu Antanu Goštautu.
***
Vakar vėl susitikau su Angele. Šį kartą savo prašymu...
Kokia graži man pasirodė. Ir išlaikyta... Dieve, kaip tu mane
nubaudei šitaip subjaurodamas mano ir ne tik mano gyvenimą! Ir
jos gyvenimą... Kaip sunku, be galo sunku, kai atsiduri ne tik neužtarnauto skausmo, nuolatinės kančios, bet ir smukimo, o gal ir
niekšybės glėbyje...
***
Neseniai sakiau savo sūnui:
– Jūsų, jaunimo, idealai, kurių siekiate, nereikalingi šitai visuomenei. Bet jūs negalite priimti ir tų pseudoidealų, kuriuos ši
santvarka siūlo... Tai jūsų kartos tragizmas.
Žinoma, baisesnis tragizmas slypi tuščiame jaunuolio blaškymesi, nesurandant prasmės, nematant išeities. Apskritai – nieko
neveikiant. O išeitis yra... Tai – darbas, tai mokslas. Tai ir dorovinis
santūrumas, kuris sutaupo ir didina jėgas. O jos jums, jauniems, labai pravers. Ir, neduok Dieve, jeigu susidarys tautos ateičiai palankesnė situacija, o jūsų jėgos bus išblaškytos, jaunystė degradavusi...

1981-ieji. Sausio 15 d.

Nesimiega.
Protas ir jausmai įaudrinti, sudirginti neeilinių dienos įvykių
ir nuojautos kažko sudėtingesnio, neaiškesnio, bjauresnio. Vienuma... Slogu, o kartu – apmaudu.
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Lyg marionetinis aktorius būtum šitame keistai surėdytame
pasaulyje. Bet ir aktorius, kuriam duotas pernelyg sudėtingas, per
daug vidinės įtampos ir jėgų reikalaujantis vaidmuo... Tave stebi
šimtai, tūkstančiai akių, stebi aptardami kiekvieną judesį, kiekvieną
mimikos elementą. Ieškodami to, iš ko galėtų pasijuokti, paironizuoti... Tu – lyg pajacas visų akivaizdoje.
***
Mano penkiolikametis Arvydėlis rūko net prieš užmigdamas. Žinoma, atitinkama buvo ir kalba su juo. Bjaurus aš, pasiūlydamas, jeigu jisai taip elgsis, teks išeiti pas savo motiną... Betgi jisai
turi savo išgyvenimų! Jisai, keturiolikmetis, gelbėjo mane. O aš ką?
Per savo bėdas pamiršau dvasingumo ir jautrumo kupiną sūnelį...
Ką daryti? Kaip elgtis? Kaip gyventi? Būti viskam abejingu,
aklu, kurčiu? Užsisklęsti savyje? Tapti atsiskyrėliu tarp savų? Savanorišku kaliniu?
Kas kaltas kelio pradžioje? Arvydėlio motina? Jos elgesys,
supainiojęs gyvenimo supratimą? Ar mano neatidumas moteriai,
kuri reikalavo vien dėmesio, bet nesuprato manojo pasaulio. O gal
visa tai eina iš šalies, kaip baisus maras, naikindamas visa, kas buvo
gražu, garbinga?
Man darosi baisu... Baisu ne todėl, kad išgėriau dar tik taurelę... Baisu iš esmės žvelgiant į šitą spąstų, kloakų ir verpetų kupiną
pasaulį. Kaip baisiai, siautulingai ir greitai trypiamas grožis? Su kokiu įnoriu ir atpalaiduotais instinktais jisai naikinamas, darkomas?
Susipainiojau... Nebesurandu išėjimo iš labirinto.

1981-ieji. Sausio 17 d.

Išeities vis dėlto esama... Bet ji reikalauja iš atminties išmesti
didelį laiko tarpą. Iš jausmų – didžiulę nuoskaudą. Iš ausų – negirdėti to, kas gali įaudrinti atmintį... Ji reikalauja tapti kokybiškai
kitu, pakilti virš įprasto tradicinio gyvenimo, virš tradicinės buities mainais už ramybę, meilę, pagarbą ir galbūt tikrą šeimyninį
džiaugsmą.

Jei neapsigausiu – tas kelias žada produktyvų darbą, minties erdves, naujas įdomias knygas, kurias turėsiu parašyti. Viduje,
atrodo, esu jas subrandinęs, nes gyvenimas man nešykštėjo įvairovės...
***
Ministrų Tarybos pirmininku tapo Rimvydas Songaila, senas mano priešas. Negalintis pakęsti šviežesnės minties, savarankiškesnės pozicijos. Lietuviško patriotizmo. Be galo ambicingas. Jis
tikrai sugebės mane prisiminti, kai to reikės...
Prasidėjo viršininkų perstatinėjimas... Jisai turėtų paliesti ir
akademiją, kur viskas, rodos, ypač mūsų visuomenės mokslų skyriuje, kvepia sąstingiu, feodaliniais santykiais.

1981-ieji. Sausio 18 d.

Su Arvydėliu laukėme Angelės, atvykstančios su Eimantuku, – bendriems pietums. Tačiau rezultatas buvo nepaprastai
kontrastingas... Ji telefonu pareiškė, kad negalinti pamiršti Kuzmos
(mirusio jos ilgamečio draugo, o paskui tapusio oficialiu sutuoktiniu). Dabartinės pastangos buvusios šeimos subūrimui esančios
beprasmiškomis...
Man, trapiai pradėjusiam kurti ramaus, gražaus gyvenimo
planus, tai buvo eilinis, bet sunkus smūgis...

1981-ieji. Sausio 21 d.

Suvesti metų rezultatai. Institute mano vadovaujamas skyrius, kaip ir pernai, iškovojo pagrindinius laurus... Maža to, man
priskaičiuota daugiausia balų – 118! Pernai jų turėjau apie 76. Šiaip,
darbuotojui vidutiniškai tenka apie 20.
Ir vis vien A. Matulionis (instituto direktoriaus pavaduotojas), apie tai viešai pranešęs, surado būtinybę pareikšti, kad aš neįsijungęs į skyriaus darbą ir nemėgstu kritikos...
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***
Laikotarpis, kurį dabar išgyvenu, tuščias mano mintimis,
jausmų egzaltacijai. Nėra jų skaidrumo, gilumo. Tik begalinis nuovargis, kaip nuvaryto kuino. Tik judėjimai iš būtinybės, iš pareigos,
kaip tas vaiko džiaugsmui užsuktas vilkelis... Apleidžia vidinės jėgos kovoti su stichija, vis labiau stiprėja troškimas pasiduoti inercijai, užmiršti nebereikalingus šiame pasaulyje dorovinius principus,
nebereaguoti į kitų reakciją...
Aš pasiduodu infantilizmui...

1981-ieji. Sausio 24 d.

Pagalvojau... Tik tas iš mūsų gali vadintis žmogumi, kuris
daug iškentėjęs, pergyvenęs, daug įgijęs, staiga viską praradęs ir vėl
pradedąs viską iš naujo...
***
Lyg ir išvakarės mano gimtadienio. Labai tikėjausi ir troškau,
kad atsilankytų Angelė... Deja, prasilenkusi su manimi, ji atnešė
vienintelį gvazdiką ir paliko užkištą už durų.
Mano 45-erių metų jubiliejų šventėme trise – aš ir mano
ištikimi sūnūs. Pasižiūrėjome senas skaidres, užfiksavusias mūsų
trijulę gamtoje. Man buvo ir be galo graudu, ir gera...
Man atrodo, kad Angelė žaidžia su manimi, nemėgdama manęs, o tik norėdama sutvarkyti savo gyvenimą ir savo prestižą... O
kaip man pasielgti? Pamiršti viską ir priimti ją kaip moterį, kaip
žmoną? Tam jėgų man užtektų, jeigu tvirtai žinočiau (labai tvirtai),
kad ji niekada manęs nebeišduos...
O jeigu išduos? Tokia tikimybė labai didelė, nes ji, jeigu iš
tiesų ir norėtų, grįžtų ne dėl manęs, o dėl savęs, dėl vaikų...
Viešpatie, apšviesk mano protą, suteik man ištvermės, jeigu
teks pasilikti vienam. Tik nepalik manęs dvejojančio, nes tai baisiausia būtis...
Pagalvoju: o gal viską palikti, viską mesti? Bet kur aš galiu
iškeliauti su savo dabartine profesija? Nebent Rusijon...

Nebent Nebūtin! O mano sūnūs?
Jeigu aš išgyvensiu ir vėl atsistosiu ant kojų, kitų gyvenimas
man atrodys nelyginant scenoje blogai vaidinama drama... Gal
tik Greviškis Vytas su savo kančiomis, su savo sunkiu kryžium
gali prisilyginti prie mano kančių ir mano nenusisekusio gyvenimo.

1981-ieji. Sausio 28 d.

Vakar grįžau iš Maskvos. Sisteminių tyrimų institute, seminare svarstė mano knygą, žinoma, tame žmonių rate ir ypač Arkadijaus Prigožino (jo monografija irgi buvo aptariama) fone aš atrodžiau kukliai. Guodžiausi mintimi, kad parašiau vis vien geriau,
negu kad rašo kiti. Stebėjausi prof. N. Lapino (buv. mano oponento) taktu, jo vidine kultūra. Labai gaila, kad turėjau dar svarstymo
eigoje, bėgti į geležinkelio stotį...
Bet mane šokiravo kitkas...
Iš B. Babino, nuostabios sąžinės žmogaus, dabartinės disertacijų gynimo tarybos mokslinio sekretoriaus, sužinojau štai ką:
Prof. Osipovas ir prof. Filipovas, prisidengdami akad. Rutkevičiaus
vardu, dėjo pastangas panaikinti mano disertacijos gynimą. Kokiu
pagrindu? Neva, aš morališkai smukęs, su žmona išsiskyręs ir, apskritai, institute kažką baisaus išdarinėju...
Tokią informaciją galėjo pateikti tik mano kolegos. Ir ne bet
kas, o kas gali patikimiausiai prieiti prie tų profesorių. O tokių tik
du-trys: A. Matulionis, P. Katinaitė, J. Galinaitytė. Beje, Maskvoje
mano akyse Matulionis, dar prieš disertacijos gynimą, savo šefui
prof. Filipovui kuždėjo: likite Grigo opozicijoje...
***
Stebiu savo gyvenimą iš šalies... Atrodo, visą laiką laikiausi dorovės principų, siekiau grožio ir gėrio idealų... Bet gyvenimas
įneša savo pataisas. Yra idealai ir principai, nereikalingi niekam. Jie
tampa kliuviniais gyvenime. Praktiškiau, jeigu tu nusileidi iki surogatų, erzacų.
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Stebiu savo buvusią žmoną. Ji, rodos, nesutinka su mano sąlygomis – ją baido tai, kad aš nepasiruošęs tučtuojau ją iš naujo
vesti... Nors čia pat pripažįsta, kad ir ji mano vietoje pasielgtų lygiai
taip pat. O apskritai... Iš jos paskutinio vizito pastebėjau, kad mano
jausmų ir minčių pasaulis jai nesuvokiamas, galbūt taip, kaip ir jos
pasaulis man...

1981-ieji. Vasario 22 d.

Mąstau apie tai, kad žmogaus drama kitiems matoma tik
savo viršūne, nelyginant aisbergas. Visa kita paslėpta nuo akių.
Deja, sprendžiama ir smerkiama pagal viršūnę...

1981-ieji. Kovo 28 d.

Gal prigimtis kiekvienam yra uždėjusi augimo ribas? O gal
ir programą? Mano brolių ir seserų, mano mamos ir tėčio, mano
paties gyvenimas su begaliniais vingiais, duobėmis ir pakilimais
liudija kaip tik šitą tiesą...
Gal mano prigimtis kitais, audringesniais laikais būtų labiau
pravertusi, negu dabar, visuotinės centralizacijos ir stagnacijos laikotarpiu? Gal niekas iš pat vaikystės nemokė manęs bendravimo
su žmonėmis meno? Aš visada, visada atmesdavau laviravimo,
kompromisų kelią. Ir štai – prie ko tas kelias mane atvedė...
Benas Kiburys – poetas. Jo eilės – tai mūsų kartos skausmas,
jautrios sielos skundas. Visas mūsų kartos dramatizmas, visi praradimai, atitrūkimas nuo gamtos, susvetimėjimas, žmogaus vienišumas ir neviltis – viskas atsispindi jo lakoniškose eilėse. Tai –
tikra, nuoširdi poezija. Daugiaplanė, daugiabriaunė poezija. Taip
kaip Vivaldžio muzika. O gal kaip Munko žmogaus pasaulio vaizdavimas?
Aš laimingas, kad jisai mano bičiulis. Kad aš daug metų buvau šalia jo. Kad iš arti mačiau jo kančias. Jo brendimą. Jo nuolatinę

kovą, jo žmogiškąjį veržimąsi. Jo darbštumą. Ir – neįtikėtiną sugebėjimą bendrauti su žmonėmis...
Aš tikiu, kad jo eilėraščiai pateks į lietuvių poezijos antologiją ir bylos apie mūsų laikotarpį, apie mūsų kartą kaip kaltinimo
aktas, kaip dokumentas, kaip veidrodis to, kas buvo...

1981-ieji. Balandžio 3 d.

Vis labiau įsitikinu, kad bandoma surinkti medžiagą ir įrodyti, kad aš ideologiškas nebrendila... Šiandien Ministrų Taryboje didelių viršininkų auditorijoje skaičiau paskaitą ir nuo pabertų
klausimų gyniausi neblogai. Gal net gerai... Bet kas iš to, jeigu Matulionis siūlo man pačiam savo pavardę išsibraukti iš mano paties
parengtos kolektyvinės monografijos ir išimti viską, ką aš pats esu
ten parašęs. Atseit, taip bus visiems geriau... Reiškia, yra nurodymai
„iš viršaus“.
Reiktų spjauti į visą šitą nešvarų puolimą ir išeiti. To, atrodo,
ir siekiama.
Geriausia, kaip man regisi, išeitis – būtų pereiti vyr. moksliniu bendradarbiu į MA Ekonomikos institutą. Gaučiau tik kiek
mažiau. Tačiau ten aš pats būčiau sau viešpats. Ten, tikiu, mane tikrai užstotų geranoriškas vyriškas kolektyvas.
Ką gi, pradėsime nuo pokalbio su Lenino rajono partijos komiteto pirmuoju sekretorium Šližium – ką jisai pasakys?.. Tikiu,
šiame reikale man padės Vladas Niunka ir Jurijus Rusenka (Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas). Vis dėlto dar užimu visuomenėje ir politikų akyse prestižinius postus, organizavęs dvimetę
neakivaizdinę mokyklą ir respublikinę socialinės raidos planavimo
įmonėse apžiūrą. Anie asmenys tai supranta... Dar kviečiamas ir į
pačias įvairiausias tribūnas...
***
Bet keista... Kaip lengva darosi „ant širdies“ pamąsčius apie
sprendimą – pereiti į vyr. bendradarbius, beveik žinant, kad tuo
turtingesnė mokslininko biografija gali ir pasibaigti. Bet ši mintis
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mane tiesiog „apsėdusi“. Rodos, su kokiu džiaugsmu aš atsisveikinčiau su savo dabartine darboviete! Palikčiau tuos namus, kuriuose,
vaizdžiai tariant, savo lizdus susisuko tie, kurie prieš mane nusiteikę (o gal priverstinai nuteikti?), kuriuose dabar atsidūręs „bjauraus
ančiuko“ padėtyje...

1981-ieji. Balandžio 11 d.

Atrodo, ankstesniais metais aš turėjau aiškią liniją, aiškius
vertinimus... Aiškią vertybių paletę.
Dabar viskas pasikeitė. Atrodo, kad kiekviena diena gali įsiūlyti mano paties perversmą – išdavystę... Gyvenu tartum skriemuliukas rėtyje, ridinėdamasis tai šen, tai ten ir niekur nesustodamas.
Niekur neužsilaikydamas... Vidinių, mobilizuojančių jėgų ir tikslų
lyg ir nebelikę.

1981-ieji. Balandžio 28 d.

Šiandien vėl svarstė mano bylą – Vilniaus miesto Lenino rajono partiniame biure. Santūriai, tačiau šį kartą mane lyg ir gynė
pats E. Vilkas, MA partkomo sekretorius (pristatęs mano personalinę puolančią bylą). Santūriai referavo J. Galnaitytė, atstovaujanti
institutui. Vienok nieko tas nepakeitė. Nuomonė buvo jau suformuota, nors kai kurie biuro nariai abejojo dėl sprendimo. Buvo
priminta, kad griežčiausios bausmės reikalauja CK. Nurodymą
bausti aukščiausia bausme davęs Lionginas Šepetys, sekretorius
ideologijai.
Spektaklis įvyko...
Komentaras
Dėliodamas šiuos dienoraščio įrašus esu priverstas skaitytojui priminti mano nelaimę – 1980 metų pradžioje užnertą
„vedybinį apynasrį“. Ir – bandymus nuo jo atsikratyti. Taip

buvo pateikta puiki medžiaga ne tik vadinamajai mano
opozicijai (ir ne tik „KGB“ puolimui), bet ir savinaikai...
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Mano paties drama lyg ir verčia dažniau susimąstyti apie
Lietuvos istorijos ištakas, jos dramatizmą. Kodėl Lietuva subyrėjo?
Viena iš priežasčių, matyt, bus tokia... Lietuvių senovės tikėjimą mes pažįstame tik iš fragmentų, iš nuotrupų. Neturime monolitiško vaizdo, visumos. O ta visuma, matyt, buvo nepaprastai gaji,
stipri. Persipynusi su tradicijomis, su mitologija, su religinėmis apeigomis, kurios nešė didelį humanistinį krūvį, didelę bendražmonišką tiesą. Pastaroji, susidūrusi su krikščionybe, negalėjo dėl tos
priežasties jai ir pasiduoti. Krikščionybė lietuviškam humanizmui
pasirodė apgaulinga. Nešanti ne tik išorinės, bet ir nesuprantamos
vidinės prievartos krūvį...
Štai kodėl lietuviai keletą šimtmečių blaškėsi, prarasdami laiką. Jisai dirbo ne jų naudai. Štai kodėl ir iki vėlyvųjų laikų išliko gajūs senojo tikėjimo elementai. Štai kodėl krikščionybės monizmui
protėviai priešpastatė pažiūrų, religijų, papročių toleranciją – tikrąjį
liaudiškąjį humanizmą. Kokiais mes atrodome šiandien pigmėjais,
naikindami vienas kitą!.. Kaip pasikeitė tauta, istorijos vingiuose
pametusi savo vedlius, ideologiją, savo papročius ir savo tiesas...
***
V. Niunka savo elgesiu padėjo man išsaugoti tikėjimą žmonėmis, tiesa. Be jo pozicijos psichologine prasme aš būčiau labiau
palūžęs. Viskas būtų labiau padengta drumzlėmis, tamsa... Vien dėl
to jisai vertas didelės žmoniškos pagarbos.

1981-ieji. Gegužės 17 d.

Naktį nubudau nuo merginos riksmo pušynėlyje, už mano
langų... Jaunutė. Aiškiai ją bandė prievartauti. Ji vis maldavo gal dešimt, o gal penkiolika minučių... Ji gailiai ir bejėgiškai verkė. Paskui
viskas nurimo...
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***
Dvi savaites atsidėjęs taisiau senus apsakymus. Koks mielas
darbas! Dėsiu pastangas ta kryptimi dirbti ir toliau. Tai gali būti alternatyva moksliniam darbui. Jau sutvarkiau keletą apsakymų, įvedęs esminių pataisų. Savo prozos ir poezijos bandymus padaviau
skaityti savo bendradarbiui Z. Morkūnui (baigusiam filologiją).
Tegu pasižiūri į stilių. Tegu sužino: nesu vienaplanio išmatavimo
žmogus. Tegu aiškiau pamato kančią ir kaltinimus, kurių nesu nusipelnęs.

1981-ieji. Birželio 20 d.

Sužinojau iš VAK’o, kad mano disertacijos tvirtinimas bus
atidėtas, kol nenuims partinės bausmės. Apie tą bausmę pasiskubino pranešti mano institutas (!)...
Komentaras
Anais laikais partinės bausmės galiojimo laikui buvo skiriami vieneri metai. Per tą laiką nubaustasis privalėdavo
„atsipirkti“ gerais darbais ir elgesiu. Priešingu atveju
bausmė, panašiai kaip ant kaklo užkabinta kaltinimo lentelė, tebegaliodavo.
Mano atveju uždėtos bausmės „griežtas papeikimas su
įrašymu į dokumentus“ (tolesnis žingsnis – šalinimas iš
partijos) po metų bus anuliuotas. Bet tada mane nustebino, kad svarstant partinėse komisijose (už instituto ribų)
pagrindiniai priekaištai prasiverždavo visai kitu formatu:
apie „politinės, nacionalistinės košės privirimą“ studijų
Maskvoje metais. Šis faktas aiškiai nurodė, kad „buitinė
istorija“ buvo tik pretekstas. Ir – ne daugiau... Pernelyg
jau buvau „įsivėlęs“ į aktyvią visuomeninę, sociologinę
veiklą, į tuomet pažangių idėjų sklaidą. Visuomenėje buvau pasiekęs tam tikro autoriteto pozicijas, iš kurių „sistema“ gavo progą mane išmušti.

1981-ieji. Liepos 31 d.
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Nedera skųstis likimu. Jis man turtingas savo vingiais ir nuotykiais. Betgi laisvalaikiu pagalvoji: gal ir priešui kažin ar linkėčiau
tokių nuotykių...
Viską galima pergyventi. Pasirodo, galima priprasti ir prie
viena po kitos užplūdusių negandų. Ko gero, nusėdusi ramybė irgi
baugintų...
Bet ką daryti su atvirumu? Ir šiaip kitų akyse buvau atsiskyrėlis, fanabernas. O po visų tų istorijų, po patirtų išdavysčių dar
labiau praradau pasitikėjimą žmonėmis. Nežinau, kokį tas ar kitas
kolega gali iškrėsti pokštą...
Geriausias tam pavyzdys – Gytis Vaitkūnas... Kai jisai tąkart, mane svarstant, užlipo į tribūną, tikėjau, kad bent jis mane
tikrai gins. Atstovaus teisybei ir idėjinei bičiulystei nuo studijų
ir „Balticum“ ansamblio organizavimo Maskvoje laikų. O gavosi
daugiau negu atvirkščiai. Jis mane puolė drabstydamas purvais už
tai, kas man ypač buvo šventa – patį „Balticum“ ansamblio organizavimą: kaltindamas mane diktatoriškumu! Tegu jis pats būtų
mane pakeitęs...
Pažinta tikrai labai daug... Manyčiau, kad mano habilitacinis
darbas ir jo apgynimas – pirmas instituto istorijoje daugelį tiesiog
šokiravo... O aš, taupydamas laiką, pro visus praeidavau net nepaduodamas rankos...

1981-ieji. Rugpjūčio 11 d.

Šiandien po ilgos, vos ne trijų mėnesių pertraukos, pirmą
kartą pasišnekėjau su direktoriumi. Dvi valandas. Pokalbis buvo
normalus. Bet pabaigoje jisai pareiškė:
– Man labai sunku... Bet esu įpareigotas mūsų partinio biuro,
jog jisai, priimdamas pataisą jūsų charakteristikai, o šita pataisa apie
bausmę buvo nusiųsta į VAK’ą, priėmė ir kitą nutarimą. Ryšium su
didele partine bausme atleisti jus iš skyriaus vadovo posto...
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Dabar gi, praėjus kelioms valandoms po to pokalbio, aš manau, kad toks nutarimas buvo direktoriaus taktinis ginklas reabilituotis mano, o gal ir kitų akyse... Įdomu: šis nutarimas buvo priimtas dar prieš 2,5 mėnesio ir niekas apie jį iki minėto pokalbio manęs
neinformavo. Taip išeina, kad per daug plačiai šiandien kalbėjomės
apie instituto reikalus ir apie mano perspektyvinius artimiausius
darbus... Pats direktorius pripažino, kad mano pažeminimas pareigose pakenks apgintos disertacijos patvirtinimui. Pabrėžė: ne nuo
jo priklausąs tas mano pažeminimas.
Gudrus, žaltys. Bet šį kartą gudrus protingai ir, rodos, žengė
žingsnį man draugiškesne kryptimi.
Komentaras
Anais laikais pažeminimas pareigose buvo aplinkinių, visuomenės suprantamas kaip ypatingas moralinis politinis
smūgis, kaip nokdaunas boksininkui. Kitaip ir būti negalėjo. Nes tas ar kitas postas buvo gaunamas pagal įvairius
kriterijus, toli gražu grindžiamus ne vien pagal asmens
profesinius įgūdžius.

Turiu jau 10 apsakymų ir novelių! Keturios iš jų visai naujos
ir, mano manymu, geresnio stiliaus novelės. Tai – lyg ir gabaliukai,
išplėšti iš gyvenimo tėkmės. Tokie man lengviau ir rašosi. Tikiu,
kad iki Naujųjų Metų turėčiau parašyti dar keletą ir tada kulniuosiu pas rašytojus konsultuotis dėl atskiros knygelės.
Tiesa, Romas Daugirdas, mano bendradarbis ir poetas, sako,
kad cenzūra jau trys metai kaip atidžiai cenzūruoja eilėraščių leidimą. Iš jo pateikto pluošto eilių leidykla atmetė 30. Bet jau išėjo
pirmoji jo knygelė... Supratau: be cenzūros neapsieisiu ir aš.
Komentaras
Tuometinė situacija, „sistemos“ siekis išstumti mane
iš sociologinės, o taip pat ir iš mokslo populiarinimo erdvės (dienoraštyje nėra įrašų apie ypač plačią mano kaip

publicisto, o taip pat ir kaip „Žinijos“ lektoriaus veiklą),
verste vertė grįžti prie užslėptos svajonės tapti rašytoju.
Tame kelyje buvo rimtų spragų: vos ne aštuoni studijų
metai Maskvoje; dar iki to prastas lietuvių kalbos ir literatūros žinojimas; panevėžietiškas dialektas.

Bijau, kad mano artimiausiu, patikimiausiu bičiuliu gali tapti
vynas... Taip, kaip prieš šešetą ar septynetą metų, kai žmonelei nusisukus nuo manęs, eidavau į savo kambariuką dalintis vienatvės su
mamos padarytu naminiu obuoliniu vynu.

1981-ieji. Rugpjūčio 12 d.

Šiandien kalbėjausi su Antanu Gaidžiu, mūsų partorgu, dėl
biuro sprendimo nušalinti mane nuo pareigų. Supratau, kad ši
mintis pasiūlyta iš gana aukštų pozicijų. Jisai jokio vekselio man
nedavė, pažadėjęs pakalbėti, viską aptarti su direktorium. Dabar
man tapo absoliučiai aišku, kas veikia viską pajungdamas, kad aš
tik netapčiau, nebūčiau patvirtintas filosofijos daktaru. Nes tai jau
tiesiogiai ne tik su autoritetu, bet ir su ideologija susijęs mokslinis
laipsnis.
Taigi... Lieka kova už būvį. Už vietą po saule. Už teisę dirbti.
Už teisę oriau gyventi...
***
Aš – netašytas stuobrys. Nesugebėjau suprasti Angelės moteriško žavesio. Ji buvo per daug trapi, neprisitaikanti suvokti mano
siekių, mano minčių ir grumtynių dėl bendrų gyvenimo sąlygų.
Mus visada skyrė kažkokia bedugnė. Ji grėsmingai augo, plėtėsi ir
gilėjo. Nė vienas iš mūsų nebuvome pasiruošę ir neturėjome noro
peršokti į priešingos pusės, t. y. kits kito supratimą.
Bedugnė, kuri atėmė mums laimę ir abu dvasiškai suluošino.
Ne... Ji jau keletą metų turėjo užuovėją... Ji, rodos, net nesuvokė, kad
aš be galo įskaudintas, įžeistas jos išlaisvėjusio elgesio ir negalėjau
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to įžeidimo atsikratyti. O jis, tas įžeidimas, dabar ne tik moraliai,
bet ir materialiai pagrįstas (prarastas nuostabus, sunkiais vingiais
įgytas kooperatinis butas).
***
Kai apžvelgiu savo gyvenimą, jis visas išrašytas pakilimais,
tolygiu judėjimu ir staigiais kritimais... Man atrodo, kad tai mano
gaivališkumo, mano netikusio charakterio rezultatas. Aš – labai
prastas žaidėjas gyvenimo lošime... O gal visa tai užkodavo ir mano
prigimtis, ir laikmetis?
***
Rytoj, jeigu drąsa nedings, bandysiu atsiverti direktoriui
J. Macevičiui ir įteikti jam savąją kūrybą: šiek tiek poezijos ir prozos opusų... Jis – jautrus žmogus. Man atrodo, kad tai yra būtina
šitoje situacijoje, nes taip galiu ir išnykti nesuprastas, užsisklendęs
ir užsklęstas nuo kitų devyniais užraktais...

1981-ieji. Rugpjūčio 13–14 d.

Kaip vakar spėjau, taip ir buvo... Šiandien direktorius man
pasakė, kad su A. Gaidžiu (partorgu) abu sutarė mano atleidimą iš
pareigų simuliuoti. Tiek, kiek bus įmanoma.

1981-ieji. Rugpjūčio 19 d.

Šiandien išleidom mano skyriaus laborantę Donatą Macevičienę (J. Macevičiaus brolio marčią) į kitą skyrių. Visiems girdint
pasakiau, kad skundų rašymas yra bjauriausias žanras. O ji buvo
viena iš tų, parašiusių prieš mane anoniminį skundą.
Kalbėjomės ir apie Romo Daugirdo, kaip poeto, poziciją...
Aš pasakiau, kad ją suvokti sunku. Gal ji primins neužbaigtus
dalykus, suskaldytą asmenybę, pasaulį, skubėjimą, išsiblaškymą,
fragmentiškumą – tai, kas mus supa kasdien, kas valandą; nuolatinę kaleidoskopinių įvykių tėkmę. Jei taip, tai Romo eilės atspindi

mūsų epochą, laiko dvasią. Kaip ir mano bičiulio Kiburio. Tik jau
kitu aspektu...
Romas – avangardistas. Turi nepakartojamą savo braižą. O
mes, skaitytojai, iš oficialių tribūnų girdime, kad ten pas juos – pas
poetus – tikra erzelynė ir visi save genijais laiką... Girdime ir tai,
kad į pirmą knygelę pretenduoja daugybė, o patenka ne patys talentingiausi.

1981-ieji. Rugsėjo 1 d.

Galėčiau šiandien visai nieko nerašyti...
Bet kaip tik labai tipiškas, neramus, skaudus vakaras, kada
bastaisi iš kampo į kampą. Skaityti, žiūrėti televizoriaus negali, nes
tau truputį skauda galvą. Neskambini draugams, manydamas, kad
tai prisidės prie papildomos įtampos. Neini, kaip anksčiau, vaikščioti, manydamas, kad tu neturi jėgų...
Tai tikrai tipiškas, bjaurus vakaras, kokių yra daugybė. Tave
lenkia į lovą, o atsigulus dingsta visas miego įspūdis...

1981-ieji. Rugsėjo 6 d.

Suradau pramogą... Užsirašau nugirstus ir man įstrigusius
anekdotus apie suvalkiečius.
Ryte išverda kiaušinius, o vandens neišpila – naudoja kaip
buljoną pietums.
Jie nežino tualetinio popieriaus deficito. Surenka panaudotą
ir atiduoda į valyklą.
Jie vaišingi žmonės. Atneša stalui ir kalakutą... Bet gyvą, trupiniams surinkti.
Jie konservų nenaudoja. Nes taros nuo konservų niekas nepriima...
Jie nakčiai visada sustabdo savo laikrodį, kad jo detalės nesidėvėtų.
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Vaišindami svečią arbata, įkaitina peilį, kad tas negalėtų paimti sviesto...
Vidurnaktį vištidėje uždega šviesą, kad vištos pagalvotų, jog
jau rytas, ir sudėtų dar po vieną kiaušinį.
Jeigu veda, tai tik laibą... Tokia žmona ir vietos namuose užima mažiau, ir medžiagos jos apdarams mažiau išeina.
Jie meta į kaminą katę, kad nereikėtų samdyti kaminkrėčio.
Susirgo suvalkiečio žmona. Ką darysi... Po ilgų svarstymų
vyras patraukė pas gydytoją. Bet pusiaukelėje apsisukęs sugrįžta ir
dar šūkteli žmonai: – Klausyk, Barbe... Jeigu pajausi galą, būk gera,
užpūsk lempą. Kam žibalą be reikalo deginti...
Kas yra suvalkietis? Tai pats blogiausias žemaitis, permestas
per Nemuną.
Klausimas kalbininkui K. Ulvydui. Ar vartotinas lietuvių
kalboje žodis svoločius? O šis atsako: Kam mums įsivesti daniškos
kilmės žodį, jeigu turime puikų atitikmenį „suvalkietis“...
Mirė suvalkiečio žmona. Tačiau nuvežti į kapines velionę vyras
pagailėjo arklio. Vis dėlto darbymetis. Ir kam tos bereikalingos išlaidos. Nusprendė laidoti sode. Ir pigiai, ir lankyti kapą bus patogiau...
Bet va, ar apsimoka užimti tiek žemės? Nusprendė velionę be karsto
užkasti stačiomis. Dar sumąstė: kad nereiktų antkapinio paminklo –
įkasė iki pusės, o kitą – viršutinę, nudažė vopna (kalkėmis)...
Pametė suvalkietis savo liemenę, niekaip nesuranda ir tiek.
Nueina po metų į pirtį ir apstulbsta iš džiaugsmo ir nuostabos –
dingusi liemenė, pasirodo, pavilkta po marškiniais...
Ar ne šaunus lietuviškas jumoras? Gal jį sukūrė patys suvalkiečiai? Panašus į Bulgarijos Gabrovo srities (kurioje lankiausi)
jumorą.

1981-ieji. Rugsėjo 18 d.

Iš užklydusių minčių.
Niekada savo elgesio neteisink vien kitų elgesiu... Jei taip –
tai ir liksiu nesubrendėliu...

Ne vien situacija, aplinkybės mane kuria. Bet ir aš situaciją sudarau... Žmogus, kuris nekentėjo, – kitiems gali būti žiaurus
žmogus.
***
Pradėjau lankyti Rusų dramos teatro režisieriaus Igorio Nikolajevo vedamą psichikos (psichologinio lauko) valdymo seminarą. Bus apie 80 užsiėmimų po dvi valandas.
Įvadas teikia gražių vilčių. Ir – gražių atsipalaidavimo valandų.

1981-ieji. Rugsėjo 24 d.

Užvakar vėl rimčiau pakalbėjau su sūnumi Arvydu. Šį kartą apie tai, kaip, kokiomis sąlygomis ir kodėl žmogus būna kūrybingas. Mano postulatai buvo tokie:
Privalu išmokti nugalėti sunkumus. Pradžioj smulkius, paskui bus lengviau įveikti ir didelius. Privalu išmokti sau kelti tikslus.
Artimus ir tolimus. Pradžioj nedidelius, paskui didesnius. Tikslams
pasiekti asmenį turi užvaldyti idėja.
Jis privalo nevengti veiklos, aktyvumo. Tik veikdamas asmuo
įgyja naujų bruožų ir sugebėjimų. Tik veikdamas patikrina ir save.
Jis privalo pažinti meną, pažinti civilizaciją... Tik begalybės suvokime jisai mokės įmūryti savo plytą, žinos jos vietą, jos kainą, jos
konfigūraciją.
Asmuo privalo mokėti bendrauti su kitais. Nes žmogus vertinamas ne tik pagal darbą, bet ir pagal bendravimo kultūrą. Kitaip
kiti žmonės gali tave užkapoti. Asmuo privalo mokėti organizuotai
ir nuosekliai dirbti. Išmokti vertinti ne tiek darbo rezultatą, kiek
patį darbo procesą, kuris suteikia jam doroviškumą ir imunitetą
nuo įkyrios kasdieninės buities ir rutinos. Ir – nuo nesėkmių.
Jis, mano sūnus, pradeda įsiklausyti į mano mintis! O tam
pagrindas yra: mano klystkeliai ir laimėjimai regėti jo akimis ir
skaudžiai išjausti jo jaunute širdimi.
Arvydas šiandien, aplankęs savo motiną, pranešė, kad ji dabar turi teisėtą pavardę – Kuzmienė... Kad iš banko pasiskolino
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3000 rub. ir statysis vasarnamį už 8000 rub. Arvydui pasiūliusi tapti
kompanionu ir gavus iš tėvo tokią pat sumą, statytis kartu.
Štai kiek daug naujienų... Kankina mintis: nebus jai gyvenimo... Nebus ir trokštamos laimės. Taip ir norisi jai pasakyti armėnų
poeto Papuiro Sevako žodžiais:
Palaiminta tu būk, kaip ir buvai,
Nors ir toli, nors ir mane palikusi!
Net ir kitam palaiminta tu būk!

1981-ieji. Spalio 3 d.

Šiandien daug kalbama (apie tai rašau ir aš) apie vykstančią mokslo ir technikos revoliuciją (MTR)... Bet ar tie pasiekimai,
tas akcentuojamas progresas tolygus žmonių dvasinės, dorovinės
kultūros progresui? Greičiausiai atvirkščiai... Užtenka prisiminti
kad ir klestėjusios, išpuikusios Romos imperijos likimą. Gal reiktų,
remiantis ypač populiaria MTR tema, drąsiau kalbėti apie tautų ir
jų valstybingumo misiją? Tauta – dvasinės kultūros kaupimo, išsaugojimo ir perdavimo būdas. Monistinės („magdonaldiškosios“)
kultūros slopinimo būdas. Žmogaus nudvasinimo, jo pavertimo
vien darbo jėga įveikimo priemonė.
Tautos idėja mane seniai užvaldžiusi. Bet dabar, tapęs sociologu, jos raiškai ieškau rimtesnių, fundamentalesnių teorinių pagrindų ir politinės motyvacijos.
Sapnuodamas žinau, kad tikroji A. ištekėjo. Ir dabar nepergyvenu, nes atsirado antroji A. – jos pakaitalas... Mielas sapnas.

1981-ieji. Spalio 7 d.

A. buvo atvažiavusi pas mane. Išleidau ją palydėdamas žodžiais, kad tokių susitikimų džiaugsmas nepersveria išgyventų ir
išgyvenamų moralinių kančių...
Dar pasakiau: „Viso geriausio“...

O ji, sugrįžusi į savo butelį (kuriame jau seniai buvo apsigyvenęs Kuzma), liejo ašaras, tvirtindama, kad dėl visko esu aš kaltas... Jos rauda, kurią girdėjau telefonu, buvo sunki, kaip akmenys...
Ir dar man rodėsi, kad ji greitai gali atsidurti ten, kur dabar randasi
mano bičiulis Kiburys, – psichiatrinėje. Gal ir man ten vieta?..
***
Siaubingai supainiotas gyvenimas. Gyvenimas, kuris kaip
nutrūkusi spyruoklė laksto į šalis, skaudžiai žeisdama visus, ypač
vaikus. Lyg ir nesulaikomai viskas eina pragaištin...

1981-ieji. Spalio 21 d.

Yra mokslininkų, kurie teigia, jog lietuviai yra pirminės, senosios arijų kultūros ir civilizacijos atstovai. Yra filologų, kurie teigia, kad lietuvių kalba yra seniausia kalba pasaulyje ir kad jos gramatinė struktūra atsispindi sanskrito kalboje. Tvirtinama taip pat,
kad iš visų Europos kalbų lietuvių kalba turi didžiausią skaičių malonybinių ir mažybinių žodžių, daugiau negu ispanų, italų ar rusų...
Štai tas dvasinis motyvas savo mokslinį žvilgsnį kreipti prasmingesne kryptimi – savos tautos išlikimo, jos tęstinumo kryptimi.

1981-ieji. Spalio 26 d.

Sapnas... Iš kažkur atsirado A., apsivilkusi tą gražųjį originalaus rašto vilnonį megztinį. Mes kažkur ėjome... Aš suklupau, įkritau į smėlio duobę ir man iškrito raktas. Raktas nuo mano buto. Kol
aš jį suradau ir išlipau iš duobės, A. jau nebesimatė. Ji buvo dingusi.
Žvalgiausi į visas puses, bėgiojau tai šen, tai ten... Atsidūriau kavinėje... Šoku su nuostabaus grožio moterimi, brunete... Ji tokia daili,
tokia moteriška, kad man salsta širdis nuo begalinės laimės. Mus
varsto pavydo žvilgsniai.
– Jūs puikiai šokate, – sakau jai jausdamas, kad mes šokame
lyg vienas organizmas...
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– O man priekaištauja, kad aš šiokia, kad aš tokia.., – sako ji
man švelniu minkštu balsu, lyg lauktų, prašytų pagalbos. Lyg duotų
suprasti savo ketinimus.
Aš nežinau ką atsakyti. Nežinau, nes visi žodžiai atrodys banalūs, nunešioti, pilki... O čia – šventė! Didžiulė. Žinau, kad nuo
tos minutės aš priklausysiu tik jai, o ji – man. Ir kad visas mūsų
gyvenimas bus kaip Šopeno preliudas. Kaip Bethoveno rapsodija...
Kad kiekviena diena, kiekviena minutė bus šventė. Ji tokia turtinga
jausmais, tokia moteriška savo išvaizda. Dūstu nuo staigios laimės
pajautimo ir... nubundu. Nubundu kupinas laimės, kuri vis dar tebeplevena, nors naktis dar nesibaigusi...
***
Dar pavasarį buvo galvojama panaikinti mano vadovaujamą skyrių. Būtų paprasčiau ir mane pašalinti iš pareigų... Šiomis
dienomis direktorius Zigmui Morkūnui, mano bendradarbiui, pasakė, kad aš jau išsisėmęs, nebesugebąs nieko besukurti moksle...
Suprantu dabar, iš kur pas Zigmą M. atsirado šeriai... Direktorius
vis dėlto, spaudžiamas „iš viršaus“, pasiduoda.
Jei ne tas Igorio Nikolajevo seminaras (psichologinis), gal
aš ir nebesugebėčiau kovoti. O dabar atrandu papildomų dvasinių
jėgų... Suvokiu, kad bendravimą su kitais reikia rimtai koreguoti.
Negalima žvilgsniais, elgsena jaustis nugalėtu ar įžeistu. Reikia save
nuteikti taip, kad iš manęs, kaip ten bebūtų, bet spinduliuotų gerumas. Kančios pagimdyta atida ir švelnumas kitiems... Ir – savo
vadinamiesiems priešams.
O disertacija VAK’e užblokuota. Vėl iš naujo nukreipta ekspertams peržiūrėti... Reiškia, yra rimtas dalykinis skundas... Bet
jaučiu, kad iš dalykinių puolimo pozicijų niekas neišeis.

1981-ieji. Lapkričio 1 d.

Kodėl taip atsitinka, kad susikaupusios mintys, sąžinės balso
padiktuoti žodžiai taip ir lieka neišsakyti. Lyg jie būtų niekam nereikalingi. Lyg stovėtų kažkam skersai kelio.

O paskui nešioji juos su savimi, lyg akmenų prikrautą pilną krepšį, kuris tempia tave žemyn, prie žemės. Prie prisigėrusios
žemės. O ji, vargšė, šiandien ir taip per daug prisigėrusi žmogaus
nešamų nešvarumų.

1981-ieji. Lapkričio 2 d.

Šiandien A. Matulionis (direktoriaus pavaduotojas) aiškiai,
nedviprasmiškai, lyg ir bičiulišku tonu pasiūlė man išeiti iš instituto. Maža to, lyg ir su pasitenkinimu pranešė, jog mano disertaciją
VAK’o prezidiumas atmetė. Štai tau ir nuotaika, su kuria grįžau iš
pirmosios Pabaltijo sociologų konferencijos, kurios organizavimui
paaukojau daug energijos.
Egzistuoja karjeristo tipas, kuriam viskas leistina ir viskas
pateisinama siekiant savo prestižo, ambicijų, savo profesinės pozicijos stiprinimo. Jau vien dėl to reikėtų išeiti iš instituto. Daugiau negu aišku, kad esu įstrigęs į „KGB“ nupintą ir toliau pinamą
voratinklį.

1981-ieji. Lapkričio 14 d.

Užvakar Angelė palaidojo Valdą Kuzmą (pribaigė vėžys). Jį
mylėjo septynetą metų, bet su juo susituokė tik prieš porą mėnesių... Kokia baisi likimo ironija!
Vakar buvau sukrėstas, sužinojęs tą faktą. Man regis, kad ji,
pasidavusi jausmams, tapo nubausta per daug žiauriai...
Žiūrėjau lietuvių susuktą filmą „Kelionė į Rojų“. Be galo įspūdingas. Jame viskas: ir asmeninis tragizmas, ir dramatiškas tautos
(lietuvininkų) likimas, ir blogio priešpastatymas gėriui, ir himnas
lietuvininkų dorovei, jaudinantys iki širdies gelmių.
Kodėl aš lankau psichologinį I. Nikolajevo seminarą? Tą seminarą, kuris gali man atnešti papildomų nemalonumų (nes ten
propaguojama ekstrasensorika). Betgi ten dėstoma apie tai, kaip
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geriau suprasti konfliktinę situaciją ir sumaniau ieškoti iš jos išeities. Man svarbu sužinoti natūralias psichologines savigynos, saviauklos galimybes. Svarbu sugrąžinti harmoningą būties pajautimą. Svarbu praplėsti savąsias kūrybines galias (kurios aplinkybių
yra slopinamos).
Komentaras
Minėtas seminaras man tada pakirstam, palūžusiam buvo
tarsi biblinės manų kruopos Mozės gentainiams, „nukritusios iš dangaus“.
Igoris Nikolajevas, su kuriuo susibičiuliavau, buvo reto talento Rytų išminties ir charizmos žinovas. Pagyvenęs Vidurinėje Azijoje, iš ten parsivežęs išminties, puikiai valdė
auditoriją ir teikė mums iki tol nežinomas psichologinės
savireguliacijos ir komunikavimo žinias.
Kaip režisierius, Vilniaus rusų dramos teatre nepritapo.
Gal tai ir buvo rimta priežastimi ieškoti kito kelio saviraiškai.
Igoris vėliau susituokė su dailininko Kalinausko žmona ir,
prisilaikydamas žmogaus esybės persikūnijimo principų,
prisiėmė dailininko (Kalinausko) pavardę. Klajojo. Gyveno
Kijeve.
Dar gyvendamas Lietuvoje pradėjo rašyti puikias knygas
apie psichologinę savireguliaciją, apie darną su pasauliu,
apie įtaigumą kitiems. Paskui, persikėlęs į Peterburgą,
paskelbė pluoštą puikių filosofinio pobūdžio monografijų,
leido ir redagavo originalios krypties žurnalą „Subjektas
ir subjektyvumas“, kuriame publikuodavosi ne mažiau
originalūs užsienio autoriai.
Į Vilnių buvo atvežęs ir demonstravo savo originalios tapybos drobių. Filharmonijoje su savo jau kita žmona Oksana (iš Kijevo) užpildė visą dviejų dalių koncertą, dainuodami be žodžių, garsais perteikdami jausmus.
Igorio paprašytas, savo įspūdžiais apie plačią ir originalią
jo kūrybą kalbėjau keliuose dokumentiniuose filmuose.

1981-ieji. Lapkričio 25 d.
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Lygiai prieš savaitę buvau mano skyriaus bendradarbės Danutės Tureikytės tėvelio laidotuvėse Zarasuose.
Važiavau lyg į savo kraštą, man labai artimą, pažįstamą... Lyg
būčiau jame buvęs. Ir tos laidotuvės buvo tokios artimos, tokia miela jos mama... Kaip ji, sielvarto priblokšta, nuoširdžiai mane sutiko – lyg būčiau savas ir seniai žinomas. Ir Danutė pasirodė man
artimesnė, tokia suprantama, sava...
Su kitais vyrais nešiau velionio karstą į bažnyčią.
Įsitikinau – velionis buvo gražus, darbštus ir tvirtos valios
žmogus. Dar mirdamas sakė – duokite ranką, va, paspausiu. Matysite, koks dar aš stiprus,.. – ir užgeso. Užgeso kaip ir dauguma įgimtu gerumu spinduliuojančių lietuvių valstiečių... Man spaudė širdį,
žinant, kad tai – paskutinė dorų lietuvių karta. Kuri štai šiandien ir
yra guldoma į kapus. Tokios kartos niekada, niekada jau nebebus...
Nebeatkartos istorija to žmogaus grožio ir jo lietuviškumo...
Velionis su šeima buvo ištremti į Sibirą...
Grįžtant į Vilnių buvau užvaldytas užgimusio jausmo. Pamiršau ir laidotuves, ir Zarasus. Gyvenimas staiga lyg ir įgavo kitą
prasmę, tapo apšviestas kita šviesa...
***
...Atėjo Angelė. Ir Eimantukas, dabar vėl gyvenantis su
mama. Ji prašė dovanojama, prašė dabar neatsakyti. Ji sutinkanti laukti. Laukti ilgai ir kantriai. Be priekaištų... O aš? Buvau šaltas, sausas... Kitu atveju būčiau buvęs kitoks. Vis tebegalvojau apie
kelionę ir laidotuvių pagimdytą įspūdį... Gal klystu, bet tame jos
apsilankyme gaudžiau, bet nepagavau nuoširdumo. Tik būtinumą.
Todėl rangiausi ir su atsakymu.

1981-ieji. Lapkričio 30 d.

Būna posmų, kurie, netyčia aptikti, veikia kaip nuostabūs
vaistai.
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„Palaimintos lai būna mano kančios! / Nuo jų nemirštama,
nemirštam, / Tik gimstam visai kitu!“ Tai – Papuiras Sevakas (armėnų poetas). „Sviedžiau viską ugnin, kam lenkiausi, / Ir nusilenkiau tam, ką smerkiau...“ Tai – I. Turgenevo eilutės.
Gyvenu kaip miraže: ir gėris, ir blogis – abu jie mane glaudžiai, lyg kūdikį vystykluose, susupę laiko. Gyvenimas dėl to kupinas iki kraštų... Dar niekada neteko būti tokioje nerimastingų
abejojimų būsenoje.

1981-ieji. Gruodžio 7 d.

Atrodo, kad visas mano gyvenimas, visos mano vienatvės
kančios, visos pergalės ir praradimai buvo neišvengiama grandinė
įvykių, už kurių stovėjo Ji... Atrodo tik man vienam, vieninteliam
ir teskirta.
Nutolo supusi mane Niekšybė. Išdavystė. Nutolo didysis Pavydas, Dvasios menkystė.
Atsirado Prasmė! O su ja – ir gyvenimo sparnai... Palaimintas tebūna Meilės jausmas, žmogų iškeliantis virš būties, virš kasdienybės. Ji, ta kasdienybė, purvinom rankom nebedrįsta prisiliesti.
Aplinkui gaudžia šventės varpai. Džiaugsmo ir Prasmės varpai...
Varpai mano širdy. Ir aš nenoriu, kad prie jų prisilytėtų kieno nors ranka... Ji gali būti nenuprausta. Palaiminta tebūna akių
gelmė. Kurioje jauti amžinybės kvėpavimą. Kurioje nematai dugno,
bet gerai įžvelgi savo atšvaitą...
***
Žmogus yra socialinė būtybė – tai, ką suformavo socialiniai
santykiai. Yra žmogaus esybė – tai, ką siūlo prigimtis, pasireiškianti
gyvenimo prasmės šauksmu. Yra individualumas – tai, kokiu išskirtinumu paženklino gamta, suteikdama jam išskirtinę erdvę. Bet
žmogus – vientisas.
Gali dominuoti socialinė asmenybė. Taip pas mus, mūsų laikais ir būna. Tokie vertinami kaip funkcionieriai. Gali dominuoti individualybė. Kada žmogus plačiau išskleidžia savo prigimties

specifinius bruožus, lyg demonstruotų juos. Galima visus tuos pradus sujungti, harmonizuoti. Bet mes turbūt visi jaučiame socialinių
sąlygų savo įgimtai esybei išreikšti stygių.
Žmogaus esybę, patį brangiausią jo turtą, iš po užrakto išvaduoja Meilė... Esybę gali išvaduoti ir drama, asmenybės katastrofa...
Tai reiškia, kad ir aš privalau užgimti su naujomis savybėmis,
su kokybiškai naujais bruožais, nes mano esybė vaduojasi, o socialinė asmenybė atsitraukia, užleisdama anai kelią.
Jeigu aš ją prarasčiau, vis vien aš likčiau laimingas. Vien už
tai, kad Ją sutikau, kad Ji egzistavo. Kad tai nebuvo mano išgalvotas
vaizdinys, apie kurį tiek metų svajota.
Aš tikėjau, kai kiti juokėsi iš manęs. Aš ir tada tikėjau, kai purvas mane supo ir buvau juo aptaškytas. Tikėjau, lyg tiksliai būčiau
žinojęs Ją egzistuojant... Supratome, kad mums tikrai buvo lemta
susitikti. Kad visos klaidos, visi klystkeliai, apmaudžiausi praradimai ir tebuvo skirti tam susitikimui. Tebuvo kelias į tą susitikimą.
Komentaras
Deja, apie ką taip tada pakylėtai išgyvenau ir poetiškai
kalbėjau, gana greitai subliūško... Tokia gyvenimo realybė, su kuria yra susidūręs ne vienas jautresnės prigimties
asmuo. Betgi tokios istorijos vertingos jau vien dėl to, kad
asmeniui suteikia didesnės patirties, jausmingų išgyvenimų. Na ir kas, kad jos panašios į puošnią stiklo skulptūrėlę, kurią glostai savo akimis ir širdimi, tačiau kuri dėl
neatsargaus judesio nukrinta ant grindų ir sudūžta. Tiesa, šukes dar bandai surinkti, suklijuoti... Bet pradinis kūrinys jau nebeatgimsta. Taip tada ir nutiko...

1981-ieji. Gruodžio 13 d.

Su atida persirašiau Justino Marcinkevičiaus mintis: „Krizė,
kurią, be abejonės, dabar išgyvenu, paralyžiavo visą mane – rankos nukrinta dar neatsisėdus prie rašomojo stalo, akys mato tiktai
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saulėlydį, darbo ir pastangų beprasmiškumą, liūdesio vualiu užsidengusi dvasia tyliai ir atlaidžiai žiūri į šitą žaidimą, kurį vadiname
gyvenimu...“
Šitie žodžiai be galo man dabar artimi vertinant kad ir mano
mokslines paieškas... Aš nežinau, kuo aš būsiu... Aš nežinau, ar
mano mokslinės paieškos gali būti realizuojamos...
Viskas neaišku. Aišku tik viena: reikia rimčiau atsisėsti prie
literatūrinio darbo. Neseniai užbaigiau 13-ją novelę „Jis ir ji“. Darbu
likau visai patenkintas.
***
Augau be tėvo... Paauglystėje išgyvenau jų skyrybas. Dar niekada nesakiau apie tai niekam: nei asmeniškai, nei viešai, lyg tai
būtų nemaloni paslaptis. Bet ta paslaptis negalėjo praeiti be pėdsakų formuojantis mano būdui, žmonių pažinimui.
O gal?.. Gal nieko ypatingo ir nebūčiau laimėjęs. Gal nieko
nepraradau. Gal atvirkščiai: daugiau įgijau, nes reikėjo dėti visas viltis tik į savo valią, į savo jėgas ir iš niekur negalėjau tikėtis pagalbos...

1981-ieji. Gruodžio 18 d.

Prieš tris dienas laidojom Vitenbergą (žydą), instituto etatinį
civilinės gynybos organizatorių. Nesulaukęs 70 metų (be 11 dienų)
mirė nuo infarkto... Buvo fronte, turėjo medalių.
Žiūrėjau į jo veidą karste ir stebėjausi: mirtis užfiksavo keistą
šypseną. Lyg velionis sarkastiškai bylotų visai lengvą ir lauktą atsisveikinimą su tuo sujauktu, neprotingai sutvarkytu gyvenimu. Tuo
gyvenimu, kuris apdovanojo jį (žinoma, praradusį visus artimuosius ir nemėgiamą valdžios, už kurią kovojo) staigia mirtimi.

1981-ieji. Gruodžio 21 d.

Sakoma, kad L. Brežnevas didvyrio aukso žvaigždėmis apdovanotas už kosmosą, už mediciną ir už žemės ūkį... Dar sakoma:

privertė Didžiąją žemę suktis apie mažąją; privertė 260 milijonų
žmonių pereiti prie dietos; sėja javus Kazachstane, o pjauna Kanadoj.
***
Civilizacijos paradoksas...
Intensyvėjantis gyvenimas nesiskaito su pagrindiniais humanistinės kultūros principais ir kriterijais. Betgi jie intensyvėjimo
svaigulyje atstovauja, įtvirtina stabilumą, pozityvųjį konservatizmą! Atsisakius tų principų ir kriterijų, atsipalaiduoja dar didesnė
„laukinės“ veiklos laisvė, kuri, kaip smagratis, toliau griauna viską,
kas buvo šventa gyvenusioms kartoms ir tautoms. Dar labiau pagreitina ir šiaip svaigų lėkimą Nežinion...
Žmogus net ir norėdamas nepajėgus iššokti iš greit lekiančio
traukinio.
Komentaras
Skaitytojui pateikiami dienoraščio įrašai byloja ne vien
apie mano personą. Už jos slypi spalvomis ir jų niuansais
„turtingas“ sovietinių laikų gyvenimas. Ką tik pateikiau
to meto trumpus anekdotus apie generalinį sekretorių Leonidą Brežnevą. Dera atskirai juos „iššifruoti“. Šis asmuo
buvo keturiskart apdovanotas Sovietų Sąjungos ir apie 20
kartų visų tuometinių socialistinių šalių didvyrio aukso
žvaigždėmis. Jo „valdymo metais“ maisto produktų krautuvės buvo tuščios. O iš Kanados tikrai buvo užperkami
didžiuliai kiekiai javų.

1982-ieji. Sausio 22 d.

Baigėsi kelis mėnesius trukęs Igorio Nikolajevo seminaras.
Jis skiepijo įgūdžius, kaip gelbėtis nuo alinančio savęs naikinimo.
Kaip įveikti asmenybei civilizacijos uždedamą kiaukutą (rėmus).
Bet žmogus su dabartiniu „Aš“ – gyvenamojo laikmečio produktas. Dėl to bet koks bandymas nuo tokio presingo pabėgti, tegu ir
pastoviai praktikuojamomis psichoterapinėmis, psichofilosofinėmis
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priemonėmis, primena iliuziją. Bet, deja, tai vienas iš būdų, gelbėjančių žmogų iš nūdienos situacijos, į kurią jisai yra patekęs.
Per aspera ad astra! (per kančias į laimę!).

1982-ieji. Vasario 8 d.

Institute ruošiamasi atviram partiniam susirinkimui. Komisija, skirta mano personalinės bylos klausimui, lankėsi pas „manąją“, su kuria bendrai tepragyvenau vos mėnesį. Savo noru (ir medikų patarta) ji grįžo į senąjį butą, pas dvidešimtmetį sūnų... Gavau
žinutę, kad komisija apsisprendusi siūlyti tą mane smaugiančią
partinę bausmę nuimti.
O aš? Iš visų pusių baksnojamas, o kai kurių sąmoningai ir
degutu patepliojamas, lyg ir apsipratau su tuo likimo man primestu
ąžuoliniu kryžiumi. Nikolajevo seminaras pagelbėjo – pramokau
tvardytis. Išlaukti...

1982-ieji. Vasario 21 d.

„Manoji“ skambino instituto partorgui ir (suagituota atvykusio pas ją asmens) atsisakė savo žodžių, pasakytų komisijai. Partorgas B. Deksnys, regis, šito tik laukė, delsė komisijos nuomonę
patvirtinti susirinkime. Jam vėl tapo artimesnė „manosios“ nuomonė, jog aš esąs paskutinis nenaudėlis, prieš kurį ji pasitelks ir
kitas jėgas tolesnei mano kompromitacijai ir apgintos disertacijos
blokavimui.
Vėl išskydau... Dešimtys įvairių vizitų (įskaitant ir Onkologinio Instituto direktorių, jos darbovietę ir kt.), visi metai mano ir
bičiulių rankomis teikta praktinė pagalba – viskas velniop!
Gal šitoje moteryje iš tiesų sėdi ir kitų rankomis susodinami
šėtonai? Argi aš galiu kitaip mąstyti? Šiandien buvau pas ją... O ką
ji? Kažkodėl mane išvadino šantažistu, provokatoriumi. Šaukė, kad
visur, visais adresais rašys, naikins mane. Išvarė...

Man tapo aišku, kad ji tikrai iš naujo kvietė komisiją... Pastaroji savo išvadas išdėstė taip, tarsi būtų iš anksto apsisprendusi
(ar nukreipta) fiksuoti apie mane tik pačią blogiausią, netgi išgalvotą medžiagą imtinai iki nepagauto autoriaus, bet man primetamo rašinėjus anoniminius laiškus, kompromituojančius institutą...
Siaubas! Niekšybėms nėra ribų. Praėjo kuris laikas. Ir man pasidarė
lengva, gera ant širdies... Taškas.
Žinau, kad tai gal kainuos daktarinę. Bet aš prieš ją nebesilankstysiu. Nevežiosiu ir maisto. Nebebus ir prakeikto veidmainiavimo. Jis ne tik iš vidaus mane apgraužė. Jis fundamentaliai apgraužė mano prestižą... Dabar viskas bus savo vietoje. Tebūnie...
Komentaras
Apie tą moterį ir nutikimą su manimi rašiau komentaruose pradėdamas 1980-ųjų metų dienoraščio įrašus. Atjautus skaitytojas, tikiu, bent apytikriai supras, kokioje būsenoje visais tais metais ir dienomis gyvenau. Ir dėl kokių
priežasčių visa tai atsitiko. Čia tepridėsiu, kad su ja bendrai buvo pragyventa tik pora mėnesių. Dėl nuslėptos ligos jai medikų buvo prisakyta grįžti atgal pas 20-tį sūnų,
į savąjį butą.
Šią liūdną, dramatišką istoriją vėl paliečiau susimąstęs
apie „licencijas“, kurios sovietiniais metais buvo populiarios, legaliai, be teismų slopinti, izoliuoti ideologiškai
nepatikimus asmenis.
Praėjo keli dešimtmečiai po ką tik aprašytos košmariškos
istorijos. Sudėliojęs visus „už“ ir „prieš“ faktus ir faktelius drįstu formuluoti išvadą: tai buvo „KGB“ projektas.
Subtiliai paruoštas projektas. Pasekime jo logiką...
Po daugelio metų mane anuomet „netikėtai“ surado buvusi Naujamiesčio (Panevėžio r.) mokyklos klasiokė Ramūnė D. Tuo metu ji dirbo Pedagoginiame universitete
docentės pareigose. Kaip vėliau sužinojau, ji buvo „KGB“
agentė. Tai ji pasiūlė mane, skaudžiai išgyvenantį skyrybas, supažindinti su žavia moterimi.
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Supažindino. Naujųjų metų išvakarėse. Žavioji dama man
„netikėtai“ pareiškė pasirūpinsianti bilietais (tuomet
ypač deficitiniais) į naujametinį koncertą Sporto rūmuose.
Po koncerto vėl gavau naują pasiūlymą: apsilankyti pas
jos bičiulius ir išgerti naujametinio šampano. Nustebau,
kad atsiradome visai netoli mano buto. Nustebau ir pamatęs jos bičiulių (vidutinio amžiaus porelė) veidus: jie buvo
apniukę, visai nešventiški. Bet jų nuotaika nesutrukdė
manajai damai sušokti ispaniškai čigonišką šokį. Kartu
šoko ir jos juodi kaip smala, garbanoti, vešlūs plaukai.
Žinoma, po šventinio šampano (ir šokio) atsidūrėme mano
bute. Sutuoktuvėms... Bet štai, atsakomajam vizitui anų
„bičiulių“ ji taip nei karto ir nepasikvietė. Nors gyvenom
beveik kaimynystėje.
Kartą lankydamas savo seną bičiulį Kiburį kaktomuša susidūriau su iš jo išeinančiu anuo asmeniu, pas kurį „šventėme“ Naujuosius. Užklausiau Beno: kas čia toks pas jį lankėsi? Bičiulis man atsakė, kad tai jo kaimynas, etatinis „KGB“
darbuotojas, dažnokai ateinąs. Jis kartą juokais ar rimtai
pasiteiravęs: „Kaip gyvuoja tas liaudies priešas Grigas?..“
Beje, Benas irgi buvo nuolatiniame „KGB“ akiratyje...

1982-ieji. Vasario 23 d.

Šiandien vėl kietai pasikalbėjau su sūnum Arvydu:
– Susidaryk griežtą tvarkaraštį... Minutinį. Mesk tą vaikiškumą. Surimtėk. Ir pradėk dirbti. Esi abiturientas... Aš tau nepadėsiu, kai reikės stoti į institutą. Iš principo... Kam padeda, tas
laidokauja...
– O kas iš tų minučių, kurių aš turėsiu pagal tą tvarkaraštį
laikytis?
– Išmoksi nuosekliai dirbti... Pamatysi, kiek daug padarysi...
– O kas iš to? Ką tu, tėte, turi? ko pasiekei? Nors ir dirbai
pagal savo griežtą režimą...

– Nepainiok manęs... Mano situacija kitokia. Klupau ir
kėliausi... Dabar esu apraizgiotas voratinkliais... Jei ne skyrybos,
būčiau išlikęs pagerbtas už tuos darbus, kuriuos nuveikiau.
– O kas iš tų tavo darbų?
– Nebūk nihilistas... Nihilizmas nieko nesukuria. Jis naikina tai, kas kitų sukurta... Nebūtų literatūros. Nebūtų tos muzikos,
kurią mėgsti klausyti. Nebūtų ir tavo magnetofonų... Būtų žmonės – pusgyvuliai... Sūnau, kiekvienas privalo nors trupinėlį nuo
savęs įnešti. Tokia gyvenimo prasmė. Nihilizmo filosofija nuveda
į beprasmybę. Į nunykimą. Į alkoholizmą...
– Tėti, dar kartą klausiu: kokią naudą gavai iš savo veiklos?
– Aš daug prisidėjau prie sociologinės minties plėtros Lietuvoje. Prie socialinio valdymo kultūros... Ne tik knygomis, ne tik
paskaitomis, bet ir mano inicijuotomis apžiūromis... O dabar iš
savo nelaimės aš semiuosi didesnės prasmės... Aiškiau pats save pažįstu... Aiškiau ir tie, kurie šalia manęs, atsiskleidžia. Ir su savo niekšybėmis, ir su savo gerumu. Man nereikia, kaip rusų rašytojui Gorkiui, keliauti po Rusiją... Štai – čia pat tas gyvenimas, kuris duoda
ir duos mano jausmams, mano mintims ir rašiniams medžiagos...
Jaučiau: sūnus klausosi ne tik ausimis. Tą, savo džiaugsmui,
pastebėjau ir anksčiau. Bet jaučiu ir tai, kad jis pavargo gyvendamas su manimi.

1982-ieji. Vasario 24 d.

Vakar vakare laikiausi drąsiai ir didvyriškai. O šiandien aš
vėl sukiužęs, kaip palietas kiaušinis... Išskydau tą pačią akimirką,
kai tik nubudau. Nes iš karto įstrigo mintis, kad tai, kas daroma
su manimi, daroma sąmoningai, apgalvotai. Išprovokuojant naują
konfliktą su „manąja“. Kad sąmoningai buvo delsta ir dėl instituto
susirinkimo... Tai pradžia vėl didžiulės nemalonumų grandinės...
Tave užpuolę plėšikai muša, o tu neturi teisės net cyptelėti.
Mano ištikimas bičiulis, teisės skyriaus vedėjas Henrikas
Lipnevičius irgi nieko doro negalėjo man pasakyti...

247
�

Ketvirta dalis
KLOAKA IR JOS
ALSAVIMAS
1979–1984

248
�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

***
Kokie diametraliai priešingi draugų patarimai! Benas Kiburys siūlo bet kokia kaina, pamynus savo orumą ir pašalinių požiūrį,
nusižeminus prašyti „jos“ dovanojamas, maldauti jos atleidimo. O
paskui, atseit, po viso... vėl paduoti skyryboms pareiškimą...
Benui sakiau: sužinojęs jos ligą, atšaukiau ketinimus skirtis
ir vasario 16 dieną pateikiau teismui anuliuoti mano pareiškimą. O
kas nuo to pasikeitė?

1982-ieji. Vasario 25 d.

Aš pats, aistringai siekęs gėrio ir teisybės, likau užverstas
purvinais gyvenimo griuvėsiais. Aštriomis, kūną ir sielą badančiomis nuolaužomis... Galbūt ne tomis priemonėmis vertybių,
kurias išpažįstu ir siūlau kitiems, siekiau? Gal buvau nepasiruošęs tam?
O gal, paralyžiuotas anos netekties, buvau per daug atitrūkęs
nuo realaus gyvenimo? Už tai kviečiau ir sūnų pasimokyti iš mano
nelaimės. Mokinu, kaip suprasti kitus ir save...
***
Mano galimybės reikštis sociologijoje staigiai susiaurėjo.
Nėra garantijų, kad jos nesiaurės ir ateityje... Reikia ieškoti išeities
iš tokios padėties. Reikia surasti būdus, spragą, srovę, erdvę, kur galėtum save, savo pasaulio matymą, savo išgyventą gyvenimą prasmingai išreikšti. Ne vien „išsiplepėti“ dienoraščiui...

1982-ieji. Vasario 27 d.

Neturėčiau per daug kaltinti likimo... Ar ne jam turiu būti
dėkingas už tai, kad tame įvykių žaizdre visai kitomis spalvomis
išryškėjo man artimi, pažįstami ir patikimi žmonės? Ar ne tas žaizdras privertė mane kitomis akimis apsidairyti ne tik aplink, bet, kas
gal svarbiau – pažvelgti ir į savo vidų?

Dėkingesnės medžiagos man, pretenduojančiam į novelių
rašymą, ir nereikėtų tikėtis. Išties tai puiki dovana. Gal neveltui, neatsitiktinai man likimas ir uždėjo šitą kryžių...
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1982-ieji. Vasario 28 d.

J. Macevičius apdovanotas Tautų Draugystės ordinu...
Keista, bet dėl šito apdovanojimo aš džiaugiuosi. Nesvarbu,
kad pernai dėl išsilaikymo, dėl to ordino jisai mane paliko, paaukojo
(taip man kalbėjo ne vienas)... Vis vien žmogiškumo jam užtenka...

1982-ieji. Kovo 1 d.

Ant laukų, ant priešais mano langus augančio gojelio (pušynėlio) vis žemiau ir tirščiau sėdo migla... O man atrodo lyg kažkas
būtų užleidęs nuodingas, troškias dujas, kuriomis dabar tenka kvėpuoti ir nuo kurių vis labiau tvinkčioja smilkiniuose, aštriu skausmu varsto visą galvą...
***
Iš Maskvos man parvežė puikią naujieną... Mano disertacija
VAK’e tvarkoje. Ten tik ir laukia, kada nuims man bausmę ir tada
paleis į konvejerį mano popierius, kurie tik dėl personalinės bylos,
o ne iš dalykinės pusės yra įstrigę...
***
Šiandien nesuskaičiuojama vora ėjo delegacijos sveikinti
J. Macevičiaus su 60 metų jubiliejumi. Ir – žinoma – su ordinu...
Pirmas iš svečių atėjo akad. P. Slavėnas, kuriam virš 80 metų... Gėlės, gėlės ir puošnių žodžių lavina liejosi per kraštus. Atvažiavo net
marijampoliečiai. Manau, kad ir pats solenizantas nelabai tikėjosi
tokio pagerbimo...
Pasakiau ir aš kalbą. Štai keletas jos fragmentų:
„Mes, Gerbiamas Solenizante, Jūsų kolegos ir bendradarbiai, sveikiname Jus: Pirmąjį pokario metais LLKJS CK pirmąjį
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sekretorių; Pirmąjį mūsų respublikos pasiuntinį Pasaulinėje Jaunimo federacijos taryboje; Pirmąjį filosofijos kandidatą Lietuvoje;
Pirmąjį Lietuviškos tarybinės enciklopedijos vyriausiąjį redaktorių; Pirmąjį Lietuvos TSR MA narį korespondentą filosofijos srityje; Pirmąjį Lietuvos TSR MA Filosofijos, Sociologijos ir teisės
instituto direktorių [...]... Iš visos širdies linkėdami Jums tvirtos
sveikatos ir tokios pat, kaip iki šiol, žvalios nuotaikos, tvirtai tikime,
kad Jūsų Pirmojo sąrašas dar ilgą, ilgą grandinę metų gausės puošdamas, turtindamas ir prasmindamas ne tik Jūsų, bet ir visų mūsų
gyvenimą.“

1982-ieji. Kovo 7 d.

Nežinau, kas aš toks. Keistuolis? Niekšas? Silpnavalis? O gal
per daug kietas? Su principais? Gal be principų? Viskas manyje...
Visko po truputį. Kaip nuo savęs, tokio mišrūno, pabėgti? Kur pasislėpti? Kam aš toks reikalingas?

1982-ieji. Kovo 9 d.

Šiandien man oficialiai direktorius Macevičius, dalyvaujant
Deksniui (part. sekretoriui), pareiškė, kad partinę bausmę galima
nuimti tik atleidžiant mane iš užimamų pareigų. Kitu atveju, atseit,
nei biuras, nei susirinkimas nesugebės tokio žingsnio žengti.
Man nieko kito neliko, kaip pačiam pasisiūlyti rašyti pareiškimą dėl atleidimo ir pervedimo į eilinius bendradarbius...

1982-ieji. Kovo 11 d.

Jau įvyko, kas turėjo įvykti...
Aš atsisakiau turėtų pareigų. Ir – susirinkimas vienbalsiai
nubalsavo už papeikimo nuėmimą...

Tačiau Antanas Balsys net keturis kartus pasisakė susirinkime. Piršo ypač man nepalankias formuluotes. Tai rodo ateityje
tebegresiantį pavojų. Balsys pats gali parašyti kokį nors skundą
P. Griškevičiui, LKP CK pirmajam (su kuriuo „Tiesos“ redakcijoje
kartu yra dirbęs)...
Stebėjau susirinkimą... Dauguma mane tikrai nuoširdžiai
užjautė, pritarė ir norėjo skubiau palengvinti mano padėtį. Kiti gi –
iš priverstos būtinybės – pasilikti nedemaskuotais... Tai tie patys:
A. Matulionis, A. Balsys, B. Deksnys... Kas dėjosi jų sieloje? Kad ir
Matulionio? Dėl kurio, iš bičiuliškumo (ir kaip jo „viršininkas“)
važiavau į Rygą, kur jis gynėsi kandidatinę disertaciją (1974 m.),
pasakiau ten jį palaikančią kalbą.
O tai, kad institute nulipau dideliu laiptu žemyn, man regis,
įgijau tik daugiau moralinio svorio kitų akyse.
Komentaras
Apmąstydamas anų metų situaciją, vardan pilnesnio jos
vaizdo, privalau pastebėti, kad aš tada institute pirmas
ne tik iš sociologų, bet ir iš ten dirbusių filosofų bei teisininkų parašiau ir apsigyniau (Maskvoje) habilituoto filosofijos mokslo daktaro disertaciją. Daugumai tai buvo
tikra staigmena. Buvęs agrarininkas, dirbęs kaime ir tik
keletą metų rimčiau pradėjęs mokslininko karjerą, aplenkiau net tuos, kurie nuo pat studento suolo suko nuoseklios tematikos kryptimi. Kadangi ši knyga yra atviras,
nuoširdus pasakojimas – anų metų liudijimas, pateiksiu
tik vieną būdingą pavyzdėlį.
Institute filosofijos skyriuje dirbo Adolfas Poška, keliais
metais vyresnis už mane. Jis buvo studijavęs filosofiją
tuometiniame Leningrado universitete ir išnaudojęs jam
skirtus, kaip aspirantui, tris metus. Disertacijos taip ir
nepateikė. Dirbo Šiaulių pedagoginio instituto prorektoriumi. Paskui, persikėlęs į Vilnių, kelis metus vadovavo
Lietuvos mokslų akademijos filosofijos katedrai (buvo
tokia). Paskui persikėlė dirbti į mūsų institutą eiliniu
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bendradarbiu. Žodžiu, daug metų nardė „filosofinės
minties vandenynuose“, bet tuometinės kandidatinės
disertacijos taip ir „nepagavo“. Visai natūralu, kad, kurį
laiką taip pat būdamas instituto partorgu, jis mano atveju intuityviai laikėsi vieno iš rimčiausio opozicionieriaus
pozicijos.
Panaši elgsena sovietiniam laikotarpiui buvo itin būdinga.

1982-ieji. Kovo 12 d.

Tokių, kaip manieji, praradimų dėka įgyjama didesnė laisvė... Aš pradedu atsikratyti kokios nors nepakeliamos nuoskaudos.
Gyvenimas yra gyvenimas. O dabartyje – jis didelis lošimas. Taigi,
lošimų teoriją irgi reikia išmanyti...
O aš šioje srityje buvau neraštingas. Arba – tiesiog įvarytas
į kampą.
***
Vakarykščio atviro partinio susirinkimo dieną kolektyvas
reabilitavosi mano akyse. Jis vėl įgyja vertę...
Net Vida Nekrošienė, partbiuro narė, kuri neišdrįso tada pavadinti mane niekšu, šiandien, jaučiu, man buvo moralinė paguoda: atsisėdusi salės gale šalia manęs rašė protokolą.
Anąsyk, po partkomo posėdžio, operatyviai buvo suorganizuotas papildomas skundas CK pirmajam sekretoriui drg. Griškevičiui. To akto atlikėjas – komisijos, tyrusios mano bylą, pirmininkas B. Deksnys (irgi taip ir nesukrapštęs kandidatinės disertacijos).
Nė kiek nenustebsiu, jeigu ir dabar toks žingsnis pasikartos... Tai
bus netgi natūralu.
Komentaras
Įrašuose ne kartą minimas Deksnys Bronius. Įdomi asmenybė. Iki atėjimo į mūsų mokslinių tyrimų instituciją buvo
dirbęs Lietuvos kompartijos Centro Komitete. Gal dėl liberalesnių pažiūrų jisai ten neįsitvirtino. Turėjo unikalią,

stebinančią atmintį faktams, įvykiams, asmenybėms ir kt.
O štai disertacijos taip ir neparašė. Nors filosofijos skyriuje (kaip jaunesnysis mokslinis darbuotojas) darbavosi
apie ketvirtį šimtmečio (!). Tuo pastebėjimu pasakiau nemažai...

Baisiai norėtųsi su A. M. pasišnekėti žmoniška kalba, atvirai.
Bet baisu... Ką besakytum, ar pokalbio įžangoje, o juo labiau jo tęsinyje, nežinai, kuo tai tau gali atsirūgti! Nežinau, kiek jame žmoniškumo, ant ko tas žmoniškumas balansuoja? Kokios vertybės ir
praktinės nuostatos jį valdo? Gal ir teisus E. Vilkas, akademikas,
Mokslų akademijos partkomo sekretorius, kartą man pasakęs:
– Ne iš pavydo jisai taip elgiasi. Jis nesusitupėjęs. Neprotingas... O neprotingų žmonių ir aš nemėgstu. Neturiu jiems simpatijos.
Sociologijos padalinio vadovu tapau 1970-ųjų pradžioje
konkurso tvarka. Ten jau radau įdarbintus 9 asmenis. Vienas jų
buvo ką tik inžinerijos mokslus baigęs miškų ministro sūnus Arvydas Matulionis. Simpatiška, komunikabili asmenybė.
Po kelių metų, respublikoje išplėtus socialinė raidos planavimo (ir įgyvendinimo) praktiką (kurios lyderiu buvau), iš tuometinės vyriausybės, tarpininkaujant vicepremjerui Jurijui Rusenkai,
išprašiau 17 papildomų etatų sociologinių tyrimų plėtotei. Prašymą siejau su minėta socialinės raidos planavimo praktika. Oficialiai įforminus Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutą, visai
natūralu, kad tikėjausi direktoriaus pavaduotojo posto. Bet staiga,
visiems nustebus, į šią vietą buvo iškeltas A. Matulionis, tuomet dirbęs eiliniu moksliniu bendradarbiu. Kas gali paneigti, kad jam už
suteiktą prestižinį postą buvo primesta (nuo „KGB“) pareiga slopinti mane. Per daug jau buvau įsitvirtinęs plačiosios visuomenės
ir mokslo bendruomenės akyse. Tapau nepageidautinu. Nes, pasinaudodamas tuomet Sovietų Sąjungoje ką tik pripažinto sociologijos mokslo iškaba, tirpdžiau ne vien ideologines klišes, bet ir sėjau
„nacionalistinį užkratą“.
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1982-ieji. Kovo 14 d.

Šiandien man papasakojo anekdotą... Ruošėsi mirti L. Brežnevas. Nutarė apsižiūrėti, kur jam pasilaidojus... Tradicinėj vietoj
(Kremliaus sodelyje, prie Mauzoliejaus) privengė – gali kas nors
vėliau išmesti... Klausia Petro Pirmojo: gal šalia tavęs? O tas:
– Aš viską tempdavau, kaip pelė, į savo valstybę, o tu? Ne,
nesutinku...
Nutarė užklausti Leniną. O šis:
– Iš vagių aš dariau komunistus. O tu atvirkščiai...
Patraukė pas Staliną. Tasai rėžė:
– Aš karą laimėjau, o tu visus ordinus pasiėmei. Nelįsk prie
manęs...
Nieko kito neliko, kaip nukulniuoti į Novodevičės kapines,
pas Chruščiovą.
– Aš ne prieš, – iš karto šis pasakė. – Mane apdergei, tai dabar, gulėdamas šalia, galėsi kvėpuoti tuo pačiu sugadintu oru...

1982-ieji. Kovo 15 d.

Vienas artimas asmuo man sako: tavo sparnai pakirpti... Teisybę pasakė.
Ima dominuoti apatija, bendras nusivylimas. Jaučiu, kad naikinimo konvojus, net ir bausmę nuėmus, nesustos, o judės toliau.
Bus perjungtas į kitus atsarginius bėgius tam, kad galutinai būtų
palaidota mano disertacija, o tuo pačiu – būčiau išmuštas ir iš sociologijos, apskritai – iš mokslo bėgių.

1982-ieji. Kovo 17 d.

Neišeina iš galvos susitikimas su Angele. Žiūrėjau į ją pilnas
prieštaringų jausmų ir minčių. Likę tik prisiminimai... O daugiau,
rodos, nieko. Rodos, svetima, nutolusi, nesuvokiama... Tokia buvo

ir anksčiau. Niekada vienas kito nesupratome. Man atrodo, kad ir
jai pasirodžiau buitiškesnis, labiau svetimas, negu galvojo...
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Patiko poeto V. Giedros eilės. Tarsi man parašytos.
Būk visada išdidus / Ir savo teisybe ginkluotas, / Bet, nesibraudamas priekin, / Eisena ženk tylia / Ir nesigraužk, neliūdėk, /
Jei tapai kitų užstotas / Kaip žemaūgis kareivis / Kovinės rikiuotės
gale.

1982-ieji. Kovo 30 d.

Pėdinu į MA partkomo posėdį. Vėl mano byla... Šitaip žmogus ir nekankinamas gali būti pribaigtas...
Pranešė: kovo 22-ą MA Prezidiumas parašė potvarkį apie
mano atleidimą iš užimamų skyriaus vedėjo pareigų (pagal mano
paduotą pareiškimą). Partkomas vienbalsiai nubalsavo patvirtinti
instituto susirinkime priimtą bausmės nuėmimą...
O man pasiliko nuoskauda. Nuoskauda vaikomo žvėrelio,
gal net medžiojamo pramogai...
Charakteristikoje, kurią parašė institutas, taip ir liko naujai
pakeptas blynas: atseit, aš dar iki galo neišsigydžiau savo charakterio ydų... Štai dėl ko mano sukonstruotą monografiją „Socialinė
adaptacija įmonėje“ teko pertvarkyti į straipsnių rinkinį! Net ir iš
to rinkinio buvau verčiamas išimti savo 4 sp. lankų apimties teorinę
dalį! Knygoje nebeliko jungiančio prado...
***
Paradoksas! Toliau lieku mano inicijuotos dvimetės neakivaizdinės respublikinės Sociologinių žinių ir socialinio planavimo
mokyklos moksliniu vadovu. O ji veikia LKP CK Politinio švietimo
namuose! Per mano rankas ir mano kvietimu eina apie trisdešimt
dėstytojų. Tarp jų – aukštas pareigas užimantis ne tik CK, bet ir kitų
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centrinių žinybų asmenys. O ir lankytojai – partinių ir tarybinių
įstaigų (vykdomųjų komitetų, ministerijų) darbuotojai.
Nejaukiai, velniškai nejaukiai jaučiuosi kviesdamas ne tik
juos, bet ir vieną kitą iš Maskvos. Kaip mokyklos vadovas priverstas
save tituluoti ekonomikos mokslų kandidatu...

1982-ieji. Balandžio 6 d.

B. Kiburys dėstė, kad niekšas visada pasilieka niekšu. Nors ir
kaip bandytum jam įtikti, prisigretinti. Jis dar daugiau tave naikins,
matydamas tave silpną... Taip jisai kalbėjo apie A. M.
Geras, nuoširdus bičiulis tas Kiburys. Bet per daug jau jautrus, į viską žvelgia lyg per padidinamą stiklą. Per daug ryškindamas ir perryškindamas kontūrus.
***
Perskaičiau australų rašytojo (?) „Klajūną“. Tą knygą man sąmoningai parinko ir padovanojo L. Romane – mano gyvenimas.
Aš – klajūnas... Apmušamas, įžeidžiamas, naikinamas. O vis keliauju, negaliu, kaip ir anas, sustoti vietoje. Vis turiu judėti ir judėti.
Kažko intuityviai siekdamas...

1982-ieji. Balandžio 7 d.

...Grįžau iš Vilniaus Lenino rajono partinės kontrolės komiteto. Vėlgi dėl to paties – bausmės nuėmimo. Grįžau apspjaudytas.
Įžeistas... Man priminė Timiriazevkos įvykius – mano išsišokimą po
Vengrijos įvykių (1956 m.) akademijos partinėje konferencijoje. Man
priminė ir priekaištavo dėl „Balticum“ (pabaltijiečių studentų) ansamblio organizavimo (1957–1959 m.), dėl Maskvos lietuvių aspirantų klubo (1963–1965 m.) organizavimo. Priminė ir Aštriąją Kirsną.
– Pas jus ten visur buvo vieni nemalonumai. Šitaip galite visai
prarasti partinį bilietą, – pasakė Sučalkinas, komisijos pirmininkas,
berods, dirbęs „KGB“ ar „MVD“ (Vidaus reikalų m-ja) struktūrose.

Buvęs Vilniaus universiteto rektorius (rusofilas) Mitropolskij įdomiau užkabino:
– Kas ten pas jus: bilietas ar kortelė? Duokite ją man, – ir per
padidinamą stiklą (lupą), aiškiai pasityčiodamas, ėmė tyrinėti.
Žinoma, abu kalbėjo tik rusiškai. Mane štai taip išprausę vis
dėlto pasakė: siūlysią bausmę nuimti.
Dėkingas Vidai Nekrošienei. Ji visą laiką sėdėjo prie manęs, o
paskui pėsčiomis sugrįžome į institutą. Betgi ji... išsiskyrusi ir tikisi
mano dėmesio!

1982-ieji. Balandžio 10 d.

Jeigu aš noriu išlikti su savu pasaulio matymu, jeigu noriu
pabėgti nuo niveliacijos, išvengti susvetimėjimo, privalau ieškoti
pačių aktyviausių formų ir būdų, kurie man padėtų atsinaujinti,
apsivalyti nuo laiko sąnašų. Reikia sau pateikti dorovinę ir pilietinę
ataskaitą.
Lankyti teatrus, skaityti knygas – to nepakanka. Tai – per
daug pasyvus santykis su dvasinėmis vertybėmis. Reikia, reikia užsiimti literatūriniais rašiniais.
Sumąsčiau aforizmą: smulkūs tikslai ir rutininis gyvenimas
formuoja smulkias asmenybes.

1982-ieji. Balandžio 27 d.

Man davė išrišimą... Rajkome man nuėmė papeikimą su įrašymu į dokumentus. Nuėmė taip švelniai, lyg teiktų pagyrimą už
gerą darbą... Gal gaidžio metams pasibaigus ir prasidėjus šuns metams, viskas klostysis į gerąją pusę?..
Komentaras
Šiandien mąstau: tuometiniams mano „neprieteliams“ (jų
jungtinėms pajėgoms) gal ir nebuvo kito kelio, kaip taikytis
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su mano „egzistencija“, lengvinti jos naštą. Tuomet,
būdamas sociologijos avangarde, demonstravau šioms
dienoms neįtikėtiną savo visuomeninį aktyvumą. Kuo
tik nebuvau... Įraše minėtas Sociologinių žinių dvimetės
neakivaizdinės mokyklos steigėjas ir faktiškasis direktorius, Respublikinės socialinės raidos planavimo apžiūros
(keturmetės) organizatorius, didelę paklausą įgavęs lektorius, Respublikinės ekonominio-socialinio planavimo
tarybos (prie Ministrų Tarybos) teorinio ir organizacinio
darbo koordinatorius, kelių autorinių leidinių, o taip pat
kelių tuomet aktualių kolektyvinių monografijų sudarytojas ir bendraautorius ir t. t. Pakilau „ant sociologinių žinių
bangos“, atvirai pasakius, jos su vidiniu pasitenkinimu
laikiausi ir nuo jos mane nublokšti nesisekė. Išsilaikiau...

1982-ieji. Gegužės 5 d.

Ji, buvusi mano žmona, atėjo išsipuošusi drabužiais, gautais iš dėdės (JAV). Atėjo paimti pinigų už velvetines mano kelnes,
kurias gavo su siuntiniu iš Amerikos. Kaip priedą, jai grąžinau ir
laiškus, kuriuos pro langelį iš jos gaudavau, kai gulėjo pagimdžiusi
Arvyduką...
– Nieko brangesnio po Tavęs aš neturėjau, – pasakė. Gal tą
minutę, tik tą minutę ji patikėjo savo žodžiais...
– Taip tik įsivaizduoji.., – atsakiau aš.
Ir ji pakilo. Padavė ranką...
Manyje – tikra maišatis. Vėl kankynė.

1982-ieji. Liepos 19 d.

Dar ne kartą A. skambino kviesdama, siūlydamasi į svečius, duodama suprasti apie jos troškimą susigrąžinti lengvabūdiškai išdraskytą šeimą. Kai dar dirbome Kirsnoj, kaupėsi juodi

nepasitikėjimo debesys... Tie praeities sluoksniai (ir nuojauta)
man neduoda ramybės. Betgi jos portretas (tas gerasis, teigiamas)
pastoviai persekioja mane... Baisu, kai žinai, kad tai tik praeitis (su
pripliusuotu idealo įvaizdžiu). Ir – ne daugiau. Kad to portreto jau
nebegali būti. Kad jis egzistuoja tik kaip miražas... Kaip neįsikūnijusių troškimų idealas.
***
Pagal Erviną Štritmaterį:
Kiekviename poete – mokslininkas, o kiekviename mokslininke – poetas. Nes kiekvienas tikras mokslininkas žino, kad jo
hipotezės – tai tik neaiškūs, neapibrėžti poetiniai pajautimai, įvaizdžiai, o kiekvienas poetas žino, kad jo neaiškūs pajautimai – tai neįrodytos hipotezės... Pasakyta sparnuotai, bet gal ir teisingai.

1982-ieji. Rugpjūčio 19 d.

Rugpjūčio 8 d. 11 valandą ryto, svečiuodamasis vestuvėse,
Juodos upėje, netoli Panevėžio, nuskendo mano vyresnysis brolis
Stepas, sulaukęs vos 49 metų... Atrodo, kad jis pats sau šaukte šaukėsi mirties. Tai mano asmeniniai pamąstymai ir argumentai.
Laidotuvės įvyko labai įspūdingos. Daug žmonių, gėlių, vainikų, orkestras... Naujamiesčio kapinėse (mūsų tėviškėje) iškastas
kapas buvo iškaišytas gėlėmis. Ypač įsimintina mano paauglystės
bičiulio Stasio Grokausko kalba. Labai jautri, poetiška...
Mano mama laikėsi didvyriškai.
***
Štai jau keturios naktys iš eilės, apyaušriu, sapnuoju Stepo
pašarvojimą... Lyg aš gulėčiau savo kambaryje, o gretimame jisai. Ir
tai beveik ne sapnas, o kažkokia pusiau reali vizija...
Komentaras
Brolis Stepas prieš mirtį porą-trejetą metų, subūręs brigadėlę, dirbdavo kolūkiuose, įrenginėjo tada plačiai statomas stambias karvides bei kiaulides. Įsiformindavo
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kolūkiečiais. Uždirbdavo labai daug. Išgerdavo. Aštrėjo
ir šiaip nemenkas konfliktas su žmona. Laukdavo susitikimo su manimi ir, anot mamos, ketindavo rimtai pakalbėti
apie savo tolesnį gyvenimą. Bet tais metais aš pats buvau
nelaimėlis ir jis, suvokdamas mano būseną, prisijungdavo
prie guodėjų.
Per šv. Onos atlaidus (Naujamiestyje tai didieji atlaidai)
jis atvyko iš Panevėžio, kur su šeima gyveno. Išgėrus
naminio alaus, probėgomis man pasakė: „Nebegaliu...
Skirsiuos...“ – „O kur gyvensi?“ – klausiu. – „Čia, pas
mamą...“ – „Ją prieš laiką nuvarysi į kapus. Nesusilaikysi nuo išgėrinėjimų...“ – toks buvo mano „paguodžiantis“
atsakymas.
Po švenčių Stepas paremontavo savo butą ir kitą savaitgalį atsilankė į draugo vestuves. Jau pirmą naktį žmona
jį paliko vieną (ko niekada nebūdavo) ir, išsikvietusi taksi, sugrįžo į Panevėžį. Brolis visą naktį kaitinosi pirtyje.
Maudėsi ir vėl kaitinosi. Apie 11 val. ryto kažkas iš vestuvininkų pamatė jį srovės nešamą prie užtvankos ir per ją
persiverčiantį... Skrodimas parodė, kad dar iki užtvankos
jo širdis jau buvo plyšusi...
Man, po laidotuvių sugrįžus į Vilnių, po vidurnakčio keletą kartų prižadindavo kvėpavimas... Atsisukęs nuo sienos
akimirkai pamatydavau brolio astralinį pavidalą (kūno
kontūrus)... Supratau: tai mūsų nebaigto pokalbio rezultatas.
Brolį prisiminiau ir dėl kitos aplinkybės, kuri skaitytojui
bus įdomi, savaip iliustruojanti sovietinius laikus.
Kaip jau esu minėjęs, brolis dirbo santechninių darbų brigadininku. Jo žinioje buvo ypač deficitinės medžiagos:
vamzdžiai, radiatoriai, klozetai... Brolis elgėsi kaip ir visi
tada... Bet ir brigados vyrai nesnaudė... Išryškėjo trūkumas. Brolis atsidūrė „cypėje“... Artimieji manęs prašė jį
gelbėti. Ir – ką gi? Pasisekė! Skaitytojui pateiksiu tik paskutinį to proceso (vykusio gal 1975-aisiais) epizodą...

Radviliškio rajono (kuriame tuomet dirbo brolis su savo
brigada) teisėjas, po vaišių restorane, atsidūrė mano
bute. Kartu su aukšto rango pareigūnu iš Teisingumo ministerijos. Teisėjas užklausė (žinoma, po papildomo vaišinimosi): „Ką aš turiu padaryti?“ Buvau įdrąsintas ano
svečio, tad ir sakau: „Paleisti...“ Nuteistas penkeriems
metams, prasėdėjęs (su tardymu) tik pusę metų, brolis
išėjo į laisvę!
Man tada kainavo tik vaišės (žinia, ne vienos). Pasitarnavo bičiulystės ryšiai ir tuomet įgytas prestižas.
Na, o išlaisvintasis geradariams surengė pikniką. Vilniuje,
Antakalnio parko prieigose, ant aukšto Neries kranto. Dalyvavo pulkininkas, tvarkęs kadrų reikalus Vidaus reikalų
ministerijoje; viršininkas, tvarkęs kadrus Teisingumo ministerijoje; nepakeičiamasis mano bičiulis ir to „reikalo“
tarpininkas Benas Kiburys. Buvo ir moterų. Įvairios trauktinės ir alus mus gan greitai pavertė puikiai sustyguotu
choru. Iki šiol stebiuosi: kodėl tada mūsų – triukšmadarių
„nesusėmė“?
Tokie štai buvo sovietinio gyvenimo bruožai.

1982-ieji. Rugpjūčio 22 d.

Aplankiau „Minties“ leidyklos vyr. redaktorių Pagirį. Bičiuliškai pasikalbėjome... Jis visai neėmė galvon išprovokuotų konfliktų su mano parašyta monografija (rusų kalba) ir uždelstu disertacijos patvirtinimu. Iš jo pasakojimo pajutau ne tik simpatijas man,
bet ir sužinojau pagrindą mokslinio ažiotažo, organizuoto prieš
mane. Pagirys įsitikinęs – tai M. Rutkevičiaus, tarybinės sociologų
asociacijos prezidento, ranka. Jis iš kažkieno lūpų girdėjęs, kad Rutkevičius man yra metęs du kaltinimus: mano dėstymas, atseit, tinka bet kokiai socialinei struktūrai apibūdinti ir kad aš naudojuosi
naujomis, o kažkodėl ne istorinio materializmo suformuluotomis
sąvokomis...
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Abu kaltinimai labai keisti. Bet esmė kitur... Pasirodo, Rutkevičius, įsuktas už jį galingesnių jėgų, buvo pasiekęs net mūsų respublikos „Minties“ leidyklą (kuri ir buvo išleidusi mano monografiją).

1982-ieji. Rugsėjo 28 d.

Gailiuosi to, ko nepasakiau savo paskaitoje, skaitytoje Ministrų Tarybos darbuotojams.
...Socializmas, šalia didelių privalumų, turi aiškią ydą: saugodamas žmogų nuo eksploatacijos, nuo konkurencijos ir kitų
panašių blogių, jis tuo pačiu lepina žmogų, sudarydamas jam sąlygas darbui be įtampos, be griežtos savikontrolės. Žmogus tampa
atviresnis simuliacijai, atsipalaiduoja nuo atsakomybės. To pasekmėje visose infrastruktūros srityse ilgainiui atsiranda nuoslinkis
žemyn... Mokymo sistemoje krinta moksleivių ir studentų dėmesys mokslui, jo žinių vertinimas. Patarnavimų srityje kovojama
už realizacijos planą bet kokio, net ir nesąžiningo darbo kaina ir
t. t. ir t. t.

1982-ieji. Spalio 30 d.

Yra tik trys temos, dėl kurių verta tapti literatu. Tai: tėvynės
idėja, meilė ir žmogaus būties dramatizmas.
Antrą kartą negalėjau atplėšti akių nuo Leningrado baletmeisterio Eifmano pastatyto baletinio scenovaizdžio „Pažinimas“... Žmogus, nuo minios be galo sunkiai atitrūkęs, džiaugiasi
įgyta laisve. Patirtu gėriu siekia pasidalinti su kitais. Bet minia kurčia, pavydi. Jis, kūrėjas, mąstytojas, atsiduria nesuprasto vienišiaus
pozicijoje... Minia jį veikia savo trauka. Jis vėl, pavargęs, išsekęs, susiurbiamas minion. Tačiau jo blaškymasis, priešinimasis minios jau
nebegraudina. Ji – tai supergravitacinės traukos centras... Herojaus
vaidmenį atliko Michailovas. Tai turbūt Nižinskio lygio baleto artistas. Stulbinanti plastika!

***
Jeigu tu tikras kūrėjas, tau niekas negali būti konkurentu.
Tu laisvas nuo pavydo... Nes tavo kelias unikalus. Betgi pripažinimo, net garbės troškimas menininkui, kūrėjui – natūralus jausmas.
Netgi nepeiktinas dalykas. Tai variklis, tai mechanizmas, kurio
dėka žmogus prisiliečia prie gyvenimo tikrovės.
Žinoma, jeigu tai netampa liga...
***
Garsus kino režisierius Rostockis pasakė, kad iš 1923 m.
gimusių vaikinų Sąjungoje po karo liko gyvi tik 3%! Jeigu tu priklausai išlikusiųjų kohortai, ant tavo pečių krinta didelė našta. Anot
režisieriaus, kiekvieną valandą tu tada bandai (ir privalai) užpildyti
kažkuo turiningu.
Rostockio filmuose dominuoja žiūrovą pavergiantis gerumas, švelnumas... Gal tai priklauso nuo jo dorovinio lygio?.. Jeigu
taip, jis negali neskleisti kitiems Gėrio.
Rostockis pastebėjo girdėjęs, kaip į žurnalisto klausimą: kodėl senis taip ilgai išgyveno (145 metus!), užklaustasis atsakęs:
– Todėl, kad aš niekam nepavydėjau...

1982-ieji. Gruodžio 5 d.

Vaikystėje širdį jaudindavo viskas. Ir pirmos prasikalusios žolytės lauke, ir parskridusio vieversėlio giesmė, ir varnėno skardenimas,
ir pirmoji skaisčiai pražydusi pienė, ir gegutės kukavimas... Viskas,
viskas buvo gryna. Skaidru. Be mažiausios priemaišos... O dabar?..

1982-ieji. Gruodžio 12 d.

Atminčiai užsirašau mane sujaudinusias, paguodusias mintis iš B. Radzevičiaus romano „Priešaušrio vieškeliai“.
„Mes nebemokame branginti to, kas yra dabar, čia pat. Mes
viską darome dėl kažko svarbesnio, vertingesnio, kas duos vaisius
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ne dabar, o kada nors. Vadiname tai gyvenimo tikslu. Taip mes prasilenkiame su gyvenimu.
Mes apsunkinti perspektyvų, sumanymų. Mes viską atidedame neribotam laikui, net savo gyvenimą... Žinom, kad ten, kur
bėgame, nieko nerasime. Bet vis vien skubėsim, veršimės. Mums
nėra kada stabtelėti, pasigėrėti kuo nors.“
Ir dar: „Tu apie viską sprendi iš šalies, iš atstumo, nebandydamas į kito kailį įlįsti...“
Komentaras
Šiandien rašytojas Bronius Radzevičius (1940–1980) jau
lyg ir užmirštas. Pačiame žydėjime degęs ir sudegęs...
Palikęs sociosofinių apmąstymų ir drąsių, tautojautos kupinų minčių dviejų dalių romaną „Priešaušrio vieškeliai“.
Sutikdavau. Kurį laiką dirbom tame pačiame pastate (Žvėryne, šalia Pedagoginio...). Kalbėtis neteko. Visus sukrėtė
jo apsisprendimas palikti šį pasaulį. Lapams nukritus...

1982-ieji. Gruodžio 13 d.

Visos mano dienos, sąmoningai ar nesąmoningai, persunktos įtampa, laukimu... Tam laukimui nebedaug dienų. Ir kuo labiau
artėja atomazga, tuo nejaukiau darosi... Tai vis per tą apgintą, bet
iki šiol nepatvirtintą habilitacinę disertaciją.
Jei ne novelės, kurioms esu dabar pasišventęs, būtų sunku
surasti tvirtą atramą ir optimizmo žvelgiant į ateities tolius...

1982-ieji. Gruodžio 14 d.

Pagaliau perskaičiau B. Radzevičiaus romaną... Sunkiai skaitėsi. Pradžioje norėjau mesti, pykau, galvojau: šizofreniška rašyba.
Ir taip – iki 100 psl. O paskui pagavo ir mane įtraukė vis labiau ir
labiau. Sužavėjo jo rašymo maniera: be siužeto, be įvykių.

Viskas bėgo tarsi upelio srovė. Taip, kaip ir gyvenime...
O koks žodingumas! Tačiau jokios konstrukcijos! Jokių
rėmų. Šalin formalumai, šalin siužetai! Jie primeta modelius, įsiteikinėjimą skaitytojui, vertinimus. Tai visai nauja arba iš Vakarų pagauta rašymo filosofija. Apskritai, autoriui būdinga gili, bet užslėpta
socialinė, etnokultūrinė mąstysena.
Tai neeilinis, tikrai retas talentas, „prisikapstęs“ prie dabartinio žmogaus (lietuvio) būties pagrindų.
***
Koncentruotas, drąsus ir turtingas buvo Arkadijaus Raikino
jumoras. Užsirašau keletą jo pasažų. „Tirštai prikimšti smegenys
pavojingi, jeigu jie gražiai sutaria su tuščia širdimi...“
„Jeigu 40-ies metų laikomas jaunu specialistu, o 60-ies – kaupiančiu patirtį, tai ko iš tokių laukti? Ar tai ne užsitęsusi vaikystė?..“
A. Puškinas mirė sulaukęs 38 metų! A. Lermontovas – 26 metų. A. Einšteinas reliatyvumo teoriją sukūrė būdamas 24 metų...

1982-ieji. Gruodžio 24 d.

Atrodo, grįžta tie patys laikai, kaip ir prieš 7–8 metus. Tada,
gyvendamas Antakalnyje, naktimis, bėgdamas nuo sujauktų jausmų, nuo vienišumo, išgerdavau puoduką mamos padaryto naminio vyno. Ir išsiliedavau dienoraščiui. Ir dabar nebegaliu sustabdyti
minčių, jausmų. Jie veržiasi, kunkuliuoja manyje, generuoja viską
nuo pradžių. Su patirtomis visomis nuoskaudomis, sukauptomis
nuospaudomis. Be jų, rodos, kito pasaulio ir nebematai. Lyg jo visai
ir nebebūtų.
Gerčiau dažniau alkoholio, bet bijau... Bijau ir šiaip irstančios sveikatos, neįsikūnijusių planų galutinio praradimo. Bijau
įskaudinti ir taip jau įskaudintą sūnų ir dar velniažin ko bijau...
Bet... Atrodo, vieną kartą pratrūksiu, suaimanuosiu, sustaugsiu vilko staugimu. Suklyksiu ant viso pasaulio, nebesuvaldęs savęs, nebeprispaustas prie žemės. Nebereikalaudamas iš savęs tylėti, nuolaidžiauti ir slėpti savo aimaną, skausmą...
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Bet tas įpratimas „būti“ stipriu žmogumi, rodytis ir prieš save
nepalaužiamu, neįveikiamu, neužmušamu vis dar verčia budėti,
stovėti, eiti ir kažką veikti...
Turbūt laikas, pats laikas bėgti kažkur nuo savęs, kažko ieškoti, tegu ir laikino, leidžiančio nurimti, išsikrauti, išsivemti... Vėl
grįžtu prie B. Radzevičiaus...
„Žmogui energijos, su saiku ja naudojantis, galėtų užtekti gal 100 metų... Bet dažnas lipa ant barikadų, pasigeria, įsivelia
į peštynes ar dar velniai žino kur – ir klumpa, žūva, išlaksto į šipulius...
Žmoguje slypi beribė jo protą, gerą vardą, gražius ir blogus
ketinimus tvarkanti jėga ir jeigu ji pažadinama, jeigu laiku nepažabojama, nedisciplinuojama, taip sakant, jeigu jai leidžiama įsisiautėti – visa nueina velniop...“
Kažkada, lyg ir paguosdamas, mano bendradarbis Zigmas
Morkūnas man sakė: „Suprantu. Sunku būti vienam... Bet dar sunkiau būti vienišam dviese...“
Žinojau: tokiai minčiai pasakyti jisai turėjo rimtą pagrindą...
Bronius Kuzmickas, perskaitęs mano kūrybos pluoštą, užklausė: „Romai, kaip paaiškintum tuos kilimus ir kritimus, kurie
tave ištinka?“ Jam atsakiau: „Per dideliu aktyvumu. Aktyvumu, kuris man neleidžia būti „normaliu nenormalioje aplinkoje“. Bronius
man šūktelėjo: „Teisingai atsakei“.
Komentaras
Su filosofu Bronium Kuzmicku suartėjau dar 1963–1964
metais, kai kūrėme Maskvos lietuvių aspirantų klubą. Buvome bendraminčiai. Vėl susitikome bendradarbiais tame
pačiame institute. Yra išgyvenęs sunkią asmeninę (meilės – šeimos) dramą. Bet buvo santūrus, viskas vyko „už
scenos“. Žavėjo jo saikinga, išlaikyta laikysena. Tapo politiku – Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduotoju. Kartu
su Islandijos užsienio reikalų ministru yra kūręs ypač sudėtingą pagal politinę vertę (ir situaciją) Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą.

1982-ieji. Gruodžio 25 d.
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Žmogus be atminties – nebe asmenybė. O tauta? Be istorinės
atminties, be praeities elementų atkartojimo – taip pat jau ne tauta,
o žmonių susibūrimas, primenantis kažkieno ganomų ir nežinia
kur nuvaromų avių bandą...

1982-ieji. Gruodžio 26 d.

„Nepamiršau ir niekada nepamiršiu Jūsų takto, netikėtai
tada suteikusio man jėgų ištverti likimo ir kolegų primestą išbandymą... Visa, visa širdimi linkiu Jums, Gražina, nuotaikingų dienų
ir sėkmės darbuose pradedant ir tęsiant 1983-sius.“
„Gerb. Akademike,
Niekada, niekada neužmiršiu Jūsų žmogiškumo... Geriausios
nuotaikos, tvirtos sveikatos ir kūrybinių sumanymų įgyvendinimo
pradedant ir tęsiant 1983-sius metus Jums linki... Romualdas G.“
Komentaras
Anais metais buvo įprasta siuntinėti naujametinius sveikinimus ir juos gauti iš kitų. Būdavo palanki proga prisiminti tas asmenybes, kurioms jausdavai dėkingumą, bet
tiesiogiai to pasakyti negalėdavai.
Dienoraščio įraše pateikti tik du sveikinimai. Abu – išskirtiniai. Pirmasis adresuotas tuometiniame institute dirbusiai filosofei Gražinai Miniotaitei (vardas puikiai atitiko jos
esybę). Ji atviro partinio susirinkimo metu, kada buvau
„nurenginėjamas ir kalamas prie kryžiaus“, demonstratyviai, regis, su panieka susirinkimo vedliams išėjo. Vienintelė.
Antrasis sveikinimas akad. Vladui Niunkai. Savo laiku jisai buvo dirbęs LKP CK sekretoriumi ideologijai. Ar ne paradoksalu? Visos mano užsitęsusios bylos pagrindą sudarė kaip tik mano „ideologiniai nukrypimai, nacionalistinės
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orientacijos“. Tačiau Vl. Niunka, kaip prieš tai buvo mano
globėjas, tokiu, kol galėjo, liko ir toliau.

1983-ieji. Sausio 28 d.

Vakar įteikiau „Vagos“ leidyklai novelių rinkinį „Medaus
skonis“ (apie 10 autorinių lankų).
Labai jau draugiškai mane sutiko ir priėmė prozos skyriaus
vedėjas Stepšys – aukščiausios ideologinės mokyklos: Visuomenės
mokslų akademijos Maskvoje absolventas. Toks priėmimas gal garantuoja, kad rinkinys bus aprobuotas. Jisai, kaip ir kiti, žino visus
paskutinius mano sudėtingos biografijos vingius.
***
Mano širdis pražilo, surambėjo nuo to, kad aš kasdien tave
minėjau. / Bet aš kaip senas filmas, kurio nebeprasuksi iš naujo,
atgalios... Tai mano perfrazuoti žodžiai iš V. Kikabidzės dainos...
Dabar aš kaip tuščias (bet įskilęs) indas. Jame pastoviai atgarsį duoda pro šalį lekiantis vėjas...

1983-ieji. Vasario 13 d.

Modelinis (sunormintas) mąstymas labai paplitęs, jis mums
duotas bene dar su motinos pienu.
Dauguma žmonių bendrauja su kitais pagal savo iš anksto
įsivaizduotą modelį ir kas su kitu beatsitiktų, jo elgesį, jo veiksmus
bando „sutalpinti“ į tą įsivaizduotą modelį...

1983-ieji. Vasario 26 d.

Sūnaus Arvydo gimimo diena. Aštuoniolika metų! Susirinko būrelis jo artimiausių draugų... Nuostabus jaunimas! Vakarėlis buvo įspūdingas, išradingas... Rodos, net nepastebėjau, kaip

jis brendo ir kankinosi po mano sparnu tuos sunkius, labai sunkius penkerius metus.
Sūnui ta proga iškepiau bandelių su lašinukais ir su vyšniomis...
Vakarėlyje skausmingai išgyvenau, kad mano protas ir jausmai atšalę. Sakoma: amžių galima nustatyti taip: jei gyveni prisiminimais – senis, jei svajoji apie ateitį – dar jaunas... Guodžiuosi tuo,
kad aš dar per pusę...
***
Kai buvau nuvykęs į Maskvą vasario 2–3 dienomis, dėjosi
keisti įvykiai...
Pirmiausia, susitikau su sociologų žurnalą redaguojančiu
prof. Ž. Toščenka. Pasakė, kad su disertacija bus viskas tvarkoje
(o jis, pasirodo, esąs „VAK’o“ ekspertų komisijos pirmininko pavaduotojas!). Paskui buvau pakviestas į sąjunginės konferencijos
orgkomiteto posėdį, kaip narys! O ją organizuoja autoritetingiausios organizacijos. Paskui... Iš tribūnos buvo pranešta, kad Grigas
Romualdas, filosofijos mokslų daktaras (!) įvedamas į Tarybinės
sociologų asociacijos valdybą... Valandos bėgyje buvo per daug
įvykių, atrodžiau ne kaip laimingas žmogus, o greičiau kaip pabaidytas, bet dar nenušautas kiškis. Nuo kaktos valiausi prakaitą...
Net keista. Maskviečiai mane traukia iš duobės.
Dabar veikiu kaip tos konferencijos orgkomiteto narys... Organizuoju nuo Lietuvos leidinį, kuriame sutiko dalyvauti dideli
viršininkai, ne vien „senoji sociologų gvardija“... Kitomis akimis
pažiūrėjo į mane ir mano artimesni ir tolimesni bendradarbiai.
Tik gaila, visa tai mane atitolina nuo literatūros...

1983-ieji. Kovo 2 d.

Juoda naktis. Juodas liūdesys ir juodas nerimas. Juoda mano
siela... Juodas mano būdas... Išbariau Arvydą už neatidumą, už šaltumą; už tai, kad jokios paramos, jokio pasirūpinimo bendra buitimi iš jo nematau. O jis – „Tu, tėte, man tik pastabas duodi, net
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rytais. Su kokia nuotaika aš einu į darbą? Už tai ir atbukau...“ O
sūnų įžeidžiau... Bet, apskritai, visi nemėgsta pastabų... O aš jam dar
sviedžiau: „Nuo šiandien nebeduosiu pastabų, bet ir nebegaminsiu
valgio“.
Komentaras
Sūnus Arvydas (mano valia), pradėjęs nuo šešerių su
puse metukų lankyti mokyklą, anksčiau ją ir baigė. Nutarė studijuoti žurnalistiką. Gamta jį buvo apdovanojusi
retais gabumais: jausmingumu, santūrumu, atvirumu žinioms, greita jų pagava ir pavydėtinu komunikabilumu...
Į žurnalistiką neįstojo. Sukritikavo jo bandomąjį interviu
(o gal atrankos komisijai užkliuvo mano pavardė – tais
metais Vilniaus V. Kapsuko universitete humanitariniai
bei socialiniai mokslai buvo atsidūrę gana griežtoje kontrolėje). Gal buvau per daug principingas – pažintimis nepasinaudojau. Sūnui pasakiau: ką gi, teks metus padirbėti. Paskambinau Lazdynų pašonėje esančio tarybinio ūkio
(„Panerių“) direktoriui. Sūnus buvo įdarbintas šiltnamių
darbininku. Uždirbdavo palyginus daug. Pamėgo su draugais leisti laiką...

1983-ieji. Balandžio 3 d.

Vakar klausiausi „Ėriškių“ kolūkio pirmininko Alf. Giedraičio kalbos. Graudi ji buvo, priekaištinga. Sakė, kad niekas apie kaimo bėdas ir kalbėti garsiai nebegali... Iš tiesų: kaimas, tradicinė jo
kultūra gęsta... Viršininkai į kaimo žmones bevelija žiūrėti tik kaip
į javų, pieno ir mėsos gamintojus. Betgi kaime slypi sukurti ir tebekuriami dvasinės etninės kultūros lobynai.
Viešpatie!..
Ir dar... Su kokiu uolumu naikinama religija! Siekianti palaikyti žmogaus dvasingumą, primindama jam laikas nuo laiko pakelti nuo žemės akis ir pažvelgti į žvaigždėtąjį dangų...

Komentaras
Nesusilaikau neištaręs kelių minčių apie Alfonsą Giedraitį... Jis iš tų reto sukirpimo kolūkio pirmininkų, kurie
nusipelnę ne tik savo „parapijos“, bet ir visos tautos pagarbos. Pažinojau jį nuo 1958 metų. Jau tada jis tyliai, nesigarsindamas dėjo pastangas tobulinti tą kaimotvarkos
sistemą, kurią pačia grubiausia forma buvo primetęs sovietinis režimas. Prisimenu paskutinį kolūkių egzistavimo
dešimtmetį. Valdžios įsakymu vienkiemiai, kaimai buvo likviduoti. Ėriškių gyvenvietėje atsirado septynios gatvės.
Pirmininkas sako man: „Nežinau, kaip jas pakrikštyti?“
Jam atsakau: „Ogi iškeldintų, sunaikintų kaimų vardais...
Dar geriau būtų, jeigu gatvės pradžioje įrengtumėte paminklinę lentelę su įrašytomis to kaimo šeimų pavardėmis...“ Taip ir buvo padaryta. Vargu, ar šiandien kaimus
žymėjusios lentelės tebekaba...
Anais laikais kolūkiečiams buvo duodama po 60 arų žemės. Daugelis, naudodamiesi tokia „dovana“, sugebėdavo laikyti po dvi melžiamas karves ir po keletą kiaulių.
Valstybė uoliai supirkdavo ir buvo metai, kai tie sklypeliai teikdavo 40–50% visos žemės ūkio produkcijos! Alf.
Giedraitis, siekdamas palengvinti kolūkiečio kasdienybę,
bene vienintelis patvarkė savanoriškai, kolūkio rūpesčiu
apdoroti tuos sklypelius ir išaugintą produkciją: bulves,
miežius pristatyti tiesiog į kolūkiečio kiemą.
Ėriškiai garsėjo etnokultūros puoselėjimu, užsakomaisiais koncertais, turiningomis ekskursijomis ir net stipendijomis, išmokamomis savajam jaunimui.
Buvo metai, kai, būdamas socialinės raidos respublikinės
apžiūros sumanytoju ir komisijos pirmininku, aptikdavau
nuostabių kultūros židinių ir atviro, geranoriško nusiteikimo. Ar visa tai galima vertinti kaip atvirą sovietizaciją,
juolab kolaboravimą? Nemanau. Tai buvo pamintos tautos prisitaikymo prie aplinkybių, savo kūrybinių galių išsaugojimo ir tęstinumo pastangos.
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1983-ieji. Balandžio 10 d.

Mano bičiulis Algirdas Mataitis energingai gynė prisitaikymo („vidurio“) politiką. Suprantu, su ta „vidurio“ (laviravimo) politika išsaugomas ne tik tautos elitas. Save aš irgi priskiriu „vidurio“,
t. y. prisitaikėlių luomui. Betgi kaip „subproduktas“ naikinamas ir
inteligentiškumas, naikinama iškilesnė mintis. Mes, dėka tos „vidurio“ politikos, taip ir nepakylame, neišsivaduojame iš valstietiškos
prigimties; tebedominuoja valstietiška, bukoka mąstysena, nepagaunanti bendracivilizacinio eismo.
Ir dar... Algis, kritikuodamas mane už mano drąsesnį elgesį,
aiškiausiai parodė tos valstietiškos mąstysenos etaloną: pasaulį ir
žmones matuoti ir ženklinti savo matymo ir savo supratimo ženklu. Tokiais bruožais, man atrodo, mes labiausiai ir skiriamės nuo
civilizuotų tautų...
***
Mano mama, kurios širdis jau palengva gęsta, aną dieną kategoriškai pareiškė: privalau atsivežti tėvo nuotrauką ir jos akyse
ją suplėšyti... Valdžiausi, bet buvau rimtai įžeistas... Sunku matyti
ją, gęstančią, bet nesugebėsiu patenkinti jos prašymo. Manau, kad
ją pakurstė mano sesutės... Lyg ir pradedu suprasti prof. Romaną
Plečkaitį, kuris prieš 10 metų man prasitarė, kad su savo gimine
nenori turėti jokių reikalų...
Pasaulis pasauliui nelygus. Vos ne kiekviename žingsnyje dorovinio elgesio dilema! Kaip ją išspręsti? Ir tai kartojasi nuolatos...
***
Vakar darbo pabaigoje sėdėjau Justino Antanaičio, Lietuvos
profsąjungų lyderio, kabinete. Gurkšnojau viskį su soda ir konsultavau (disertacijos rašymo klausimu).
Pasiremdamas savo gyvenimo patirtimi prasitariau apie
lietuvių bjaurų, pavydų būdą... Gurkštelėjęs viskio, puoliau ne tik
Č. Purlį, Antanaičio patarėją, bet ir kitus... Koks nesusilaikymas!
Koks bjaurus bumerangas! Dar bjauriau, kad, kaip man regis, Antanaitis pagavo mano dvilypumą, tą mano paties keiksnojamą mužikiško būdo bruožą.

Taip. Užlašinus alkoholio, prasiveržia nuoskaudos, padarytos
kitų (ir Purlio...). Koks vis dėlto pigus susitapatinimas su tais reiškiniais, kuriems neturėčiau pasiduoti!
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1983-ieji. Balandžio 14 d.

Ko gero, kuo žmogus principingesnis, kuo jisai ryžtingesnis,
tuo mažiau skiria spalvų, mažiau jaučia kvapų. Tuo pačiu jis būna
skurdesnis už tuos koneveikiamus „nevalinguosius“, „neprincipinguosius“, „minkštakūnius“... Visi dalykai, kokie geri jie bebūtų, turi
ir savo šešėlinę pusę.
Vakar buvau pas akad. Eduardą Vilką, MA partkomo sekretorių. Klausiu: „Gal mano pastangos atkovoti išsprūstantį habilituoto daktaro diplomą yra beprasmiškos? Gal jo likimas yra seniai
nulemtas?“ Jis atsakė: tokių duomenų neturįs.
Tada vėl aš jam: „VAK’e apskritai stebisi Lietuva, kuri, jų nuomone, mažiausiai domisi savo aukštos kvalifikacijos specialistais...
Man svarbi nors šiokia tokia palanki partkomo reakcija mano bylos atžvilgiu, kurią sužinotų VAK’e.“
Mokslų akademijos partorgas pamąstęs atsakė, kad veiks
pasirinkdamas vieną iš trijų galimų kelių: akad. A. Statulevičių
(privatus kelias), V. Baltrūną (CK skyriaus vedėją – ideologijos sekretoriaus L. Šepečio kanalą) ir V. Niunką. Aš jam pasiūliau antrąjį
variantą, kaip mažiausiai patikimą, atmesti.
Jo pozicija mano paliestu klausimu pasirodė pakankamai
geranoriška. Teikianti šiek tiek vilties. Kreipiausi į E. Vilką dar ir dėl
to, kad mano reikalams Maskvoje pajudėjus į gerąją pusę, opozicija
susibūrė į labai kietą kumštį.

1983-ieji. Balandžio 24 d.

Sūnus išeina į kariuomenę.
Aš pasilieku visai vienas... Dabar jau po 23 val., aš jo laukiu,
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jisai ne namuose, atsisveikina su „civiliniu gyvenimu“. Tai visai
normalu. Bet ir aš nepajėgus ką nors namuose suruošti.
Prastos žinios iš Maskvos... Prastai nuskambėjo redaktoriaus,
skyriaus vedėjo balsas iš „Vagos“ leidyklos... Prasta žinia ir iš „Žemės
ūkio“ žurnalo – antrąjį straipsnį vargu ar beišdrįs spausdinti. Tik to
man ir betrūksta, kad aiškiu sąmokslu aiškinčiau savo nesėkmes...
Ir iš kur man besisemti jėgų gyvenimui? Gal pakeisti jo prasmę? Nebesistengti taip, kaip stengiausi visą, visą sąmoningą gyvenimą? Gal nusileisti į apatinį aukštą? Į pusrūsį? Gal į duobę?..
*
*
*
Jeigu jau pripažįstama, kad pablogėjo gydytojų kontingentas,
jų žmoniškosios savybės, tai tą patį galima pasakyti ir apie teisininkus. Jie taip pat neturėtų būti išimtis. Gal pateisinama, kad jie
irgi paviršutiniškesni, skubotesni, formalesni, abejingesni žmogaus
dramai ir t. t. Jei taip – tai pasaulis, kuriame gyvename, tikrai nenormalus, kraustosi iš proto. Pagaliau ir aš pats savo kailiu patyriau
ir kolegų abejingumą, šaltumą, nesugebėjimą įsiklausyti. Pritarimą
niekšybės pasireiškimui...

1983-ieji. Balandžio 21 d.

Mano aspirantas ir bičiulis Petras Rečiūnas iš Maskvos atvežė žinią, kad mano padėkos laišką, nusiųstą prof. Levykinui (kuriame buvo užuomina ir apie suvenyrą), praleido per kanceliariją ir
pagarsino visame jo institute. Štai kaip! Niekada, niekada iš manęs
nebus diplomatas. Ir tik dėl to tokie mano neįtikėtini pralaimėjimai
gyvenime. Man reikia būti atsiskyrėliu. Reiktų kuo mažiau maišytis
žmonių tarpe. Kuo mažiau jų akyse siekti prestižinių pozicijų.
Viešpatie, kaip aš nemoku gyventi! Koks aš naivuolis (o gal
kreivas?) šitame iškreiptų veidrodžių pasaulyje. Kodėl nemoku?
Gal dėl to, kad žmogus, ar būtų moteris ar vyras, negali gyventi vienas! Tai antgamtiška ir antivisuomeniška! Visos pagrindinės bendravimo taisyklės paremtos žmonos ir vyro statusu, moters ir vyro
santykiais. Visos!

1983-ieji. Balandžio 26 d.
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Informacija žmogaus nepadaro laimingu. Greičiau atvirkščiai, informacija žmogų daro nelaimingesnį. Jis pageidauja žinoti
tai, ko anksčiau nežinojo. Visi puola būti informantais pagal savo
privatų interesą. Jeigu silpsta pamatinė, visus į krūvą būrusi kultūra, žinojimo siekis tampa dar vienu žmonių išblaškymo po narvelius veiksniu.
Visais amžiais menas bandė išsiveržti iš jį varžiusių kanonų.
Visais laikais. O dabar? Ar dabar mes nepanašūs į tuos kankinius,
kurie, turėdami kitokių prigimties jėgų, su gaivališku užsispyrimu
siekia ištrūkti iš apibrėžto rato ir pagaliau, sutriuškinti ar aptriuškinti, nurimsta... Ir tik prasiveržia tas, kuris apdovanotas neeiline, o
gal ir genialia jėga ir matymu...
***
Civilizacija, šalia daugybės gerų dalykų, pagimdė ir tai, kad
žmogus pradėtas vertinti pagal jo funkcionalumą. Bet jeigu tai
sugebi atmesti, – gyvenimas sužėri visai kitomis, kur kas įdomesnėmis spalvomis. Žmogus ir kitiems tada palieka mažiau nuospaudų.
***
Koks puikus graikų simbolis – Kentauras! Argi tai nepanašu
į kiekvieną iš mūsų? Ar mumyse nesigrumia dvi baisingos jėgos:
gyvuliškoji ir dvasingoji?

1983-ieji. Balandžio 29 d.

Nieko nėra skaudžiau už tai, kai tampi nesuprastu savo artimųjų, kuriems tu patikėjai lyg ir slapčiausias gyvenimo būties paslaptis. Sugrįžti iš viešnagės dar vienišesnis, o tikėjaisi... Tikėjaisi,
kad laimėjimų ir pralaimėjimų įkvėpti ateities planai jųjų širdyse
suras atgarsį.
Gal aš, jų nuomone, gyvenu ne tą gyvenimą? Gal einu visai
ne ta kryptimi, kuria visi, visi mirtingieji pėdina... Gal!..

KLOAKA IR JOS
ALSAVIMAS
1979–1984
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***
Akad. J. Bulovas man buvo prasitaręs (po R. Blažio nusižudymo): apsisprendimui pasikarti reikia turėti ypatingą valią... Nieko
panašaus!.. Jeigu tik gyvenimas užsidaro tarp aklinų sienų, ši „procedūra“ atrodo visai pakenčiama. Betgi... Juo esi raštingesnis, tuo
lengviau matai išėjimą iš aklinos, dusinančios kameros.

1983-ieji. Gegužės 6 d.

Vakar vėlai vakare susiskambinus su Maskva, išaiškėjo mano
daktarinės bylos tolesnė dramatiška eiga. Visas tas dienas ją nujaučiau... Galvojau, kad nieko iš tų pastangų nebus. Nusiraminau.
Susitaikysiu...
Atsigulus pirmą kartą gyvenime ėmė silpti širdis, o su ja
atsirado ir mirties baimė. Negelbėjo ir validolis. Kas dvi valandas
budau vis dėl tos pačios širdies darbo sutrikimo... Gal ir nebetoli
visam kam finalas!

1983-ieji. Gegužės 10 d.

Vakar, vaikščiodami su A. Mataičiu, beveik jo kieme išvydome siaubingą vaizdą. Iš daugiaaukščio namo 10-jo aukšto balkono
ar tai iššokusio, ar išmesto 18–19 metų vaikinuko lavoną, pridengtą
balta paklode. Susirinkę sakė: jis gyvenęs su savo motina ir bobute...
Kaip niekur nieko per tą vietą pėdino to paties namo gyventojai...
***
Šiandien parašiau novelę: „Baltos saulės gausmas“. Tik 4 psl.

1983-ieji. Gegužės 24 d.

Negaliu pamiršti V. Kisarausko drobės, kurią prieš tris mėnesius išvežiau į Maskvą... Vėl ten, pas tą VAK’o profesorių. Kai ją

atsirinkęs pirkau, supratau: tame neįmantriame abstrakcionistiniame vaizde – didelė dvasinė jėga. Paveikslas įnoringas: jis reikalaute
reikalauja dėmesio ir visada pasilieka mįsle, nepateikdamas jokio
atsakymo.
Tai ir yra talentas! Paslaptinga meno jėga ir jo šauksmas! Sielos kalba...
***
Ar gali būti kas liūdniau už tolstančius vienas nuo kito du
pasaulius, kurie taip ir nesuspindo vaivorykštės spalvom ir sustyguotos arfos nesugrojo himno Gyvenimui...
O saulės spinduliuos visom spalvom liepsnoja, alsuoja gamta. Ne mums tas grožis, jei širdyse užgeso muzika...
***
Prieš keletą dienų vėl gavau žinutę iš Maskvos... Kaip kaleidoskope kaupėsi ne tik „juodoji“ medžiaga, bet ir bičiuliška pagalba, susijusi su mano byla VAK’e...
Vėl važiavau į Maskvą apniktas juodo pesimizmo – sugrįžau
vos ne optimistu.
Žaidimas sudėtingas, priešingos jėgos grumiasi tarpusavyje.
O aš, jų viduryje, – laukiu galutinio finalo...
Komentaras
Prisimenu, tą kartą važiavau su bičiuliu, literatūros kritiku
Ričardu Pakalniškiu. Jo dėka aplankėme visagalio VAK’o
(žinoma, kurį kontroliuoja dar visagalesnis „KGB“) tarybos narį vengrų kilmės profesorių Vasilijų Simčerą. Per jį
norėjome sužinoti mano bylos situaciją, o gal ir stumtelėti... Grįždami su Ričardu į viešbutį sumanėme nusipirkti
vyno. Reikėjo skubėti, nes buvo likę tik kelios minutės iki
krautuvės uždarymo. Jisai šešių eismo juostų gatvę spėjo iki raudonos šviesos perbėgti, o aš užkliuvau už tramvajaus bėgių ir kritau. Gulėjau paslikas stebėdamas pro
galvą ir pro kojas lekiančius automobilius... Likau gyvas
ir gimė mintis: tai ženklas, kad mano habilitacinis darbas
bus patvirtintas...
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1983-ieji. Birželio 2 d.

Būdamas Maskvoje su dviem kitais vietiniais kolegomis sociologais: Fetisovu ir Vanahu aplankėme Vaganovskoje kapines ir
ten esantį gražiai pastatytą kolumbariumą. Ten įžymesniems asmenims leidžiama užsimūryti urną...
Pastovėjome prie prof. Valentino Podmarkovo nišos... Pagal
rusų papročius, čia pat ištuštinome butelį pipirinės (velionis ją mėgęs, o aš kaip tyčia jos atsinešiau...). Užkandome... Liko tik velionio
darbai, jo mintys, jo asmens įspūdis, neabejotinai stipriai veikęs aplinkinius. Ir – mane. Sekiau jo teorinės minties pėdomis. Mirė (nuo
kraujo vėžio) sulaukęs tik 45-rių metų. Savo rusų kalba parašytą
monografiją dedikavau jam.
Tose kapinėse yra ir garsaus rusų poeto Jesenino kapas. Iki
šiol gausiai lankomas. Matėme: kažkoks senukas, nervinės įtampos
ištąsytu veidu, skaito savo eiles apie poetą. Mums jisai papasakojo
apie paskutines panelės Belozerskajos (čia pat palaidotos, nusišovusios Jesenino pirmųjų metinių dieną ant jo kapo) ir Jesenino pažinties dienas...
Labai daug gėlių prinešta ant garsiojo bardo ir aktoriaus Vysockio kapo. Gėlės – dideliais glėbiais, kapas prie pat vartų, išsikovotoje tako vietoje. Apstotas minios gerbėjų ir žioplių (tokių kaip mes).
Prof. Simčera, pas kurį su Ričardu P. lankėmės, sako, kad tas
gėles ir kapo lankymą dalinai inspiruoja žydai. Stengdamiesi populiarinti savo tautiečių kultūrą.
Dėmesį atkreipiau dar į vieną tų kapinių detalę.
Neseniai buvo rusiškos velykos... Visi kapai liko apdėlioti pūvančiais kiaušiniais, kotletų ir pyrago gabalais, apibarstyti virtomis
kruopomis. Kai kur gana gausiai.
Štai kur ir kaip rodomi išlikusios pagonybės atšvaitai...
***
Tomis vizito Maskvoje dienomis turėjau ir ne visai malonių
įspūdžių.
Paskutinę dieną vis dėlto išdrįsau užeiti pas Sociologijos instituto direktoriaus pavaduotoją prof. Levykiną. Jisai ir po šiai dienai

tebevadovauja daktarinių disertacijų gynimo mokslinei tarybai ir
neabejotinai yra VAK’o ekspertų komisijos narys.
Buvau parašęs gražų jam laišką, atsidėkodamas už nuoširdumą, tegu ir pavėluotai. Ten buvo užsiminta ir apie tai, kad
artimiausiu metu mano draugas atveš jam žadėtą suvenyrą. Tą
„aktą“ Petras Rečiūnas mano prašymą ir įvykdė. Betgi prieš tai
laiškas tada pateko į kanceliariją... Žinoma, tai buvo prof. Levykiną kompromituojanti medžiaga, ir jis turėjo teisę rimtai ant manęs
įsižeisti...
Susitikimas pasibaigė taika. Bet vis dėlto atsargiai man buvo
priminta, kad gruzinai ar uzbekai elgiasi kitaip. Suvenyrais pasirūpina iki gynimo...
Komentaras
Šį atvejį su prof. Levykinu dera paaiškinti plačiau... Tai
buvo metai, kai valstybės kontrolė įvairių disertacijų gynimo ar Mokslų akademijos narių išrinkimo atvejais buvo
ypač padidinta, sugriežtinta. Po mano disertacijos gynimo (1980 m.) suorganizuotoje vakarienėje iš oficialių asmenų (mokslinės tarybos narių, oponentų) dalyvavo tik
vienas – estas Mikas Titma. Ačiū Dievui, apie tai kontrolei
niekas neprasitarė. Priešingu atveju būtų anuliavę visą
gynimosi procedūrą.
Suprantama, kodėl mano siųstą prof. Levykinui laišką, kuriame buvo neatsargi užuomina, perėmė instituto kanceliarija. Ir – pagarsino, užkraudama kad ir nedidelį šešėliuką pačiam profesoriui.
Lietuvoje buvo irgi panaši situacija. Įsidėmėjau 1981
ar 1982 metais įvykusią šiaip jau įtartiną vieno aukšto
valdininko habilitacinės disertacijos gynybą. Po gauto
skundo buvo atliktas tyrimas. Jo metu buvo nustatyta,
kurie iš mokslinės tarybos narių bei oponentų dalyvavo
vakarienėje ir kas už kokio staliuko sėdėjo... Suprantama,
kad po tokių „tyrimų“ apgintos disertacijos tvirtinimas
užsitęsė...
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1983-ieji. Liepos 20 d.

Dabar suvokiu, kas mus taip traukė vieną prie kito; mane ir
brolį Stepą. Jis visas – stichijoje, aš – racionalus, pedantiškas. Jis
laisvas elgesyje, sąmoju trykštantis, aš – sausas, neieškąs draugų.
Jis – čigonas, laukinis, necivilizuotas. Aš – sukaustytas. Jis – liaudies
sūnus, aš – knyginis...
Štai tos priešingos mūsų savybės ir jungė mus.
***
Mes augome su gandrais, su pavasarinėmis pienėmis, su polaidžio pilnais grioviais; su lakštingalomis ir vieversiais; su pačių
pasidarytomis karklo dūdelėmis ir miškuose prisirinktais grybais;
su šalto vandens gurkšniu iš čiurlenančio šaltinėlio... Tai buvo
mūsų tėviškė – nuo jos prasidėjo ir Tėvynė Lietuva.
Nuo ko prasideda Ji dabartiniam jaunimui?
***
Maskvoje, prieš tris savaites, ekspertų komisija (po ginčų)
patvirtino mano daktarinę. Beliko išlaukti keletą dienų – pirmadienį skambinsiu į VAK’ą – ten jau turėtų būti viskas padaryta.
Manau, prie daktarinės patvirtinimo prisidėjo ir mano į
sociologinę mokyklą kviesti ypač garbingi dėstytojai iš Maskvos,
buvusieji mano oponentai prof. S. Frolovas ir ypač padorumu spinduliuojantis prof. N. Lapinas (VAK’o narys).
Vis dėlto džiaugiuosi savo „kūriniu“ – respublikine sociologinių žinių mokykla. Su kokiu pasitenkinimu ją lanko iš provincijos į sesijas suvažiavę klausytojai! Gal prievartos ir per daug – jiems
privalu parašyti ir komisijoje apsiginti savo diplominius darbus.
Geriausieji premijuojami. Lėšas gauname iš „Žinijos“. Mūsų mintys
suranda joms atvirą dirvą...

1983-ieji. Rugpjūčio 8 d.

Atsiėmiau iš „Vagos“ apsakymų rinkinį, jį ruošiu spaudai.
Deja, tie, kurie turėjo rimtesnę filosofinę potekstę, buvo atmesti.

Tą negerą darbą atliko rinkinį redagavęs Justinas Kubilius. Neabejoju: tą darbą atliko „kitų“ pavedimu.
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Į atostogas važiavau prislėgtas. Išaiškėjo, kad VAK’o prezidiumas nepatvirtino mano disertacijos, bet vėl grąžino eksp. komisijai: patikslinti darbo lygį ir kokybę.
Kas po ta formuluote slypi: paprastas ir suprantamas apsidraudimas, inspiruotas naujos „depešos“ iš Lietuvos? Gal tebeveikia dar įtakingesnės jėgos, nusprendusios neleisti man prasimušti į
„žmones“... Tapti pripažintu aukščiausios kvalifikacijos sociologu?
Praėjo trys metai. Ir vėl neramus laukimas. Vėl nervinė įtampa ir įtarūs pašalinių žvilgsniai. O gandai vis eina: kažkas vėl parašė
anoniminį laišką...
***
Mano atsarginė „profesija“ (literatūrinių opusų rašymas) po
truputį stumiasi. Iš naujo beveik visus apsakymus perdirbau, atsirado kitoks „literatūrinis“ kvėpavimas ir jeigu toliau taip eisis –
1985 m. tikrai turėtų būti paskelbta mano novelių knyga...
O „Vagos“ skyriaus vedėjas ne prieš priimti ir lyrinių miniatiūrų pluoštą, tik, sako, užbaikim su novelėmis...
Šiandien nusipirkau ž. „Tarybinė moteris“ Nr. 8, – ten mano
novelė „Vasaros šerkšnas“... Senstelėjęs, nebejaudina, tai nutolusios
žvaigždės spindėjimas.
Komentaras
„Vagos“ leidykla mano atrinktus apsakymus išleis 160
psl. apimties 7000 egz. tiražo knygele. Bet tai bus jau
1987-siais metais. Dabar, dėliodamas anų laikų faktų ir
įvykių „pasjansą“, nedvejodamas manau, kad delsimas
su tos knygelės išleidimu buvo susijęs su „užkulisiuose“ mane stebėjusiais: išleisti ar neišleisti mane į naujas
erdves...
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O sūnus Arvis, kazarmose pradžioje spardytas ir muštas, –
tikras šaunuolis! Dabar puikiai ir nepasimetęs tarnauja armijoj ir
kaupia socialinę-psichologinę patirtį... Mano patarimai, psichologinė pagalba jam labai pravertė.

1983-ieji. Rugpjūčio 26 d.

Iš „Lit. ir Meno“ (1983 07 23): A. Bočiarovas, lygindamas Pabaltijo prozą su moldavų, Užkaukazės tautų, kirgizų proza, priėjo
įdomią išvadą: pastarojoje žmogus daug stipriau susijęs su savo
giminės medžiu, iš čia jis semiasi stiprybės, kuri padeda jam išsilaikyti per visus istorinius kataklizmus. Pabaltijiečių literatūrose
žmogus labiau atitrūkęs nuo giminės kamieno, čia didesnį vaidmenį atlieka kitos sociumo ląstelės, tačiau jos dar neatstoja prarastų
ryšių ir atramų. Todėl jis vienišesnis, autonomiškesnis, naujų egzistencinių atramų ieškojimas jam ypač skaudus.
*
*
*
Poetas ir žurnalistas R. Keturakis pranešė, kad redkolegija
atmetė „Nemunui“ nusiųstas mano noveles. Netinkama tematika.
Jis guodė, siūlė nepasiduoti; esą, gerai rašau, galiu jiems teikti kitas.
Ir kad visų pradedančiųjų toks kelias ir pan.
„Lit. ir Meno“ liter. skyriaus vedėjas Kalinauskas išvažiuoja
į Maskvą dviems metams. Tai reiškia, kad jam įteikta mano novelė
„Ąžuolas“ irgi pakimba ore...
Vaikščioti mano metuose per redakcijas – tikra kankynė.
Bet verčia egzistencinė būtinybė.

1983-ieji. Rugsėjo 14 d.

Antrąkart per televiziją rodė ekranizuotus tris K. Paustovskio apsakymus. Visi trys apie meilę... Visų trijų pagrindiniai herojai – vyrai, bet jau pagyvenę. Mane sujaudino, sukrėtė tai, kad rašytojas nepasidrovėjo paliesti ir aprašyti tuos jausmus, kurie mums

yra pažįstami, bet jie šiandien slepiami, gal tik artimiausiam bičiuliui prasitariami... Slėpdami, slopindami tuos jausmus mes nykstame, dūlėjame. Tampame homo agens, homo faber tipo robotais ar
dar kažkuo panašiais.
Visuose apsakymuose herojės vaidmenį atliko Liudmila
Čiursina... Turbūt nė viena iš rusių aktorių nėra toks įgimtas, toks
natūralus vaidmens apie meilę įsikūnijimas kaip jinai. Tai ne vaidyba, tai 100%-inis gyvenimas meile.
Būtent tokį „rusiškos meilės“ jausmą pajausdavau plevenantį
ore kiekviename Rusijos kaime, į kurį mane kokie nors studijų Timiriazevkoje reikalai užnešdavo. Tai europinio pragmatizmo neužgožtas, nesunaikintas jausmas.
Pasirodo, ne aš vienas dešimtimis metų galvojau, kad egzistuoja tik tau skirta moteris, pas kurią eitum nepaisydamas atstumo, kiek jėgos leistų. Gal net šliaužte šliaužtum... – taip mano
mintis išsakė K. Paustovskis, rašytojas – lyrikas. Tai ir yra menas,
susiliejantis su žmogumi. Su jo prigimties šauksmu. O pastarasis – su menu. Ir pabandyk atskirti, nustatyti, kur ta realybė?
Teisybė?
Matyti vardai, ekranizuotos K. P. novelės man buvo kaip
antausis už tą primityvizmą, kuris prasikiša iki šiol paskelbtuose
mano rašiniuose.
***
Išsišnekėjom pas Mataičius apie lietuvių politikų lankstumą,
lyginom su stačiakakčiais latviais... Bet paskui sutarėme, kad tam
lankstumui taip pat turi būti ribos. Beprisitaikant, besiadaptuojant
palaipsniui galima ir savo savastį prarasti; išbarstyti tautų ir tautybių specifiškumą, kurį suformavo tūkstantmečiai.

1983-ieji. Rugsėjo 28 d.

Reikia įveikti save, išaugti iš marškinių, kurie nuo pat vaikystės užvilkti. Reikia išsilaisvinti iš puikybės, iš „narciziškumo“ – iš to,
kad esu nepakartojamas, išskirtinis...
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Man tebereikia įveikti ir įsitikinimą, vidinę nuostatą, kad
santykiai su moterimi, juolab jeigu ji ne tavo žmona, yra kažkas
gėdingo, nusikalstamo. Tuo pačiu – išsilaisvinčiau nuo fizinių ir
dvasinių kančių. Nuo susiaurinto pasaulio suvokimo...
Man reikėjo ir reikia įveikti siekimą kažko ypatingo – to, kas
per daug alina jėgas, atima kasdienos džiaugsmą, pažeidžia harmoniją, atstumia kitus...
***
...O Maskvoje „teberūgsta“, verčiasi pūliniais manoji byla.
Trūnija mintys, planai. Verčia mane darytis kitokiu, nebepanašiu
į ankstesnįjį...

1983-ieji. Spalio 10 d.

Parvažiavau iš Naujamiesčio, iš didelės šventės – mokyklai
400 metų! Įspūdžių tiek, kad juos visus sunku surinkti, susikrauti,
atsijoti – tai padarys laikas...
Liko nuoskauda, kad kalbėjau nelabai kaip pasiruošęs, neapskaičiavęs nei klausytojų, nei prezidiumo (kuriame su švarke
spindinčia aukso – t. y. socialistinio darbo didvyrio žvaigžde sėdėjo
pats švietimo ministras Spurga)... Kalbėdamas nulindau į istoriją, o
reikėjo iškloti visų širdims artimesnių minčių...
Jaudino susitikimas (po 30 metų!) su Aurelija, kurią septynerių metų bernelis buvau įsimylėjęs ir tas įspūdis atlydėjo iki šitos
dienos. Jai, nustebusiai, viską ir papasakojau... Jaudino Rimo Žilinsko nuoširdumas, jaunimo (20-čia, 25–30 metų jaunesnių už mane)
dėmesys ir pagarba, rodoma man... „Mes jumis didžiuojamės...“ –
taip jie sakė... Tai – už mano viešus pasirodymus.
Nustebino visų buvusių mokyklos (vidurinės) direktorių
lėkštumas, dėmesys tik išoriniams gyvenimo dalykams, tik konjunktūrai. Nustebino ir ministro primityvizmas, dar ir dar kartą
parodantis, kad švietimo sistemoje intelekto reikia ieškoti su žiburiu... Jaudino dabartinio direktoriaus Rimanto Banevičiaus pozicija, mokanti prisitaikyti, bet ir mokanti pakovoti ir iškelti tai, kas be

galo reikšminga ir svarbu... Nustebino respublikinių organizacijų
baimė suminėti Naujamiesčio m-klos garbingąjį jubiliejų. Nepavyko man respublikinei spaudai „įbrukti“ istorinio straipsnelio prieš
švenčiant tą šventę...
Ta šventė priminė man ir tai, kad mes, vyresnieji, ir jaunimas
lyg ir neturime apie ką kalbėti, nors šventi dalykai sėdi kiekvieno
širdyje... Negalėjo manęs nejaudinti ir mokytojos Algimos Markavičienės, mano sesers bičiulės, vienišumas, sielos tuštuma, kurią ji
turėjo pajausti po tų iškilmių, prie kurių ji daug prisidėjo, o sugrįžusi į namus surado tuščias keturias sienas...
Jaudino ir tai, kad mano klasiokė Bronė G., kurios aš visada,
visada iki to, kaip ir kitų, varžiausi, pati man parodė nuoširdumą
ir pasitikėjimą prisipažindama bijanti savo vienatvės, bijanti būti
viena kambaryje, namuose...
***
VAK’e mano reikalai dar merdi, o aš elgiuosi kaip vaikėzas, pamiršdamas elementarų atsargumą, pamiršdamas paprastutę tiesą –
būtinybę saugoti save, o gal dar ir savo sūnų būsimiesiems darbams...
Gyveni ir mokaisi. Klysti ir taisaisi. Klumpi ir vėl keliesi. Susikruvini ir vėl eini. Tave sumuša vos ne mirtinai, o tu šypsaisi savo
kankintojams, buvusiems draugams, kuriuos gal ir privertė tokiais
pasidaryti... Tai ir susimąstai: kas per gyvenimas, jeigu tokiais juos
padaro, ir kas jie per žmonės, jeigu tokiais pasidaro...
Ir gal iš tikrųjų nebuvo, negalėjo būti ir niekada nebus nei
tokios visuomenės, nei tokių laikų, kad nebūtų organizuojamos ir
palaikomos niekšybės. Jei ne ta, tai kita kryptimi. Jei ne vienoje, tai
kitoje barikadų pusėje. Ir kas tada menininkui svarbiau: rodyti tą
niekšybę, demaskuoti sąlygas ir apnuoginti žmogiškosios prigimties tamsųjį gymį, ar ieškoti gėrio ir jį šlovinti?

1983-ieji. Spalio 26 d.

Lygiai prieš savaitę, ketvirtadienį, 11 val. ryto, mano tetos
vyrą Zabitį Stepą ištiko sunkus infarktas (gilus ir platus širdies

285
�

Ketvirta dalis
KLOAKA IR JOS
ALSAVIMAS
1979–1984

286
�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

raumens plyšimas). Sako, net 3 kartus buvusi klinikinė mirtis... Išgelbėjo tai, kad Stepas tuo metu dirbo širdies ir kraujagyslių Palangos laboratorijoje ir kad, vežant į Klaipėdą, buvo ne kartą panaudotas elektrošokas.
Teta Zosė (pas kurią gyvenau keletą vaikystės metų) baigia
nusibaigti... Nebeįprasta jai būti vienai. O Zabičio padėtis, nors ir
kritiška, palengva gerėja.
Komentaras
Stepas Zabitis (kretingiškis) sovietų valdžios buvo dukart
nuteistas sušaudymui...
Vokiečiai jį, su kitais, buvo pagavę ir išvežę darbams netoli Čekoslovakijos sienos. Raudonarmiečiai „išvadavo“,
aprengė pusiau kariškais rūbais. Mąstė, ką toliau su tais
vyrais daryti.
Bet Stepas su draugu nutarė pasiekti „laisvąjį pasaulį“.
Bėgliai perėjo Čekoslovakijos sieną. Tačiau čia buvo sugauti ir, natūralu, grąžinti sovietams, kurių už „tėvynės“
išdavystę buvo pasmerkti mirties bausme. Visiems ji labai greitai buvo pakeista 25 metais katorgos. Po karo trūko vyrų, darbo jėgos.
Stepas Z. atsidūrė Magadane, aukso kasyklose. Čia jį atsivijo kita byla. Išaiškėjo, kad pirmos bolševikų okupacijos
metais, vėlgi su draugu, už Kretingalės kirto sieną ir nutarė pasižvalgyti po Klaipėdą. Žingeidžius, bežioplinėjančius jaunuolius sugavo vokiečių policija. Užprotokolavo
įvykį ir, nieko piktybiško neradę, paleido atgal į sovietinę
Lietuvą.
Karui pasibaigus, po kurio laiko tie protokolai atsidūrė
„KGB“ rankose, kol buvo nustatytas „tėvynės išdavimo“
faktas...
Zabitis Stepas (1922–1993) buvo reabilituotas 1958 metais. Visa jaunystė, kaip ir daugelio kitų jo amžiaus Lietuvos vyrų, buvo „palaidota“ lageriuose. Turėjo ne vieną
infarktą. Bet mirė nuo prostatos vėžio.

1983-ieji. Spalio 30 d.
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Socialiniai santykiai... Kokie jie tapo nūdienos mūsų pasaulyje trapūs, nudvasinti. Kaip viskas siaubingai supainiota, nuniokota
ne tik tarptautiniuose santykiuose, bet ypač žmones jungiančiuose
ryšiuose... Gal, juos taisant, neprošal būtų ieškoti konstruktyvesnės
sąjungos su religija? Ji turi gilias tradicijas ir pajėgi žmogiškuosius
ryšius praturtinti dvasingumu. Deja... Pernelyg jau akivaizdus valstybinis egocentrizmas (ne vien pas mus), neleidžiantis net mąstyti
apie tai...
Kur mes einame? Ir kur nueisime? Mažiausiai apie tai galvojama. Prisidengiama paradiškais, išgalvotais, paviršutiniškais lozungais ir teiginiais, gal save ir drąsinančiais, bet ir apgaulingais...
***
Kokia išties ramybė mane apėmusi! Nebesijaučiu vienišas,
nebekankina svajojamos (įsivaizduojamos idealios) moters ilgesys. Bet... Kankina laiko stoka. Kankina lyg ir tuščiai išbarstomos
valandos, minutės. Kankina rutiniškas gyvenimo būdas, nereikšmingi dalykai, kuriuose sukuosi... O kartu ir džiaugiuosi ir negaliu
atsidžiaugti ta palaiminga būsena, kada neturiu jokių konkretesnių
tikslų, mane ištisus dešimtmečius varginusių...
Gal tai jau senatvės požymis? O gal tai ir yra tikros kūrybinės
veiklos (tikros brandos), prasmingos veiklos pradžia?
***
Ilgai vaikštinėjau po parodų salę ir įsijautinėjau į N. Rericho
paveikslus. Ilsėjosi siela... Jo kūryba buvo atvežta į Vilnių, bet lankytojų stokojo. Vaikštinėjau, stoviniavau ir mąsčiau.
Kaip nuostabiai pavaizduota žmonijos (jos istorijos) ir Kosmoso; žmogaus ir Begalybės, Amžinybės santykio – viso to, ką mes
matome, vienio vizija! Skaičiau: N. Rerichas lankėsi ir Lietuvoje
1903-iaisiais. Gal kai ką iš mūsų protėvių Gamtojautos, Kosmojautos ir išsivežė...
N. Rericho tapyba tarsi bylote bylojo: reikia išsivaduoti nuo
to (bruožo), kurį dar galima būtų pavadinti perdėta savianalize, savimeile, prisirišimu prie žemojo „aš“... Visa, kas skamba mumyse,
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eina ne iš mūsų, o iš aukštybių... Niekada to nedera pamiršti. Gėris,
kurį neši, yra ne iš tavęs, o iš Absoliuto, iš Kosmoso. Iš Amžinybės...

1983-ieji. Lapkričio 5 d.

Nieko nėra brangesnio, kaip su džiaugsmu, su gera nuotaika
sutikti bundančią dieną ir su tokia pat nuotaika (negadinant jos sau
ir kitiems) palydėti jos nusileidimą. Tai ir yra brangiausi ir, rodos,
nieko nekainuojantys vaistai, gydantys nuo visų ligų. Bet žmonėms
trūksta jėgos. Jie patys sau sugadina nervus, paskui ryja tabletes, pribaigdami save, pamiršdami pačią švenčiausią tiesą – gyventi harmoningai ir su džiaugsmu, o kas bloga – sumesti į giliausią šulinį...
Štai kaip lengva savikritiškai mąstyti. O elgsenoje?..

1983-ieji. Gruodžio 16 d.

Susirašau iš seminaro (kurį vedė Igoris Nikolajevas) įstrigusias mintis – postulatus.
Protingas žmogus galvoja pats už save. Neprotingas – tenkinasi tuo, ką kiti apie jį galvoja. Tavo didžiausia nuodėmė – baimė.
Pati geriausia tavo diena – šiandiena. Pats geriausias darbas tas, kurį
tu mėgsti. Pats geriausias poilsis ir išsivadavimas iš nerimo – darbas. Pats didžiausias akmuo tau suklupti – abejonės. Pati didžiausia
silpnybė – neapykanta. Pats didžiausias ramybės drumstėjas – tas,
kuris per daug kalba. Pats bjauriausias charakterio bruožas – išdidumas. Pats pavojingiausias žmogus – melagis. Pats didžiausias pareikalavimas – bendravimo jausmas. Pats didžiausias turtas – sveikata. Pati didžiausia dovana, kurią galima duoti arba gauti, – meilė.
Tavo priešai: pavydas, gobšumas, nusiskundimai, savęs gailestis.
Didžiausia kontrolė, kurią galima atlikti prieš pasakant ką nors, paklausti savęs: ar tai aš sakau? Ar tai tiesa? Ar tai būtina?
Įsiklausau į tuos postulatus ir matau savąjį dabartinį ir pageidautiną portretą...

Reikia sau įsikalti ir tokias konstantas, kurios apibūdina, lemia
žmogaus gyvybines galias: saulės šviesa; šviežias oras; švarus vanduo; gera, natūrali mityba, o kartu – ir badavimas; fiziniai pratimai;
meditacinis poilsis; relaksacija; gera laikysena ir skaidri išmintis.

1983-ieji. Gruodžio 25 d.

Sugrįžęs į Palangą iš Liepojos (aplankęs ten kariuomenėje
tarnaujantį sūnų), radau dėdę Stepą begulintį kambaryje. Greičiausiai visa namų aplinka bus jį paveikusi blogesnėn pusėn... Per kūčias mane subarė teta Zosė, kodėl nesižegnoju. Persižegnojau... Už
stalo, girdint ligoniui pasakė, kad dėl Stepo ji praradusi sveikatą...
O jis man, nutaikęs progą, pasakė: „Tą infarktą aš tik per ją, per ją
gavau... Noriu žiūrėti televizorių – išjungia. Noriu pasiklausyti radijo – išjungia... Vien priekaištai ir vien varinėjimai.“
Jis man atrodo be galo nelaimingas ir vienišas. Nežinau, ar
bepasimatysime.

1983-ieji. Gruodžio 27 d.

Vakar, po pietų mums posėdžiaujant mokslinėje taryboje,
pranešė, kad mirė Vladas Niunka. Apie šią asmenybę sklinda visokios nuomonės. Bet man jis buvo tikras geradaris...
Komentaras
Vl. Niunka – prieškarinių laikų Lietuvos komunistų partijos (Maskvos satelitės) veikėjas. Pokario metais kurį
laiką (pakeitęs atvirą stalinistą-dogmatiką Kazį Preikšą)
dirbo LKP CK ideologijos sekretoriumi. 1956 metų Vengrijos įvykiai Lietuvos komunistų viršūnėse sukėlė Maskvai
nepalankių judesių. Savikritiškais pasisakymais pasirodę
kai kurie LKP CK biuro nariai (globojant A. Sniečkui) buvo
tik pažeminti pareigose. Mečislovas Gedvilas iš Ministrų
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Tarybos pirmininko pareigų buvo atleistas, bet paskirtas
švietimo ministru. Vladas Niunka gavo Lietuvos mokslų
akademijos visuomeninių mokslų skyriaus akademiko-sekretoriaus postą. Jo uždavinys išliko pakankamai atsakingas: visuomeninės (humanitarinės, socialinės) minties
sklaidos ideologinė kontrolė. Mačiau iš arti, kaip išgyvendavo „spaudimą iš viršaus“, kurį vis siekdavo pagal išgales sušvelninti.

1983-ieji. Gruodžio 29 d.

Šiandien gavau prof. Helio Čerkasovo, Leningrado finansų-ekonomikos universiteto rektoriaus, atviruką: siūlo pagalbą: jeigu disertacijos VAK’as nepatvirtins – viską pradėti iš naujo...
Skambinau į Maskvą prof. Simčerai... Iš jo sužinojau, kad bylos svarstymas gali būti gana prieštaringas. Blogą vaidmenį atlieka
mano bylą kuruojantis inspektorius (greičiausiai jis atlieka ir kitas,
toli gražu ne vien mokslinės kontrolės funkcijas!).
***
Vakar parsivežiau iš „Vagos“ leidyklos recenziją (P. Venclovos). Pikta, nepakanti... Aiškiai nesupranta ir nenori suprasti mano
stiliaus. Tačiau ir sukelianti minčių: pernelyg jau aš tiesmukas. Pastebėjo dvi pasikartojančias temas: skriaudžiamas mokslininkas ir
subyrėjusi arba byranti šeima... Deja, pastebėjimai teisingi.

1983-ieji. Gruodžio 30 d.

Iš Maskvos atėjo žinutė: mano disertacijos galutinį svarstymą Prezidiumas (VAK’o) vėl atidėjo. Prof. Simčera sako, kad nebeskambinčiau tam šunsnukiui inspektoriui... Dabar jau drąsiai
galima manyti, kad tas delsimas, tas nuolatinis atidėliojimas yra
sąmoningas bandymas surasti legalų būdą palaidoti disertaciją. Ir
kad už viso to stovi „sargai“, turintys labai aiškų savo „braižą“...

Nors Simčera ir guodė, kad reikalą toliau tvarkys, mano širdis ir nuotaika – tebevaikomo, tebemedžiojamo zuikio...
***
Reikia milžiniškų jėgų tarnauti tai sistemai, kuri tave gniuždo, kuri tau nurodo tavo statuso ribas, kad ir kaip besistengtum, kad
ir koks būtum talentingas... Belieka guostis tais savo darbais, kurie
galbūt turi kokią nors išliekamąją (t. y. nacionalinę) vertę, prasmę...
Aš galėčiau lengviau pernešti sukrėtimus, galėčiau lengviau
vidiniai persiorientuoti, jeigu ne ta daktarinė, kuri mane (kaip
latra) viešai laiko prirakinusį grandinėmis. Nuo jos, nuo disertacijos priklauso mano, kaip mokslininko, ateitis, perspektyvos. O gal
daugiau? Gal ir nedrąsių žingsnių literatūroje realizavimas.
***
Grįžau iš kapinių. Palaidojom Niunką. Po jo kartos ateina
kita, jaunesniųjų, kurie vardan padėties, vardan karjeros nevengia
išsižadėti tėvo, brolio... Kas jiems žmogus? Tik priemonė, tik statybinis molis, tik kopėčios!

1983-ieji. Gruodžio 31 d.

1983-tieji metai man paliko neišspręstas tris ar keturias problemas...
Kaip išvengti susidorojimo darbe! Ir kaip išvengti rutinos
konvejerio? Jisai taip negailestingai mane yra įtraukęs ir taip negailestingai tuščiomis siurbiantis manąsias jėgas ir siekius.
Kaip išspręsti šeimos problemą? Kodėl viena dalimi aš į ją
orientuotas, o kita – bėgu nuo jos, bijodamas praeities, pasikartojimo?
Kaip išspręsti apgintos disertacijos klausimą? Kuris mane
yra bjauriai sujaukęs; apraizgęs lūkesčiais, prestižinėmis orientacijomis ir visuomeniniais ryšiais...
Kaip išspręsti savo esybės problemą? Pats jaučiu: manyje
trūksta grynesnio žmoniškumo; mane lydi kreivumo, išorinės padėties siekimo bruožai. Tai – blizgučių liga. Apskritai, ar įmanoma
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iš esmės pasikeisti? Įgyti kitokį, ne tą pavidalą, kurį ilgus metus nešiojai (ir tebenešioji)?
***
Vakar žiūrėjau inscenizuotą Vytauto Bubnio dramą „Po vasaros dangum“. Į teatrą ėjau skeptiškai nusiteikęs, o susidūriau su
menu, kuris mane jaudino iki ašarų... Per Kairėno šeimos dramą
mačiau visos lietuvių tautos dramą – tą dramą, kuri savo teisybe ir
savo drąsa sukrečia iki sielos gelmių.
O Kairėną vaidinęs Laimonas Noreika buvo nepakartojamas. Tačiau tas talento prasiveržimas man buvo gerai suprantamas:
jo paties sūnus, baigęs aukštąjį mokslą, tapo panku, dirbo kroviku
ir nutraukė ryšius su savo tėvu. Metė iššūkį kultūrai ir savo paties
likimui. L. Noreika, žinau, skaudžiai išgyvena štai taip pasireiškiantį sūnaus praradimą.
Aktorius Vytautas Tomkus vaidino prasigėrusį Tarybų valdžios kūrėją, taip ir nesuradusį tų vertybių, už kurias grubiausia
forma kovojo. Tomkaus vaidyba taip pat buvo nepakartojama.
O kas toliau? Argi tuo teatre ir apsiribos pateikdami tik gyvenimo dramas? Rodydami tai, kas mus visus kasdieną supa, vėl ir
vėl scenos pagalba statydami mus „akis į akį su gyvenimu“? O kur
dvasingumas, kur Gėris ir Grožis. Tai jų pajauta, jų išgyvenimas
turėtų mus taip, kaip anksčiau kad būta (tradicinė liaudies kultūra, bažnyčia), pakylėti virš pilkos kasdienybės. Turėtų patepti mūsų
sielas gyvybingumo balzamu. Kur ta žmogaus kūrybingumą ir jo
tikėjimą gyvenimu palaikanti idėja? Kas ją mums, vietoj skausmingos dramos, siūlo?
Komentaras
Tais metais (kuriuos atspindi dienoraščio įrašai) Lietuvos
teatrai buvo gausiai lankomi. Jie vykdė revoliucijos, nepriklausomybės siekio šauklių vaidmenį. Tuomet dominavo ir tos pjesės bei dramos, kurios atitiko būtent tą
vaidmenį. Garbė ir visų mūsų, juos lankiusių, padėka už
viešai reikštą pilietiškumą! Ir – už lengvu šydu pridengtą
tautiškumą!

Skaidriam Grožiui ir Gėriui – tam sielos penui – dėmesio
gal tada buvo ir mažoka. Tačiau ką šiandien teatro scenose turime? Kartais apmaudu būna dėl aktorių, priverstų
tapti cirko arlekinais. Žodžio, minties ir jausmo plastiką
pakeitė kūno plastika, judesių pasažai.

1984-ieji. Sausio 7 d.

Susimąsčiau: ar iš tiesų pagrindinė dauguma kalba tik apie
tai, ką kiti kalba?
Ir nenorėdamas savo prisiartinimu, savo prisilietimu jau veiki,
o gal ir skriaudi kitą... Gal teisūs rytiečiai sakydami: visos nelaimės
eina iš bendravimo... Bet pabandyk būti atsiskyrėliu mūsų laikais?
Ir štai, vaikštai jausdamas kažkokį nepagaunamą, bet širdies
gilumoje krabždantį sąžinės graužimą; netgi dorai nesuprasdamas
kodėl? Bet jeigu jį – sąžinės balsą pamirši, neįsiklausysi, šaknis suleis dvasinė erozija.
Man atrodo, kad didesnė pusė mano kančių yra susijusi su
ieškojimu: kokią poziciją tikslinga užimti... O kai ją kartais surandi,
ją išsiaiškini – visai nesunku veikti ir ką nors pozityvaus ne tik sau,
bet ir kitiems pasiekti.
Keistai sutvarkytas žmogaus santykis su pasauliu.

1984-ieji. Sausio 9 d.

Kuo aiškesnė kritika ir kuo ji piktesnė (kaip antai, rašytojo
P. Venclovo), tuo daugiau sukelia minčių, priverčia į save ir savo
darbus pažvelgti iš neįprastos pusės. Gavau naują impulsą savo kūrybai. Dabar tenka tik apgailestauti, kad tiek fizinio darbo ir dvasinės energijos esu išnaudojęs tuščiomis.
Nusprendžiau vėl eiti pas akad. E. Vilką (MA partorgą) derėtis, kuo jisai gali man padėti dėl VAK’o... O reikėjo tą žingsnį žengti
keliais mėnesiais anksčiau! Dabar gi – ketvirtą kartą (!) disertacijos
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tvirtinimas atidėtas... Tai jau visai priartėta prie beviltiškos padėties. Gal šimtąjį kartą save skatinu nenuleisti rankų, kovoti už vietą
žemėje. Už savo teisę matyti ir veikti pagal platesnę spalvų paletę.

1984-ieji. Sausio 10 d.

Štai jau kelinta diena, kai aprimo Naujųjų Metų šurmulys,
susitikimų džiaugsmas. Vėl gyvenu kankinamas bjauraus streso.
Mano vienišumas (gal egocentrizmas?) tik paaštrina tokią būseną.
Negaliu atsiplėšti nuo minties apie beprasmę kovą, apie nepataisomą praradimą, puoselėtų iliuzijų žlugimą; apie ateities nežinią, pažįstamų ir nepažįstamų persekiojančius žvilgsnius... Rodos, viskas,
viskas sugriuvo iš karto ir tie griuvėsiai slegia vis stipriau ir stipriau.
Ypač tada, kai nusileidžia naktis, kada nusėdusioje tyloje akis į akį
susiduri pats su savimi. Dvigubas praradimas. Dviguba nežinia...
Nebetikiu sumąstytu vizitu pas Vilką, nes Baltrūnas, LKP CK
ideologijos ir mokslo skyriaus vedėjas, neskambins į VAK’ą. Bijos
L. Šepečio, griežtai laikysis priimtos tuose rūmuose subordinacijos...
Vis dar bandau mąstyti apie Rytų išmintį... Betgi ja reikia ten
ir gyventi. Ten, kur niekas niekur neskuba, kur laikas nematuojamas minutėmis. Kur žmogaus būtis užpildoma užsitęsiančiomis,
nuoširdžiomis meditacijomis, nirvanos paieška... O gal reikia elgtis
atvirkščiai: dar aktyviau pulti į darbą, kabintis dantimis, plėšytis?..
Kol nuovargis visai išsekins ir šiaip suirusią nervų sistemą.
Juodos, juodos dienos...

1984-ieji. Sausio 15 d.

Vakar buvau koncerte...
Sužavėjo smuikininko Olego Kagano grojimas. Kokia dvasios kultūra! Koks stiliaus jausmingumas! Šalia jo Miroslavo Rusino grojimas atrodė kaip nevykusio amatininko darbas...

O žmonės teatre gal retai lankosi dar ir dėl to, kad gyvenimas
ir teatras tapo lyg ir labiau susilydę, suvienodėję. Gal abiem pusėm
neretai vos ne po lygiai trūksta dvasingumo, pakylėtumo virš dienos darbų, virš kasdienybės...
Ir vis dėlto teatras, jo susivienodinimas su gyvenimu žmogų
gelbsti nuo vienišumo, įkvepia jį, padaro drąsesniu.

1984-ieji. Sausio 25 d.

Mano gimimo diena (pagal pasą)... Vakar gydytoja klausė,
kiek man metų? Atsakydamas suklydau – sakau: 47-ri... Vieneriais
metais pasijauninau.
Nepamenu, kaip pernai, kaip prieš du metus atrodė ta tariama gimimo diena. Matyt, taip pat buvau vienas.
O Angelė telefonu paskambino ir pasveikino...

1984-ieji. Vasario 3 d.

Eini, eini prie kalno, rodos, va jau būsi priartėjęs, o jis toks
pat – nutolęs kaip ir anksčiau... Pagaliau jei ir priartėji, atsiduri jo
papėdėje, vis vien nematai jo viršūnės. Ji nuo tavęs pasislėpusi...
Taip ir žmonės. Net ir suartėjus, jie išlieka slėpiningi...

1984-ieji. Vasario 6 d.

Perskaičiau „Kristaus istoriją“... Autorius sugebėjo ją perteikti labai sužmogintai, be mistikos. Giliai įsijausdamas į žmonių elgesio ir mąstymo psichologiją. Tai puikus veikalas, iškeliantis Kristaus mitą iki religinio mokymo, kuriam šiandien ypatingą dėmesį
skiria popiežius Jonas Paulius II.
„[...]Kankins dar ir jūsų sielas: primes jums įvairias niekšybes; įžeidimais ir melagingais priekaištais, kaip purvais, apdrabstys;
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kiaulės darys priekaištus, kad esat nešvarūs; asilai tvirtins, kad esat
tamsūs; varnai kranksės, kad maitinatės dvėseliena; avinai jus varys
iš visur kaip kokius pasmirdėlius; pasileidėliai piktinsis jūsų laisvu
elgesiu, o vagys apkaltins jus vagystėmis...“ (Dž. Papini. Kristaus
istorija. 1929, p. 100)
O man tik labiau sustiprėja įspūdis, kad Kristus jaunystėje
tikrai pabuvojo Indijoje, gal Himalajuose, persiėmė jų mokytojų
(Guru) išmintimi ir sugrįžęs ją platino, pasiūlęs savo pasekėjams
vadinti jį Mokytoju (pagal indų ar tibetiečių paprotį). Jo indiškasis
mokymas, atmieštas su judaizmo apraiškomis, negalėjo nesikirsti
su Senuoju Įstatymu ir jo gerbėjais.
Ilgainiui Kristus ir pats įtikėjo, kad yra susiliejęs su Absoliutu, pavadinęs jį, pagal judaizmo papročius, Dievu Tėvu. Prigimtis,
dvasinės kultūros trenažas jam suteikė stiprų ekstrasensiškumą ir
galėjo prikelti ne tik iš letargo, bet ir pusiau numirusį (kaip mūsų
Karolis Dineika!..), sutramdyti nervų ligomis sirgusius (kaip rašo ir
istorijos autorius) ir pan.
Tai, kad jo paties nervai buvo įtempti (šalia įsitikinimo savo
misija), rodo Jo poelgis iš šventyklos išvaikant prekiautojus ir kitus
garbingus žmones. Tas poelgis ne tik nesutapo su Jo mokymu, su
taikos, darnos skleidimu, bet galėjo priartinti ir pačią atomazgą –
Jo nukryžiavimą. Aišku, savotiška mistika pasilieka jo prisikėlimas,
jo užsibuvimas žemėje dar 40 dienų po nukryžiavimo. Jo „pomirtiniai“ pasirodymai mokiniams galėjo būti gal ir kito asmens (įtikėjusio Jo mokymu ir pasiruošusio atlikti „antrininko“ vaidmenį).
Kaip rašo ir istorijos autorius, pamačiusieji Jį, pasimesdavo ir ne iš
karto atpažindavo.
Manytina, kad krikščionybė gimė sandūroje tarp Rytų ir judėjų išminties ir greit paplito, nes Romos imperija buvo apjungusi senąjį pasaulį, kurį turėjo vienyti ideologija, nekreipianti dėmesio į tautų
prigimtines kultūras. Ir joks neatsitiktinumas, kad vienas iš Romos
imperatorių (Konstantinas) ne tik užėmė krikščionybės platinimo
pozicijas, bet ir imperijos sostinės funkciją buvo perkėlęs į rytinį jos
pakraštį (Konstantinopolį, dabar – Stambulą), tuo žingsniu, ko gero,
norėdamas atsikratyti ir nuo smukusios dorovės pačioje Romoje.

***
Užtenka vargonų muzikos, kad vėl visas – visa savo esybe,
nusikeltum į vaikystės laikus. Jie nuolatos ir stipriai buvo veikiami
bažnyčios, joje sutelkto meno ir gilios užuojautos žmogaus sielai –
nuolatos ieškančiai, nuolatos kenčiančiai, nuolatos kovojančiai su
savo žemiškąja (gal gyvuliškąja) prigimtimi ir beveik niekada tos
kovos nelaiminčiai.
Didžiausias bažnyčios nuopelnas – žmogaus „perkėlimas“ į
sakralinį pasaulį.
***
O ką daryti materializmu užkrėstam pasauliui? Tegu ir
krikščioniškajam... Prifarširuotam, pasišiaušusiam raketomis su
branduoliniais užtaisais, viską naikinančiais nuodais? Iš Kosmoso į
Žemę žvelgiančiam tik kaip į būsimų kautynių poligoną?
Gal Kristaus mokslas „atgyveno“? Jau nebetinka pasauliui,
pamišusiam nuo žemiškų aistrų, iškeltų į valstybės lygį? Panašu
į tai, kad Vakaruose keikiamas Markso mokymas, akcentuojantis
materializmą (profaniškumą), nūdienos pasauliui yra artimesnis,
pajėgesnis, reikalingesnis? Tik apie tai nekalbama. Nepadoru... Dar
leidžiama gyvuoti ir bažnyčiai...

1984-ieji. Vasario 13 d.

Gyvename pasaulyje, kuriame dingsta prarastų namų atmintis. Gyvename pasaulyje, kuriame nebėra pavienio žmogaus kaltės... Atsakomybę prisiima nuasmenintas, nepakaltinamas Kolektyvas. Bet, kita vertus... Žmogus paliktas vienas plūduriuoti krantų
nepripažįstančiame pasaulyje. Arba susiliek su Kolektyvu, ištirpk
jo masėje. Gyvensi...
Štai ką ir kaip rašo mūsų tautietis Algis Mickūnas (JAV):
„...Natūralios formos nebeturi vertės. Kas yra vertinga, tai pats
save kuriantis ir naikinantis procesas. Šio amžiaus poetai yra stipriai pajutę tą naikinimą ir pasaulio sugriuvimą... Kadangi nebėra
jokio masto (kriterijų – R. G.), blogis turi pilną teisę pasirodyti
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netrukdomai. Šios etinės pažiūros... pilnai išvystytos Europos politiniame gyvenime.“

Komentaras
Praėjus trisdešimčiai metų likimas suvedė mane su prof.
Algiu Mickūnu Mykolo Riomerio universitete. Kartu dalyvavome projekto: „Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos
visuomenės mąstymo pokyčiai ir europinė erdvė“ vykdyme. Įdomi asmenybė ne tik savo filosofija, nukreipta į
Vakarų civilizacijos kritinę analizę. A. Mickūnas yra dalyvavęs Korėjos kare, buvo mirtinai sužeistas: kulka kiaurai
perskrodė kaukolę. Bet medicina, ypač chirurgija, sugeba
padaryti „stebuklų“. Taip atsitiko ir su mūsų tautiečiu.
Dar ir šiandien filosofas atrodo žvalus, jaunatviškas ir žavingai komunikabilus.
A. Mickūnas yra išrinktas Lietuvos Mokslų akademijos užsienio nariu (to paties skyriaus, kuriame aš esu „prirašytas“).

1984-ieji. Vasario 16 d.

Bandau suprasti pankų judėjimą (o jam priklauso ir mano
jaunėlis sūnus). Vilniuje jų priskaičiuojama apie 3000. Iš kur, iš
kokių šaltinių virsta tasai savotiškas nihilizmas; nieko pozityvaus
neveikimas, būrimasis į grupes ir pramoginis, lėbautojiškas laiko
praleidimas?
Aiškiai matai fragmentiškus, sutrūkinėjusius jaunuolių, paauglių ryšius su savo tėvais. Matai jų nebylų maištą susiklosčiusiai
tikrovei, kuri jiems atrodo veidmaininga, trūnijanti, neteikianti
šaukiančių, mobilizuojančių idėjų...
Pankai (ir mano sūnus Eimantas) vasario 16-tą vis dėlto savaip atžymėjo...
O man šiandien sukako 48 metai. (Mamos pasakojimu, aš
gimęs vasario 16 d.!)

1984-ieji. Vasario 18 d.
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Spaudos kioske nusipirkau „Lit. ir Meną“. Ten publikuota
mano novelė „Mazgelis žemės“. Netilpo viename laikraščio puslapyje... Iš to, kas spausdinta, man rodos, – geriausias. Išliko filosofinių minčių. Bet džiaugsmo, pasitenkinimo nejaučiu...
***
Įžymusis režisierius J. Miltinis tame pačiame Literatūrmenyje rašo: „Platonas, kreipdamasis į jaunus šokėjus, kalbėjo: „Esmė yra
ne tobulai šokti, o šokti patį tobulumą... Toks buvo ir mano siekimas. Praėjau pro šalį. Neįstengiau šokti tobulumo. Ar įmanoma, ar
galima pasiekti šito? Įmanoma, tik priklauso nuo aplinkybių... Bet
nusivylimo nejaučiu...
Spektaklis – siekimas pažinti žmogaus esmę, noras patekti į
visatos centrą – su viltimi ten buitiškai išnykti. Linkėjau to ir mokiniams...“
Miltinis prisipažino, ko nepasiekęs...
Kai pamačiau jo teatrą (berods, 1968 ar 1969 metais), suvokiau tą patį – forma puiki, tobula, bet „šokamas ne pats tobulumas“.
Tai gal mano intuicija iš tikrųjų neapgauna vertinant kai kuriuos
meno reiškinius?

1984-ieji. Vasario 20 d.

Kodėl literatūroje nebeliko teigiamo herojaus?
Išsišakojo gyvenimas. Išskydo, išsišakojo įsivaizduotas idealo modelis ir jį palaikę kriterijai. Dabartinės visuomenės idealai –
pseudoidealai.
Pagaliau atsirado daugybė dirgiklių, pagausėjo štampų. Net
ir „teigiamam“ herojui tenka išradingai laviruoti, nepaisyti jį apibūdinančių kriterijų jau vien dėl to, kad pats išliktų gyvas ir kūrybingas. Praėjo tie laikai, kada nesuprastas, apkalbėtas ar nuskriaustas
žmogus galėjo ne metais, o dešimtmečiais demonstruoti savo principus, nešti savo nuoskaudų kupiną kuprą...
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„Niekada nekurk šeimos su tuo žmogumi, kuris nesugeba
suvokti tavo emocinio pasaulio “ – tarsi mane moko JAV psichologas N. Bradenas.
***
Ilgai, ilgai apie visus disertacijos gelbėjimo būdus mąstęs, apsisprendžiau pasinaudoti va bank metodu.
Docentė Leonilija P., kurios vyras buvo dirbęs „KGB“, geranoriškai sutiko mane suvesti su jai artimai pažįstamu „KGB“ pulkininku, Lietuvoje kuruojančiu mokslo bendruomenę. Tai buvo neaukšto ūgio brunetas. Kai kambaryje likome dviese (trečiasis buvo
mano atsineštas konjakas), sukaupęs visą drąsą, sakau jam:
– Visa Maskva, visa Sąjungos sociologų bendruomenė tik
ir šneka, kad mano disertacijos patvirtinimą blokuoja jūsų įstaiga...
Mano buvo sumąstyta: kas jiems tas Grigas, jeigu dėl jo įstaigos prestižas susvyravęs? Gal jį tikrai laikas paleisti nuo grandinės? Juolab, kad jis nėra jau taip piktybiškai nusiteikęs prieš tarybų
valdžią. Dabar gi pertvarkos, atšilimo metai. Be to, gana ženkliai,
teigiamai pasidarbavęs...
Pulkininkas mano nuostabai atsako:
– Štai manasis telefonas. Paskambinkite po savaitės...
Užkibo! Drebančia širdimi paskambinau. Išgirdau atsakymą:
jų įstaiga mano bylos neblokuojanti...
Komentaras
Jau po Nepriklausomybės atkūrimo, tą pirmąją visuotinio
džiaugsmo vasarą skambina man iš tos garsiosios, dar
tebeveikiančios įstaigos ir kviečia į susitikimą: lauks prie
Seimo rūmų, „Moskvičiuje“... Sėdėjo dviese. Vienas iš jų
iš karto priminė padarytą man didelę pulkininko (minėjo pavardę: Milkevičius ar Malkevičius) paslaugą. Kažko
paprašė, nesudėtingo. Bet aš jų nebesiklausiau ir nieko
nepadariau. Manau, kad tas „nepadarymas“ dar ir po Nepriklausomybės atkūrimo dar ilgus metus mane persekiojo juodu šešėliu. Senoji „sistema“ puikiai laikėsi ir veikė
(ko gero, tebeveikia ir šiandien) panašiai kaip masonų

ložė... Iš „Sąjūdžio“ ir Atgimimo judėjimo įvairiais būdais
buvau stumte išstumtas...
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1984-ieji. Vasario 24 d.

Vos ne visą ikišiolinį gyvenimą gyvenau praeitimi ir ateitimi, atimdamas sau dabarties valandas, dienos džiaugsmą. Ne gyvendamas, o kankindamasis tuo, kas nutiko, ir tuo, kas dar nutiks.
Betgi, ko gero, visos valdžios primygtinai siūlo gyventi ateitimi,
užmerkiant akis į būties valandą!.. Girdėjau: Vakaruose gyvenama
dabartimi.
Jeigu aš pasiduodu stipriojo valiai, kuris neneša Gėrio, aš
pradedu pasiduoti ir kitur. Net ir ten, iš kur man negresia pavojus...
Kitaip tariant, aš priprantu pasiduoti.

1984-ieji. Kovo 2 d.

Vasario 24 d. VAK’as patvirtino mano habilitacinę filosofijos
daktaro disertaciją!
Mano va bank ėjimas pasiteisino!!!
Tačiau sužinojęs šią naujieną, nelabai nudžiugau. Atvirkščiai,
atsirado vėl kažkoks nerimas, kad tas faktas gali sukelti papildomą
pavydo bangą...
Kovo 27 d. iškilmingas diplomų įteikimas Maskvoje. Gavau
kvietimą. Gal reikia nuvažiuoti?
***
Įsiėdė mintis apie teigiamą herojų...
Anksčiau buvo lengviau jį įžvelgti, nes pati pažanga atrodė
kitaip. Viskas lyg ir gerėjo vos ne pagal visus parametrus. Kas kovojo už tai – ir buvo teigiamas herojus. O dabar? Vis labiau pasimetame vertindami, kas gi yra pažanga!
Ją lydi ekologinė krizė. Ją lydi besivystančios šiuolaikinės
civilizacijos ligos: vėžiniai, psichikos, širdies... Ją lydi beprotiškos
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ginklavimosi varžybos. Ją lydi dorovinių ir kitų vertybių nuvertėjimas.
Žodžiu, žmonės netampa laimingesni. Kalbėdami apie teigiamą herojų privalome išsiaiškinti tikslų problemą, pažangos problemą. Aiškiau reiktų išsiaiškinti ir neigiamus reiškinius, kurie tapo
mūsų gyvenimo neatsiejamais palydovais.

1984-ieji. Kovo 13 d.

Patiko rašytojos V. Jasukaitytės mintis: „Viskas kuriama tik
su laisvu žmogumi, – ką gi gražaus galima sukurti su sugniuždytu? Ir jums, kurie trokštate turėti žmogų kaip nuosavybę, sakau:
nesirinkite kito iš viso pasaulio, neieškokite ir nesiekite jo, – iš viso
pasaulio visada rinkitės tik save, ir kitas toks ateis pats.“
***
Miestietis neturi ryšio su praeitim, su buvusiais artimaisiais...
O kaime, ir žmogui pasimirus, viskas jį primena: ir namo
sienos, ir seni daiktai, jo naudoti, ir kiemo kampas, kame jisai mėgo
buvoti, ir šilojas, kur kartu grybauta, takas, kuriuo kartu eita... Viskas, viskas. Net ir to vienkiemio atskirtis nuo kitų, ypač gūdžiais
rudens vakarais, yra tapusi žmogaus gyvasties dalimi.
***
Jeigu pasakai tau artimesniam žmogui ką nors negero, pastebi jam ką nors nemalonaus iš jo elgesio – pats pasijauti kaip purvu
susitepęs. Bet va, esi silpnas. Tavo liežuvis – vienintelis žaibolaidis,
tavyje kraujuojančios žaizdos išlydis. Ir jeigu tu nesusilaikęs kitam
ir pili susikaupusius nešvarumus, jaukusius tavąją sąmonę – tas kitas bus irgi užkrėstas blogu kvapu...
Ir vis per tai, kad niekaip negali atsikratyti praeities, tau buvusios brangios. Negali atkirsti to, kas jau buvo, nes su tuo tu esi
amžinai suaugęs, nes tu jau pagyvenęs, nesi jaunas ir būsimi gyvenimo sluoksniai nebeužsluoksniuos to, kas buvo. Nors jie lyg ir
plonyčiai, bet tie įkirsti kirčiai – su giliais randais...

1984-ieji. Kovo 18 d.
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Aplankiau sūnų Arvydą... Kelioms valandoms „pavogiau“
iš Liepojos kazarmų. Atsivežiau į Palangą... Tai buvo geriausios
mūsų bendravimo valandos. Jis sakė: tai laimingiausia jo diena
kareivio gyvenime. Nustebino Arvydo suvyriškėjimas, surimtėjimas, subrendimas... Nebeliko infantiliškosios, jaunuoliškos tuščios,
o gal pasimetusiojo pozos. Viskas rimta ir išgryninta!
***
O palangiškė teta gyvena be galo sunkų vienišo, nelaimingo, sergančio ir save kankinančio žmogaus gyvenimą... Sunkus, be
perspektyvos, be prošvaistės, be džiaugsmo gyvenimas. Baisu neturėti vaikų... Baisu, kai senatvėje žmogus visai nebemoka savęs valdyti, kai ir fanatiškai įtikėtas Dievas niekuo negali padėti.
Žiūrėdamas į ją dar kartą įtikinau save: reikia, būtina ir galima pabėgti nuo mirties baimės.

1984-ieji. Kovo 20 d.

Genetika tvirtina, kad atskiro žmogaus genų struktūra yra
unikali, nepakartojama. Iš to seka išvada: gyvenime žmogus taip pat
unikalus, nepakartojamas. Iš čia išplaukia ir jo vienišumo problema.
Socialiniai santykiai gali paaštrinti, bet gali ir sušvelninti tą reiškinį.
Socialistinė visuomenė – ne išimtis. Čia santykiai irgi akivaizdžiai
aštrėja. Mano funkcija, mano, kaip sociologo, kaip vadybininko paskirtis aiškintis ir aiškinti, kaip tą žmogaus vienišumą švelninti... Jei
žmogus (vartotojas) tapyboje, muzikoje, literatūroje atranda save,
savęs dalelytę – jis tampa laimingesnis, ne toks vienišas.
Piktnaudžiauti eksperimentais, atotrūkiu šiandien yra pavojingiau, nuostolingiau. Anksčiau žmogų globojo bažnyčia, globojo
tradicijos ir papročiai. Globojo stabili šeima. Svarbu ir tai, kaip ir
kiek žmogus, tegu ir apsišvietęs, suvokia meną. Tebūnie eksperimentinis menas, bet turi būti ir demokratiškas – platesnio žmonių
rato suvokiamas. Ir vienas, ir kitas – abu reikalingi.
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1984-ieji. Kovo 24 d.

Šiandien gavau iš VAK’o oficialią kortelę, pranešančią, kad
man patvirtintas filosofijos mokslų daktaro laipsnis! Jausmas
eilinis. Tik šiek tiek daugiau optimizmo, kad įgytos „karūnos“ gal
ir nebepavogs.
Prof. Irmijai Zaksui (instituto bendradarbiui) įteikiau įgaliojimą, kad paimtų iš VAK’o man priklausantį diplomą... Bet man regis, kad padariau apmaudžią klaidą – reikėjo man pačiam važiuoti
į Maskvą. Už poros dienų VAK’e iškilmingas daktarinių diplomų
įteikimas. O aš, po velniais, sėdžiu sudėjęs rankas, pasyvus tada,
kada reikėtų daryti paskutinį šuolį... Savo santūrumą pateisinu išsekusiom jėgom.

1984-ieji. Kovo 31 d.

Žiūrėjau filmą pagal Nobelio premijos laureato Markeso apsakymą „Našlė Montjel“...
Supratau, kodėl pastoviai kunkuliuoja Pietų ir Lotynų Amerikos kontinentas... Kodėl ten sėdi diktatoriai. Kodėl tiek daug
žiaurumo ir perversmų.
Tik prieš kelis šimtus metų suvažiavo žmonės iš Europos.
Suvažiavo genami ne tik skurdo gimtinėje, bet ir gobšumo... Jie išmoko niekinti ir smaugti vietinius indėnus, įtvirtindami toli gražu
ne vien savyje žiaurumą, prievartą. Ten nėra tautos lydinio. Nėra
dvasingumo, kurį paprastai suformuoja bendro gyvenimo ir likimo
tūkstantmetė istorija. Pakirstos, pūliuojančios tradicijų šaknys...
Tas kontinentas ir toliau kunkuliuos.

1984-ieji. Balandžio 3 d.

Žmogaus vidinė (o gal – ir išorinė) poza, jo susikaustymas
yra lyg apsauginis šarvas. Atvira gaivališka asmenybė, neturinti to

šarvo, būna žymiai lengviau pažeidžiama. Kur kas daugiau kenčianti nuo įvairių dirgiklių...
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1984-ieji. Gegužės 10 d.

Diplomą Lietuvos MA visuotiniame susirinkime iškilmingai
įteikė prezidentas Juozas Matulis. Prasidėjo sveikinimai. Buvau nustebintas: kokia daugybė žmonių nuoširdžiai džiaugėsi mano pergale. Tarp jų priskaityčiau ir Joną Macevičių.
Banketas Lazdynų restorane viršijo ne tik mano, bet, ko gero,
gal ir kitų dalyvavusių lūkesčius. Savo ypatinga atmosfera, salėje
plevenusiu dvasingumu, kuris vienijo visus, beje, ir tuos, kurie iki
tol buvo nepažįstamais. Mano mama neišlaikė: atsistojusi dainavo
duetu su mano seserimi Terese... O kiek buvo kalbų ir tostų! Nustebau ir tuo: ką kviečiau – visi su aiškiu nuoširdumu atsišaukė.
Kiekvienas su savimi atsinešė šventinę nuotaiką, kurią palaikė dar
ir keturkampiu sustatyti stalai, o jų viduryje – gėlių krūmai.
Apie pusiaunaktį, mamai pakvietus (tai man buvo netikėta!)
daugelis sugriuvo pas mane į namus. Atėjo iš apačios ir Jovaišos.
Vėl dainos, vėl kalbos visuose pašaliuose. Paskutinė „sekcija“ savo
darbą baigė 9 val. ryto (Teresė, brolienė Regina ir mano aspirantūros Maskvoje bičiulis Albertas Pačiukėnas). Visi, visi kalbėjo, kad
restorane tos penkios valandos pralėkė tarsi 5 minutės ir kad visas,
visų susitikimas savo nuotaika su niekuo nepalyginamas.
Įdomu, kad prieš tai mano mama gulėjo lovoje (sirgo) visą
mėnesį... Tiesa, buvo ir įdomesnių reginių. Rašytojas R. Pakalniškis
susikibo su kaimynu Tomu Jovaiša ir susipešę abu laiptais nuriedėjo žemyn...

1984-ieji. Birželio 20 d.

Mano mielas, ištikimas bičiuli Dienorašti... Buvau tave palikęs, pamiršęs. Taip būna, kai man būdavo labai blogai arba labai
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gerai. Atrodė, tikrai atrodė, kad man buvo gera. Netgi labai gera. O
dabar – vėl kryžkelėje... Galbūt tikrai man lemta būti vienam. Visai
vienam. Su savo mintimis, savo keistenybėmis. Su savo nerimu.
Buvo... Ir sutirpo. Taip greitai, taip staigiai. Lyg ir nieko nebūta. Išskyrus iliuziją, kurią godžiai gaudau ir visada... prarandu.

1984-ieji. Birželio 21 d.

Šiandien ryte baigiau žiūrėti šešių dalių telefilmą apie kompozitoriaus Hektoro Berliozo gyvenimą. Verkiau... Nes tai buvo tikras, jaudinantis menas. Istorija, kažkuo primenanti mane... Kaip ir
vakar, kada žiūrėjau paskutinius Edmono Rostano „Sirano de Beržerako“ herojinės komedijos aktus, kur pagrindinį vaidmenį atliko
Klaipėdos dramos teatro nežinomas man iki tol aktorius Kęstutis
Žilinskas.
Komentaras
Praėjo trys dešimtmečiai. Bet filmo apie Berliozą įspūdis
nepradingęs... Kompozitorius „keitė“ žmonas (gal režisieriaus valia?). Jų buvo gal penkios ar šešios. Tačiau nė
viena iš išrinktųjų neatitikdavo to įvaizdžio, kurį buvo susikūręs Berliozas. Gal kūrybinėms asmenybėms tai nepasiekiamas dalykas?.. Kaip moterims ir vyro išsirinkimas?

1984-ieji. Liepos 3 d.

Šiąnakt sapnavau save... Buvo du karstai, hermetiškai uždaryti. Viename kažkokio kūdikio palaikai, kitame – mano palaikai.
Kažkas pasakė: tegu pastovi... O aš žiūrėdamas (iš erdvės) į rudą
karstą pagalvojau: greičiausiai mano kūnas ten jau bus pradėjęs irti...
Atbudau apie pusę šešių išmuštas prakaito, bloguojančia
širdimi.

1984-ieji. Liepos 31 d.
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Atsilankius Naujamiestyje, visada pajauti dramatišką laikmečio kvėpavimą...
Tik kelios dienos prieš man atvykstant, Pašuojo gyvenvietėje
19 metų moteris pasikorė dėl to, kad mirė jos dviejų dienų kūdikis.
O mirė, nes teko replių pagalba ištraukti jį iš gimdyvės... Ji paliko
raštelį: „Aš einu ten, kur mano kūdikis...“ Kaip tik tomis dienomis
atostogoms iš kariuomenės buvo paleistas jos vyras.
Praslinkus kelioms dienoms Naujamiesčio apylinkėse, prie
Vadaktėlių, ant gamyklos stulpelio pasikorė Gnižinskaitė, sulaukusi tik 42 metų. Buvo ištekėjusi. Bevaikė. Beviltiška alkoholikė
ir valkata. Mano sesuo pasakojo: brolio kelnes velionė nešiodavo,
kol suplyšdavo. Buvo visa sudvokusi... Jos tėvas, prieš karą grįžęs iš
Amerikos, turėjo įsigijęs nuosavą ūkį. Suprantama, tarybų valdžia
žinojo, kaip jį sutvarkyti...
Mūsų kaimyno Kazio Zolomskio dukters Reginos duktė, ką
tik ištekėjusi, buvo ieškoma milicijos, nes tapo veneritike. Pati Regina buvo nėščia nuo savo tėvo...
Naujamiesčio klebonas laidotuvėms iš žmonių reikalauja
150 rub. (nors oficiali taksa neviršija 15 rub.). Priešingu atveju jis
pasiūlo laidoti žmogų be bažnyčios...

1984-ieji. Rugpjūčio 6 d.

Žmogus – tai unikalus, bet ir imlus karkasas. Tas karkasas
buvo užpildomas tradicine turtinga liaudies kultūra. Betgi jis taip
pat gali būti užpildomas Šopenu, Gete, Puškinu, Maironiu, Kudirka
ir t. t., ir pan. Jeigu karkasas pustuštis – jis braškantis, svyruojantis nuo pūstelėjimo... Kuo gausiau žmogaus karkasas užpildomas
prasmingais dalykais, jo paties darbais, tuo patvaresnė, unikalesnė
būna ir asmenybė. Ir – tauta...
Nemėgstu idealizuojamų herojų! Visi žmonės, net ir geri,
turi ydų, ydingų bruožų. Ir tai – žmoniška.
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Garbėtroškos tipo yra gausybė atmainų...
Kiekvienas žmogus iš prigimties pašauktas palikti savo pėdsaką. Kitaip jis neatliks savojo vaidmens. Kitaip jis nepaliks plytos,
segmento. To segmento, kuriuo kiti galėtų lengviau užpildyti savąjį
karkasą...
Tai gal nieko blogo, jeigu garbėtroška pravardžiuojamas
žmogus lieka patenkintas savo darbais; palikdamas tegu ir laikmečiui pritaikyta spalva padažytą plytą kitam.
***
Kodėl tokia atskirtis tarp jaunesniosios ir vyresniosios kartų? Tarp dėstytojų ir studentų?
Gal nėra idėjinio ryšio? Nėra jungiančių gijų? Jaunimas tiki
tautos idėja, jos ieško!
Vyresnieji dėsto oficialiai, laikosi komunizmo idėjų propagandos reikalavimų. Jaunimas visam tam abejingas. Vyresnieji irgi
tiki tautos idėjomis, bet tyli, veidmainiauja.
Kokiomis idėjomis bus užpildyta ta praraja? Ir kada? Greičiausiai ir toliau trūkinės kultūros perimamumo mechanizmas!
Jaunimas pasilieka jaunimo kultūroje. Diskotekos tipo! Formuojasi nauja kultūra, tradicinę kultūrą neigiančioji (nihilistinė)
civilizacija.
Manyje tik prigimtis gera. Ir su jos pagalba bendrauju... Visa
kita – keli sluoksniai sintetinių dažų. Gal kibios kokybės dažų? Kuriuos reiktų dantimis ir kitais būdais nugramdyti, nuplauti, kad į
laisvę išeitų gerieji prigimties pradai.

1984-ieji. Liepos 7 d.

Vakar „Vagos“ leidyklai įteikiau (nebeapsikentęs taisymų)
novelių rinkinį „Medaus skonis“ – 11,5 sp. l. Gavau pažadą, kad 3
mėn. bėgyje suformuluos sprendimą. Ką gi? Lauksime išvados, kuri
turėtų būti apie lapkričio šventes.
Dabar galiu ramia sąžine ir laisvomis rankomis pastūmėti
mokslo ir mokslo populiarinimo dalykus.

1984-ieji. Rugpjūčio 11 d.
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Įvyko Joniškėlio žemės ūkio technikumo 1954 m. laidos susitikimas. Tai buvo nuostabios, nepakartojamos akimirkos. Visas
pusdienis ir ypač visas vakaras pralėkė kaip viena akimirka.
Keista, bet Jonas Laucius, mano suolo draugas, tapęs šaltu,
biurokratišku, o Jonas Morkūnas – liko toks pat: natūralus, žmogiškas.
Komentaras
Abu suminėti asmenys tuomet užėmė gana aukštus postus: buvo rajono žemės ūkio gamybinių valdybų viršininkai (Laucius – Ukmergės, Morkūnas – Pasvalio). Pirmasis
iš suminėtų lyg ir pirmininkavo mūsų (apie 70 asmenų
susibėgimui). Bet pirmininkavo taip, lyg tai būtų eilinis
gamybininkų susirinkimas. Tą faktą iškeliu kaip įrodymą apie sovietmetyje egzistavusią atmosferą ir jos įtaką
kai kurioms asmenybėms. Žinau gerai, kad Jonas L. dar
besimokydamas septynmetėje mokykloje buvo išdavęs
patriotinę paauglių organizaciją, kuriai vadovavo Jono
bendraklasis Gelmantas Garbauskas. Jų susibūrimas turėjo savo simboliką, nuostatus. Nežiūrint Gelmanto paauglystės amžiaus, buvo nubaustas keleriems metams kalėti. Prisimenu jo suėmimą technikume, kai mokėmės dar
pirmajame kurse. Bet tada, tais metais su tokiais įvykiais
buvome lyg ir apsipratę...

1984-ieji. Rugpjūčio 15 d.

Įstrigo kelios Juozo Miltinio mintys... „Daugiausia žmogus
turi ką pasakyti, kai išgyvena didelį tragizmą... / Atviri, energingi
žmonės negali nesusikirsti... / Daug ką prarandame neugdydamiesi
konfliktu – šeimose, įstaigose, o tik siūlydami savikritiką... Be konfliktų liūdna gyventi. / Pagal Ibseną – stipriausias žmogus – vienišas
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žmogus. / Teatre reikia spręsti žmogaus buvimo pasaulyje prasmės
klausimą, o ne atgaminti nuogą buitį. / Menas yra tada, kada iš gyvenimo paimtas sprendimas išreiškia begalybę ir paslaptį.“
***
Įdomus dail. Antano Gudaičio pastebėjimas. Anot jo, J. Grušo moralizavimas jam trukdo betarpiškai prieiti. Pajusti. Išgyventi...
Maišymas į meną moralės ir kitokių dalykų jam visada yra svetima.
O štai pats Juozas Grušas tą reiškinį vertina kitaip: morališkumas
padeda menininkui siekti aukštų tikslų.

1984-ieji. Rugpjūčio 27 d.

Iliuzijos, viltys... A. vėl atsilankė pas mane... Pradžioje buvo
piktas pokalbis, mano priekaištai... Paskui – bendro gyvenimo metais kartu klausyta muzika... Svečiavimasis pas Pakalniškius... Naktis. Rytinis pasivaikščiojimas...
Ji vėl be pusiausvyros. Jos mintys sukasi apie nepagydomas
ligas, mirtį, beprasmybę, tuštumą... O man ji tebebrangi, artima.
Gal niekuo ir nepakeičiama...
Mano yra kaltės, kad jos neišsaugojau. Kad ji visa, visa atsidavė viską naikinančiai aistrai. Svaigdama, užmiršdama šeimą atsidavė kritimui, kurio šleifą vargu ar įmanoma pamiršti. Pernelyg
dideli dvasiniai išgyvenimai.
Kaip gyventi? Kur vingiuoja ir nuvingiuos mano gyvenimas?
Argi jis taip ir praeis besiblaškant? Kančiose? Dviprasmybėje?
Dieve, Dieve... Buvo sunku tada. Gelbėjausi rašydamas habilitacinį darbą. Nė kiek ne lengviau ir dabar. Bet kokiam rašymui
jaučiu lyg ir prievartą. Prievartą gyventi...

1984-ieji. Rugpjūčio 31 d.

Antanas Jasaitis – Lietuvos MA narys korespondentas,
TSRS valstybinės premijos laureatas, profesorius – mano artimas

bendramintis. Bet... Tiesiog mano akyse įvykusios (ilgametės) dramos auka.
Visą gyvenimą dirbo įsitempęs, siekdamas geriausio profesinio rezultato ir aukščiausio pripažinimo. Bet kartu siekė ir tebesiekia būti dėmesio centre... Dabar, kai tapo priklausomas nuo alkoholio, tas siekimas per kraštus liejasi aštriomis, nepavargstančiomis
pastangomis ir pastabomis kandžiojant kitą; tačiau tą, kuris yra už
jį žemesnis, silpnesnis; aplinkinių akyse didžiuojantis savo psichologizmu, apsiskaitymu.
Kokia jo ilga atmintis nešiotis gautą įžeidimą (tegu ir užtarnautą) ir paskui, net po 20 metų siekti bet kuria kaina atsiskaityti...
Koks kategoriškumas! Žiūrėti į pasaulį tik per vamzdelį su padidinamuoju stiklu... Žmogų matuoti siaurai, savo subjektyvaus modelio
matais. Nepriartėjus prie supratimo, kad pasaulis daugiaplanis, daugiamatis, daugiaformis ir nepažinus – pateikiantis vis naujas ir naujas paslapčių atmainas. Taip, kaip ir žmogus – to pasaulio smiltelė...
Komentaras
Negražios mano mintys. Apie buvusį nuostabų bičiulį.
Bet... Noriu išlikti sąžiningas savo dienoraščio įrašais. Antanas buvo mano vienmetis (gimęs irgi 1936 m.). Nepagydoma onkologinė liga jį pakirto pačiame mokslininko išsiskleidimo amžiuje – sulaukus vos 62-jų metų. Pateiktas
įrašas – tai ir bylojimas apie būtinas pastangas – būtinybę
turėti savo buvimo pasaulyje platesnę filosofiją...

1984-ieji. Rugsėjo 4 d.

Skaitau žinomo literatūros kritiko K. Ambrazo „Gyvenimo
apoteozę“. Autorius stebisi, piktinasi tuo, kad keliose nuotraukose
su rašytojais mato vieno ir to paties žmogaus veidą. Čia pat pavadindamas jį menkysta, kvailiu... O man regis, kad toks vertinimas
labai jau panašus į bumerangą. Man niekada nelinko širdis į šios
pastabos autorių. Jis neturi jokios koncepcijos... Tiesa, nepamiršta
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apsidrausti sakydamas, kad literatūros problema – žmogaus problema. Kad literatūros koncepcija – žmogaus koncepcija. Bet tokie
ditirambai dar nesudaro žmogaus koncepcijos. Nuo jų dar toli iki
kuriančio žmogaus koncepcijos.
Žmogus – laikmečio veidrodis!
Užvertus kritikos veikalą pagalvoji: kam, kuriam tikslui autorius rašė ir įsiūlė jį skaitytojui?
***
Just. Marcinkevičius rašo apie dvi žmogaus gyvenimo linijas: „gyvenimas pasaulyje“ ir „gyvenimas savyje“. „Giliausias ir sudėtingiausias žmogus būna vienas. Ir – teisingiausias, tikriausias“,
tvirtina poetas. Jis pergyvena, kad pirmoji linija daug pasyvesnė
už antrąją...
O man atrodo, kad tas linijas galima traktuoti kitaip – kad
jos nematomai persimaišo ir, laikas nuo laiko, prasiveržia tai viena,
tai kita forma.
***
Iš Vyto Greviškio pasakojimo.
Tai buvo gal šešiasdešimtaisiais metais... Tuometinis Lietuvos TSR premjeras M. Šumauskas su reikalais nuvyko į Raseinių
rajoną. Po oficialios programos buvo vakarienė. Tada atsipalaidavęs premjeras ėmė ir išklojo:
– Štai, net išvietę statydamas privalau klausimą derinti su
Maskva... O dar skaitausi Ministrų kabineto galva. Šūdas, o ne galva... Ar derėjo dėl jos ir dėl viso šito kalėjimuose šerti utėles?..
Taip jam bekalbant, pirmasis pabėgo rajono „KGB“ viršininkas (kad nebūtų apkaltintas: girdėjęs ir nieko neveikęs...). Paskui
jį bėgo ir kiti, apdairesni. Tik vienas, rajono šeimininkas Gramaila
pasiliko šalia. Jau nebuvo kitos išeities... O gal?..

1984-ieji. Rugsėjo 25 d.

Buvo instituto partinės organizacijos ataskaitinis susirinkimas. Man buvo pasiūlyta jame pasisakyti. O aš atsisakiau...

Atsisakiau, o dabar neramu. Kodėl atsisakiau? Juk man pakišo gerą
progą reabilitacijai! Buvo atsilankę aukšti viršininkai... Susirinkime
aš sėdėjau ramus, manydamas, kad elgiuosi visai teisingai, kaip ir
priklauso apsiginklavus kita filosofija, kitu pasaulio matymu.
O dabar? Dabar neramu. Buvo gera proga apginti socialinės
raidos, jos valdymo problematiką, apie kurią niekas iš esmės nekalba... Prakeiktas funkcionalizmas... Už tai mus tik ir vertina. O iš
esmės – nuvertina. Nuvertina visa kita, gal dar žmoniškesnes, bendrai kultūrai svarbesnes savybes ir bruožus.

1984-ieji. Spalio 7 d.

Dažnos valandos, dažni vakarai, kada siela ima daužytis,
blaškytis uždaryta fiziologiniame šarve. Kada vienišumas pavirsta
kančia, užslenka minties stagnacija, aimana, kuri lydi tave ir niekur,
niekur nuo jos negali pabėgti, pasislėpti, nebent dalintis vienišumu,
ta aimana su žmogumi, kuris tau atrodo tik laikinas pakeleivis, pritapęs ar tu prie jo prisišliejęs iš būtinybės...
Tęsis taip visą mano gyvenimą ar išnyks ta sielos aimana –
nežinau. Greičiau, kad liksiu toks, koks buvau vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje ir brandesniame amžiuje – ieškantis ir nesurandantis, besiblaškantis, besikankinantis, nes tai, ką galiu gauti, kas šalia
manęs – manęs nepatenkina; šauksmas, aimana išlieka, gal kiek
prislopinta, bet tik ir laukia progos ištrūkti į laisvę ir temdyti akis,
slopinti gyvenimo džiaugsmą ir laikyti mano sielą pastoviame virpesyje, nuolatiniame nerime...

1984-ieji. Lapkričio 8 d.

Krūva darbų, darbų... Pats juos ir susigalvoju. Arba jie mane,
nesipriešinantį, įsiurbia. Kaip akivaras pelkėje. Apie literatūrinius
tolesnius bandymus belieka tik svajoti... Taip galima ir galą gauti. Nepasidžiaugus gyvenimu... Atrodo, kad dar lyg ir negyvenau.
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Atrodo, kad jo – to gyvenimo nebuvo. Vien įtemptas darbas, kova
(už ką?, dėl ko?), vien konfliktai; vien sielos kančia, rodos, tik ir
telankė...
Vis vien aš jaučiuosi kaip niekada labiau laisvas ir be laimės
laimingas.

1984-ieji. Lapkričio 10 d.

...Valkataujantis, šeimininko pamestas stambus, palšas šuo
sunkiais išsekusio organizmo žingsniais užlipo į 5-tą aukštą ir atsigulė prie mano durų.
Po kurio laiko jis pradėjo gailiai inkšti (verkti). Vakare, kai aš
ruošiausi pasivaikščioti, jis nejudėdamas, gulomis pakėlė galvą ir
žiūrėjo į mane maldaujančiomis, pagalbos ir užuojautos šaukiančiomis akimis.
Padaviau dešros. Gabalą prarijo pagavęs ore. Į bliūdelį pieno
įtrupinau duonos ir išėjau.
Sugrįžęs radau tebegulintį prie mano durų. Nepiktai pasakiau pasitraukti. Jis mane suprato ir sunkiais žingsniais nusileido
laiptine žemiau ir, išsitiesęs ant cemento aikštelės, tebežiūrėjo į
mane pagalbos maldaujančiu žvilgsniu. Ryte aš blogai miegojau ir
girdėjau jį, ten paliktą. Bet apie 10 val. ryto jo jau nebebuvo...
Nežinau, gal aš neteisus, bet tas šuo paliko didesnį įspūdį ir
širdies gailestį negu elgetaujantis žmogus. Pastarojo šansai visada
didesni. O šuns bejėgiškumas daugiau negu akivaizdus. Jis turi ne
tik atmintį, sąmonę, bet ir labai plačią jausmų gamą!..
***
Mąstau apie švedų literatūrą, apie žmonių gyvenimo sulyrintą pasakojimą, išskleidžiantį turtingus dvasinio matymo ir bendravimo klodus... Bepigu jiems. Jų krašto ilgus šimtmečius niekas
nemindė. Niekas nedraskė, nenaikino. Neniekino šimtmečiais susiklosčiusių dvasinių saitų ir saitelių. Nedegino laužuose žiniuonių
ir raganų. Nesprogdino pastatų ir fiziškai nenaikino tautos. Brolis
brolio nešaudė...

Tenka tik stebėtis, kaip mes – dešimtis kartų plėšti, naikinti,
deginti, kurstyti vieni kitiems pigiausios neapykantos, dar išsaugojome dvasinės kultūros klodus! Na, gal ir ne tokius kaip švedai. Bet
už tai praturtintus patirtomis kančiomis...
Manau, kad tam klodui pagrindą davė ir tebeduoda lietuvių senojo tikėjimo ir gyvenimo būdo paveldas, ypač turtingas
savo dvasinėmis vertybėmis, pagarba ir meile viskam, kas gyva, kas
gamtiška ir dvasinga...
Kokie nuostabūs psichologiniai švedų rašytojos Selmos Lagerlef pasažai. Štai vienas iš jų...
„Ji pasijuto didžiai nuskriausta. Jai nebėra, apie ką svajoti, ko
ilgėtis. Kai skaitys kokią gražią knygą, herojus jau neįgaus nejučiomis jo bruožų. Kai klausysis muzikos, pilnos meilės ilgesio, nebeįstengs jos suprasti, ji neras atgarsio jos širdyje.
Argi dabar, praradusi meilę, ji gali matyti gėlių, paukščių ir
vaikų grožį?
Naujoji santuoka, kuriai ji ruošėsi, atrodė lyg didžiulė niūri
dykynė. Jeigu tebeturėtų savo meilę, ji užpildytų jos širdį. Dabar ji
sėdės svetimuos namuos, ir bus tuščia jos širdy, ir tuščia aplinkui...“

1984-ieji. Lapkričio 12 d.

...Kai po konferencijos, vakarieniaujant pasakiau tostą, visi
sužiuro į mane: buvęs Respublikos Liaudies ūkio tarybos pirmininkas prof. Pavelas Kulvecas, Aukštosios partinės mokyklos rektorius
Sigizmundas Šimkus, kiti. Ir kai vyrams reikėjo skirstytis namo, o
bendravimo poreikis buvo pačioje kulminacijoje, keletas iškart sutiko su mano siūlymu ir atsidūrėme mano bute.
Aš nustebau tuo pasitikėjimu, kurį iki pirmos pažinties parodė man S. Šimkus. O jis čia, pas mane norėjo išsikalbėti. Kalbėjo
daug, jautriai, literatūriškai, bet labai jau rezervuotai.
Ir kai aš jam pasakiau keletą komplimentų, už kultūros vystymą, o paskui priekaištą, kodėl tik mūsų respublikoje nevertinama etnografinė kultūra, tebekertamas medis, ant kurio išaugome,
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kad tai destabilizuoja bendrą padėtį, ypač sujaukia jaunimo elgesį,
tada jis pasimuistė ir neužilgo pakilo. Su juo visi kiti...
Komentaras
Asmenis, kuriuos ką tik suminėjau, aš ir dabar priskiriu
buvusios partinės nomenklatūros šviesuoliams. Jų veiksmuose jau tada buvo galima įžvelgti lietuviško patriotizmo. Neatsitiktinumas ir tai, kad jie tada sutiko pas mane
atsilankyti. Tačiau į mano „provokuotą“ pokalbį negalėjo
įsijungti jau vien dėl to, kad privengė vienas kito. Vėliau
dar ne kartą buvau susitikęs ir su P. Kulvecu (Kulviečiu),
ir su S. Šimkumi. Pastarasis, nekreipdamas dėmesio į tuometines savo pareigas, man yra nuoširdžiai padėjęs 1989
metais Politinio švietimo namuose organizuojant gana
gausią (ir drąsią) mokslinę konferenciją „Tautinis mentalitetas“. Pasitaręs su kunigu Vaclovu Aliuliu (tai buvo
vienas iš intelektualiausių, raštingiausių lietuvių katalikų
bažnyčios veikėjų), į tą konferenciją pakviečiau (su pranešimais) ir du dvasininkus: poetą Ričardą Mikutavičių ir
Kauno kunigų seminarijos docentą Algimantą Kajacką. Jų
žodžiais, tai buvo jų pirmieji viešieji pasirodymai pasaulietinėje auditorijoje (ir ne bet kur, bet Respublikos politinio švietimo rūmuose!).
Šios konferencijos medžiagą atskira, įspūdinga knyga pavyko gana operatyviai dar tais pačiais metais publikuoti („Minties“ leidykla). Iš autorių surinktus tekstus (o jų
buvo 27) suskirstėme į penkias dalis: Tauta ir jos savimonė, Tauta ir kultūra, Tauta ir tikėjimas, Tauta ir teisingumas, Tauta ir jos raiškos keliai. Anoms dienoms knygos
tiražas buvo neįtikėtinas – 10 000 egz.! Man tame darbe
talkininkavo Žibartas Jackūnas.
Nesusilaikau skaitytojui nepateikęs pirmojo abzaco iš
savo tai knygai parašytos pratarmės:
„Niekas taip nepakerta tautos, jos dorovingojo, dvasingojo prado, jos kūrybinių galių, kaip nesantaika, ambicinga

konfrontacija. Žinoma, negali būti pilnavertės raidos, visuotinio atgimimo, kol neįveiktas primestas, prievarta
diegtas monizmas, kol nėra galimybių visuomeninėms
jėgoms diferencijuotis, joms poliarizuotis. Tačiau labai
svarbu tarsi akies vyzdį saugoti jų konstruktyvų dialogą,
kurio pagrindą turi sudaryti bendrosios visus jungiančios
vertybės, sugebėjimas jas atrinkti ir suvokti.“
Kodėl šiam faktui skiriu tiek dėmesio? – visai pateisinamas būtų toks skaitytojo klausimas. Atsakau...
Nuo 1989 metų mano dienoraštiniai įrašai keliems metams
nutrūkę (gal dingę?). O ir po pertraukos „atsigavę“ – jau
įgyja kitokį pobūdį. Antra, Atgimimo metais jau aiškėjo
nerimą keliantis lietuvių tautos susipriešinimas (ir supriešinimas). Reikėjo aktualizuoti būtent susitaikymo, „neišsibarstymo“ poziciją. Trečia, aš su ta kolektyvine monografija lyg ir išgarsėjau. Važiavo pas mane į namus kino
dokumentalistai: su aparatūra, su režisūra ir asistentais.
Bet ten, „viršuje“, kažkas iš „sąjūdininkų“ jau budėjo –
mane garsinti buvo nevalia... Kalbu apie tai, kas buvo
mano kalbėta ir anksčiau, „KGB“ sistema niekur nedingo.
Ji aktyviai darbavosi Atgimimo metais. Darbavosi ir po jų...
Žinoma, neatmestina ir kita priežastis – lietuviškasis pavydas – tas prakeiktasis tautos savinaikos virusas...

1984-ieji. Lapkričio 29 d.

Vakar Greviškiai (Vytas ir Regina) mane nusivežė į Verkius, į
susitikimą su Vyt. Landsbergiu-Žemkalniu (gim. 1883 m.). Jisai labai gražiai, nepavargdamas, džiaugdamasis proga, nors ir padrikai,
bet lygiai tris valandas be pertraukos pasakojo iš savo prisiminimų.
Nuo caro politikos, engusios lietuvių tautos kultūrą, sąmonę, iki jo,
kaip architekto, veiklos anekdotinių atvejų... Visą savo veiklą, savo
augimą, brendimą jis pateikė kaip atsitiktinumų, kaip fatališkų nutikimų seriją... Jo išorė scenoje atrodė puiki!
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O dabar kai ką iš jo kalbos pateiksiu nuosekliau...
Pirma. Senovėje lietuviai puikiai išmanė karybą, gaudėsi savo
krašto privalumuose... Visa teritorija buvo padengta įvairių pilių,
pilaičių, kūlgrindų, miškų sistema, padedančia įvilioti puikiausiai
organizuotą, apsiginklavusį priešą ir po truputį jį naikinti... Bet tam
reikėjo nuostabios organizacijos ir susiklausymo.
Lietuvių pilys buvo erdvios savo teritorija, jos skyrėsi nuo
vakaruose statomų, kur kiemo beveik nebūta, už tai ir gintis buvo
paprasčiau... Vokiečiai savo pilis vadino šlesbur, o lietuviškąsias –
folksbur, liaudiškomis. Anais laikais kunigaikščiai ir pavaldiniai sudarė neatsiejamą organizaciją, todėl ir pilys buvo statomos ne kunigaikščiams apsisaugoti, o ginti savo gentainius su visa jų šeimyna...
(Pasitvirtina mano spėliojimai, kad socialiniai santykiai tada
buvę harmoningi)...
Antra. Su kokia aistra V. Landsbergis-Žemkalnis kalbėjo
apie palangiškio gydytojo Liudo Vareikio ir savo tėvo Gabrieliaus
Landsbergio knygnešinę veiklą!.. Su kokia patriotine jėga minėti
senoliai platino spaudą, palaikė lietuvybę ir jos specifinę kultūrą!
Nepabūgdami nei žandarų, nei kalėjimų, nei tremties, kuri ištikdavusi... Pas jo tėvą Gabrielį, kai jisai dirbo Maskvoje, rinkdavosi vos
ne visi tenykščiai lietuviai studentai...
Trečia. Jo, Vytauto, gyvenimas nuo pat paauglystės buvęs
pilnas nepriteklių (buvusi didelė šeima). Reikėjo, mokantis Rygos
gimnazijoj, pačiam užsidirbti duoną, kaip ir studentaujant. Todėl
ir mokslas buvęs ne itin pažangus. Iš vokiečių kalbos vos gaudavęs
vieną arba du balus. Bet gimnaziją netyčia baigęs su 4 balų vidurkiu
ir įstojęs į Rygos inžinerinį institutą. Tais laikais ten pabaltijiečius
priimdavo be konkurso... Paskui per karą evakavosi į Maskvą... Paskui sugrįžęs Lietuvon, tęsė studijas Kauno Aukštuosiuose kursuose.
Šie nusiuntę jį į Romą...
Ketvirta. Ir Lietuvos laikais, ypač pradžioje, klestėjusi korupcija, grupiškumas (ypač vyresniųjų, carinių laikų specialistų
nusistatymas prieš jų, jaunųjų, kartą), biurokratizmas... Kovodavo
prieš tas negeroves. Tuo klausimu buvęs net pas prezidentą Ant.
Smetoną, kuris jo pateiktus siūlymus palaikęs... Netaupė pagyrimų

kalbėdamas apie smetoninės vyriausybės pastangas vystyti krašto
kultūrą, statyti mokyklas, ligonines, pienines, bankus...
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Sunku, išties labai sunku žmogui gyventi be Dievo. Be tos ...,
guodžiančios, teisiančios substancijos. Tik filosofines būties aukštumas pasiekęs žmogus pajėgus atsispirti civilizacijos alaso ir materializmo pagimdytai dorovinei erozijai...
***
Širdies operacijos metu mirė Juozas Barzdaitis, prof., habilituotas filosofijos mokslų daktaras. Mano dramatiškoje istorijoje
jisai suvaidino gana geranorišką vaidmenį. Mirė sulaukęs vos 62-jų
metų. Dirbome tame pačiame institute... Jo širdis taip anksti susidėvėjo, nes buvo nuolatinėse dramose su žmonomis... Neramus
buvo ir su personalu. Regis, jam pačiam trūko filosofinės išminties,
kurią man siūlė: į viską žvelgti filosofiškiau. Per nuotolį...
Aš prie karsto nebuvau ir neišlydėjau – vis per tą prakeiktą
rutinišką pasaulį. Ir – savo paties nevalyvumą.

1984-ieji. Gruodžio 16 d.

Apsilankiau Alytaus medvilnės kombinate... Susitikau ir ilgai
kalbėjomės su direktorium Danieliumi Jakšiu. Teisingiau, jis vienas
mandagiai kalbėjo...
Per daug idealizavau... Šalta, metalinė asmenybė.
Toli gražu ne dėl darbo humanizavimo ir visai ne dėl dvasinių poreikių supratimo viską taip puikiai daro. Dėl prestižo... Ir per
tuos tris metus tik labiau išpuiko, dar labiau save įsimylėjo, nes ir
garbės daugiau atėjo. Ypač su pastatytais nuostabą keliančiais Kultūros rūmais...
Žmonės – jam priemonė pasiekti savo, o ne jie – galutinis
veiksmų tikslas.

320
�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

Komentaras
Palieku šį įrašą sąmoningai. Kaip savo, arba žmoniškosios
mąstysenos klaidingumo įrodymą...
Dar keletą metų dažnai važiuodavau į Alytaus medvilnės
kombinatą. Sociologinių tyrimų, seminarų vedimo, net dokumentinio filmo „Brigada“ (kurio scenarijaus autoriumi
buvau) ir kitais klausimais. Tuometinis kombinato direktorius buvo neeilinė asmenybė. Ne tik talentingas vadovas, bet ir asmuo, sugebėjęs „gaudyti“ ir „įkūnyti“ dvasines vertybes. Jo portretui nutapyti užteks keleto eskizų.
Minėtuose neįtikėtino tuomet puošnumo ir erdvės Kultūros rūmuose repetuodavo daugiau nei trisdešimt įvairių
sekcijų, būrelių ir ansamblių... Inicijavo „Audėjos dieną“ –
šventę (o jų ten dirbo daugiau nei 5000). Scenoje pasirodydavo tos, kurios iš kombinate audžiamo audinio sau sumeistruodavo puošnų rūbą ir atlikdavo kokį nors aktorinį
numerį... Jo iniciatyva prie rūmų buvo įkurtas ąžuolų parkas: medelį jame gaudavo teisę pasisodinti tik ta šeima,
iš kurios kombinate dirbdavo ne mažiau kaip penki artimi
vienas kitam asmenys. Šalia ąžuoliuko buvo įtvirtinama
špižinė lentelė su šeimos ir jos narių vardų įrašais...
Nebeliko! Net apie tai neliko ir prisiminimų... O ir Alytaus
miesto gal trečdalis gyventojų paliko Lietuvą...

Penkta dalis

Pusiausvyra
1985–1988

1985-ieji. Vasario 17 d.
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Teberašau noveles. Jos traukia kaip magnetas. Kaip alkoholio
taurelė. Jos gimdo ir mintis, kurios glūdėjo manyje, užslėptos. O
dabar jos reikalauja laisvės. Ne tik laisvės, bet ir išpažinimo natūroje. Jos, nenuoramos. Verčia, kad jas užrašyčiau ir kad paskui kokia
nors forma paviešinčiau...
Jeigu aš pasiduodu stipriojo valiai, nedorumui, aš pasiduodu ir kitur! Priprantu pasiduoti... Jeigu ką nors vertinu atkartodamas kitų nuomonę, vadinasi, slopinu save, neturiu savigarbos
jausmo.
Meilė – tai sugebėjimas ir pasiruošimas (noras) leisti tiems,
kuriuos mylime, jais rūpinamės būti tokiais, kokiais jie pasirenka
būti visiškai nereikalaujant, kad jie patenkintų mūsų įnorius... Betgi tai įmanoma, jeigu ir ana pusė bent panašiau elgtųsi.
Reikia atsisakyti, kategoriškai vengti tokių stereotipų: „esu
drovus...“ „esu šiai sričiai negabus...“, „esu ydingas...“ ir pan. Šitaip į
užkrosnį visai nuvarysi savąjį „Aš“.
Kaltė ir nerimas – beprasmės emocijos. Kaltė dėl to, kas jau
padaryta? Nerimas dėl to, kas dar galėtų būti padaryta? – didžiuliai
laiko ir žmogaus jėgų rijikai! Tai būdinga ne tik man... Tai būdinga dabartinių mūsų, lietuvių, kultūrai! Ko gero, įskiepytai, kai „kiti“
mus vadavo iš „pagonybės“...
Dėl kaltės nereikia kasdien išgyventi! Bet mokytis iš jos –
būtina! Tai – protingėjimo būdas.
Daug žmonių, užimančių aukštas pareigas, vargiai besugeba
būti betarpiškais (nuoširdžiais). Kur to šaknys: žmogaus kultūroje
(ištrūkusioje iš tradicijos) ar žmonių organizavimo sistemoje?
Inercija ir spontaniškumas gal ir negirtini, bet nepeiktini dalykai. Išankstinis nusistatymas ir nelankstumas – labiau peiktini. Jie
ardo ne tik tave, bet ir tavo santykius su kitais.
Teisingumo pasaulyje nėra ir negali būti. Yra pozicija, individualizuota žiūra, nuolatinis teisingumo siekimas – savotiška kliūtis
žmonių bendravime. O jeigu taip, tai teisingumą vertinkime kaip
susitarimo dalyką.
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Gal žmogus, turintis polinkį į nuobodžiavimą, yra labiau
peiktinas, negu „nuobodus žmogus“.
Jeigu aš siekiu pripažinimo ar praturtėjimo, mane supa tais
dalykais suinteresuoti žmonės. Jeigu aš sieksiu pažinimo, mane
sups tie žmonės, kuriems pats pažinimas yra vertybė...
Lengva štai taip mąstyti, išmintingai postringauti. Betgi gyvenime daug kas priklauso nuo žmogaus prigimties, nuo funkcionuojančios kultūros ir nuo konkrečių aplinkybių. Priklauso ir nuo
siekių, kurių ir pats dorai negali suvokti, paaiškinti ne tik kitiems,
bet ir sau. O vis dėlto dar pasamprotausiu toliau. Pasiremsiu naujai
įgyta išmintimi, kuri pastaraisiais metais mane, tarsi Angelas sargas, guodė, teikė jėgų.
Tarkim: nesunku suformuluoti teiginį, jog taikus žmogus –
tai prielaida Taikai. O jeigu tam teiginiui pati praktika priešinasi?
Sūnus nuverčia tėvą, paskui sūnus tampa tėvu, jį nuverčia jo
sūnus (ano anūkas) ir t. t. Kurgi čia dėtis deklaruojamai taikai?
Pats patyriau: jeigu aš piktas, aš negaliu kurti pasaulio. O
jeigu ką ir padarysiu – bus sergantis... Kreivas. Suvokiu ir tai: sunkūs, dramatiški pergyvenimai, vos ne nuolat lydintis susikrimtimas
gimsta ten, kur, ko gero, per daug sau skiriu dėmesio.
Nereikia atsisakyti senų žinių ir įgyto patyrimo norint įsisavinti naują (kaip kad siūloma). Reikia tik lankstumo. Reikia išmonės, kad senos žinios, seni įsitikinimai nestovėtų skersai kelio
nuolatinio pažinimo procese... Tačiau ir čia trukdo per kančias susikurtas savasis atskleidžiamo pasaulio modelis. Tą gerai supratau
parašęs monografiją apie įmonės socialinę organizaciją. Pakliuvau
į savo susikurtos konstrukcijos nelaisvę.
Reikia gyventi šičia ir dabar – sako išminčiai. Anot jų, kas vadovaujasi šiuo principu – laimingas žmogus. Betgi žmogus, be savo
gyvenimo atminties, man atrodo bedvasis, šaltas, nepatrauklus!
Ką gi, visą laiką gyvename (ir gyvensime) dvejonėse...
Komentaras
Aukščiau išdėstytos mintys greičiausiai bus anais metais susijusios su tuomet įsigyta ir skaityta nestandartine

literatūra. Bet tikėtina, kad tos mintys buvo atrinktos ir
papildytos savo išgyvenimais, tuomet susiklosčiusios jausenos ir siekio kaip nors save psichologiškai palaikyti ir
kontroliuoti.

1985-ieji. Vasario 26 d.

Jau beveik du mėnesiai pas mane, persikėlęs (iš motinos) gyvena jaunėlis sūnus Eimantas... Laukinukas. Visai priešingas mano
moralinėms vertybėms. Bet pasiilgęs šilumos. Ambicingas. Bet
švelnus, kaip mergaitė.
Skaudu buvo jam užduoti diržu. Nebesusivaldžiau. Visai
nebepaiso mano žodžių... Aišku, diržas jam atrodo neteisingas,
įžeidus... O man? Įkyrėjo skundai iš mokyklos. Jo „išdykavimų“
mastas.
Rašyti straipsnius apie vaikų ir tėvų santykius dešimteriopai
lengviau. Apie tai rašiau „Lit. ir Mene“. Su tokia tema išgarsėjau...
Ne kartą apie tai rašiau ir žurnalui „Šeima“.
Arvydas parvažiavo iš kariuomenės atostogoms ir nenorėjo
pasimatyti su motina. Sakė: aš jos neprisimenu.

1985-ieji. Balandžio 23 d.

Nesusilaikau vėl neužsirašęs anekdotų apie suvalkiečius. Neįprastas lietuviams šmaikštumas...
Kodėl suvalkiečiai nevartoja apmušalų sienoms? Jie nenori,
kad sumažėtų kambario kubatūra...
Krepšinio jie nežaidžia todėl, kad mėgsta mesti tik į savo
krepšį...
Nakčiai sustabdo laikrodį, kad mechanizmas nesieikvotų
veltui.
Jie taupo elektrą: skaitydami knygą ir, perversdami puslapį,
išjungia šviesą...
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1985-ieji. Gegužės 14 d.

Pavasaris pačiame žydėjime. Bet jis, lyg būtų visai svetimo pasaulio, eina pro šalį, neliesdamas manęs, tik reikalaudamas
prakaito... Karšta. Tebegyvenu be orientyro, be pusiausvyros. Be
džiaugsmo. Tarsi žemės atramą praradęs lunatikas.
Nors ir sūnūs šalia. Sugrįžęs iš kariuomenės Arvydas –
pagrindinė mano atrama ir paguoda. Jau kelios dienos, kai jisai
sugrįžo. Ten, pas juos pasiekęs aukščiausią laipsnį, kokį tik buvo
įmanoma gauti po vidurinės mokyklos. Sugrįžo su viršilos antpečiais. Paskutiniai metai jam ten sekėsi... Bet kodėl aš nejaučiu gilaus, natūralaus džiaugsmo? Gal vengiu naujų rūpesčių,
nerimo?
Komentaras
Prisipažinsiu: šis įrašas mane šiandien stulbina. Kuo jį paaiškinti, pateisinti? Psichikos nuovargiu? O gal egocentriškumu?
Greičiausiai, kad tais metais abu veiksniai „klestėjo“ ir
mane veikė vienoda jėga.
Su sūnum, tarnavusiu kariuomenėje, susirašinėjome labai
dažnai. Aš jo laiškus – tikras psichologines noveles išsaugojau ir po jo mirties (po nužudymo?!) paskelbiau mano
parašytoje knygoje „Arvydas“ (2001 m.), pažymint jo netekties metines. Toks mano žingsnis, žinoma, buvo ne visai lietuviškas. Neišlaikytas...

1985-ieji. Gegužės 17 d.

Padaviau dokumentus į vakuojančią gamybos valdymo, katedros vedėjo profesoriaus vietą. Specialistų kvalifikacijos kėlimo
instituto direktorius Romualdas Jonušas tvirtina: absoliučiai įsitikinęs, kad mano kandidatūrai niekas negali kliudyti.
Pažiūrėsime...

1985-ieji. Gegužės 22 d.
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Grįžau iš pasivaikščiojimo. Buvau ne vienas. Ir man taip
gera, taip gera... Siela tokia rami, palaiminga, kokios seniai, seniai
nejaučiau ir nebežinojau egzistuojant. Visas materialusis pasaulis,
visos buitinės detalės ir rūpesčiai ir netgi prestižiniai dalykai tarsi
sudyla; tarsi kaip rytmečio spindulių paliestas rūkas ištirpsta, pranyksta... Palikę saulei ir jos sveikinimui absoliučią erdvę ir laisvę.
Gal tai ir yra gyvenimas? Be kančios. Be melo. Be prisitaikymo. Be
pastangų... Kaip upės bėgimas. Kaip medžių lapijos šlamėjimas...
***
Vakar mačiau per televiziją TSKP generalinį sekretorių
M. Gorbačiovą, kalbantį Leningrado aktyvui. Galima nesutikti su
pagrindinėmis jo programos tiesomis... Bet negalima nepasiduoti
jo nuoširdumui, jo įtaigai, jo minties elegancijai, jo betarpiškumui,
kviečiančiam bendradarbiauti, veikti. Tai išties reta asmenybė!
Kitas dalykas, kad jo veikla ir jo galimybės apspręstos viso istorinio-kultūrinio – militaristinio-hegemoniško rusų tautos, ypač
jos valstybinio konteksto...
***
Stebiuosi, kaip greitai ir plačiai po Vilnių pasklido mano išėjimo iš instituto reikalas... Neįsivaizdavau, kad taip būsiu suinteresuotai komentuojamas, vertinamas.
Tie, kurie prie manęs prieina, žinoma, pasako šiltus žodžius,
palinkėjimus, parodo man savo simpatijas. O tokių, pasirodo,
– gana daug. Na, o tie, kurie pavydi? Jie gi veikia slaptai, bet tau
šypsosi į akis. Prieš 10 dienų tiesiai pasakiau A. Matulioniui, kurio
žinioje ir įtakoje gretimo skyriaus vedėja Jūratė Galinaitytė (beje,
mano paties prieš dešimt metų kviesta dirbti sociologe):
– Jei ji neparašys anoniminių laiškų, gal konkurse ir laimėsiu...
– Nerašys. Dabar gi ji daktarinę bebaigianti... – nuoširdžiai,
bet kartu lyg ir save išduodamas, atsakė Arvydas.
O J. Macevičius, su kuriuo greta sėdėjau respublikos Premijų
komiteto sesijoje (kaip narys ir kaip sekcijos mokslinis sekretorius),
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pasirodė žmogiškesnis. Nors nieko apie tą dalyką ir nekalbėjom. Jį,
geranorišką, jaučiau savo biolauku.

1985-ieji. Gegužės 25 d.

Paskambino Angelė ir prašė nors kelioms minutėms susitikti... Susitikome. Žemaitės skverelyje. Pamačiau ją besikankinančią,
sugniužusią. Pagailo. Sujaudino... Tas manyje tebesėdintis, mane tebekankinantis jausmas; tas noras išsivaduoti iš nesibaigiančių klajonių, iš vidinės maišaties manyje atbudo visu akivaizdumu...
Ji pasiūlė savo butą, savo buto raktą. Nesusilaikiau nepasakęs pastabos apie jos nepastovumą. Bet aš įteikiau jai savojo buto
raktus, pridūręs, kad 21 val. sugrįšiu po vakarinių paskaitų namo.
...Ėjau, bėgau savo namo laiptais nežinodamas, kaip man elgtis. Deja... Savo buto raktus radau po kilimėliu. Jokio paaiškinimo.
Jokio jos buvimo pėdsako! Jokio telefono skambučio...
Jaunėlis Eimantas, iš kažkur sugrįžęs, man papasakojo, kad
ji buvusi. Jis ją radęs sėdinčią, bet turėjęs savų reikalų ir vėl ją
palikęs...
Rytojaus dieną (tą vakarą jos telefonas buvo išjungtas)
paskambinau jai į darbą. Klausiu: kas atsitiko? Ji man abejingu, šaltu balsu atsakė:
– Nieko neatsitiko... Tik visiems aš reikalinga...
Ir daugiau nieko. Nė žodelyčio... Vėl laimėjo kažkuris mano
konkurentas.
Žinoma. Galima ją suprasti... Bet ar bereikia? Ar būtų tame
supratime brangakmenis, kuris padėtų mums ištaisyti, kas sugriauta, kas nusiaubta... Aš nesusivaldęs pasakiau, kad ji daugiau niekada man nebeskambintų ir pamirštų mano namus su jos pas mane
gyvenančiais vaikais...
Komentaras
Tai, ką dabar pateikiau skaitytojui, man pačiam yra baisu,
košmariška. Ne tik dėl to, kad peržengiu leistiną atvirumo

ribą... Seniai, seniai ieškau pateisinimo ar pasiteisinimo
dėl to, kas įvyko. Dėl visų mūsų – keturių – kančios, neužgesinamos, neužslopinamos jokiomis pramogomis; jokiomis užmarštimis neužgydomos kančios, suskaldytų širdžių. Labiausiai nukentėjo, sielos netekčių patyrė sūnūs:
Eimantas su Arvydu...
Nedrįstu skaitytojui duoti atsakymo. Teisingo... Jo mūsų
situacijoje nebuvo ir, ko gero, negalėjo būti. Gyvenome
pernelyg skirtinguose pasauliuose su labai, labai skirtingais tų pasaulių reikalavimais ir užgaidomis.
Liko neužgyjanti žaizda... Gyvendami jų prisirenkame nemažai. Gal tik žmonės, apdovanoti mažesniu jautrumu, o
gal prigimtis, davusi jiems aiškiaregystę, nežino, o gal sugeba išvengti tokių ar panašių žaizdų...

Klausausi Vivaldžio „Gloriją“... Norisi verkti. Arba – nusigerti...
Bet ta muzika, nors ir suaudrina sieloje tūnančią kančią, pakelia virš būties, virš kasdienybės. Pakelia virš prisiėdusių nereikšmingų trumpalaikių reikalėlių... Ji lengvučiais sparnais neša aukštyn, primena kitą, lyg ir visų pamirštą, nutolusį pasaulį... Tą pasaulį,
kame esti ramybė, prasmė ir palaima.

1985-ieji. Gegužės 30 d.

Gerokai po vidurnakčio... Kaip jau man įprasta – nesimiega... Mintys, lyg naktiniai drugiai, įkyriai tebesklando. Tebekankina... Gal kalta šurmulinga, sūkuringa diena? Gal jaunėlio sūnaus
sugrįžimas iš poros parų dingimo – prieš egzaminus? O vyresniojo
– iš Palangos? Vėl jo išėjimas ir grįžimas, bet jau pusiaunaktyje ir
išgėrus? Gal jo nuoširdi, jį patį aiškiai kankinusi išpažintis?..
Viskas kraunasi krūvon... Ir mano maištinga kalba instituto
susirinkime... Ir – liežuvio džiūvimas tribūnoje... Ir bendradarbio
apsilankymas pas mane. Jo filosofija... Jo atvirumas, pasitikėjimas
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manimi. B. Brazdžionio eilėraščio dauginimo organizavimas... Respublikinių premijų komiteto sekcijos (aš jos mokslinis sekretorius)
posėdžio organizavimas, po darbo... V. Greviškio įtarus skambutis
(sukėlęs manyje abejones), įtemptas, sunkus, o į pabaigą lyg ir prašviesėjęs... Pokalbis valgykloje, priminęs buvusias ir dar tebeegzistuojančias iliuzijas...
Tai tik mažytė dienos dalis...
Dienos, išblaškytos, svyruojančios, kaip tas nepririštas (gal
paliegęs) medelis vėjų pagairėje... O aš – to medelio vaidmenyje...
***
Gerai, kad rašau dienoraštį – savo ištikimiausią draugą. Intymiausių paslapčių saugotoją... Bet įtariu, kad ir jis turi savo gyvenimą, savąjį biolauką. Ar tai iš tiesų jisai yra mano, manosios esybės
palydovas? Mano „Aš“ atšvaitas?..
***
Skambinau jai dėl jaunėlio sūnaus. Atsiliepė jisai, josios naujasis Juozas... Gal pavydus aš? Padėjau ragelį... Bet jinai, pati tai supratusi, perskambino. Papasakojo apie mudviejų jaunąjį sūnų. Pasirodo, jisai jai buvo truputį atviresnis... Nuliūdau supratęs: mano
širdis visai surambėjusi.

1985-ieji. Gegužės 31 d.

Prieš karą Lietuvos kaime buvo po keliolika įvairiausių organizacijų: religinių, kultūrinių, politinių ir net sukarintų... Jos visos
tarpusavyje rungtyniavo, stengėsi savęsp pritraukti žmones. Užpildė jų dvasinius interesus, turiningesnio bendravimo poreikį. O ką
mes dabar turime? Viskas centralizuota, masifikuota. Bet ar decentralizacija, demasifikacija galėtų pagydyti sunkiai susirgusį tautos
socialinį organizmą?
Anksčiau pobūviuose skaitydavo eiles, kurdavo reprizas,
muzikuodavo ir pan. Užpildydavo erdvę turiningais dalykais. Buvo
taip pabandyta ir mūsų institute... O dabar? Jei kas paskaitytų savo
eilėraštį – būtų nužvelgtas kaip nenormalus, kaip pasimaišęs.

Būdavo... Prieini prie kaimo sodybos, o iš jos dvelkia unikaliu, savaip uždaru, paslaptingu gyvenimu. Ir kiekvienoje sodyboje –
vis kitaip. Ir trobesiai – ne tie patys, ne taip pastatyti ir surikiuoti;
ir kiemas, ir sodas kitoks, ir darželis, ir vagos ne taip vagojamos. Ir
gandralizdis kitoj vietoj... Kur visa tai?
Standartizacija palietė ne tik žmonių būstus. Ji įsibrovė į jų
sielas, į jų elgseną. Į įsitikinimus, į mąstymą...

1985-ieji. Liepos 8 d.

Jau kelios dienos, kaip iš manęs išsikraustė jaunėlis sūnus Eimantas – grįžo pas motiną. Nebegalėjome po vienu stogu gyventi.
Galbūt ir ji – be jo. Atsiskyrimas kaip sunkus akmuo guli mano
krūtinėje. Tebejaučiu savo kaltę... Kodėl neįžvelgiau jo sieloje šviesaus spindulėlio?.. Man atrodė: ten viskas blanku, blogio dulkėmis
apnešta ir pro tą visą sluoksnį niekas, joks žiedelis nebegali beprasimušti... Rūkymas, pusmergės... Net ir daiktų nešimas iš namų... O
jam dar ir 15 metų nėra!
Bet aš negalėjau kitaip pasielgti. Būčiau visai sunykęs, nusibaigęs. Pragyveno pas mane lygiai pusę metų!
Pradžioje lyg ir tiesinosi, lyg ir kažką suvokė. Bet nuo balandžio užėjo kažkoks šėlas, nihilizmas, dvasinis griuvimas... Niekas
negelbėjo: nei gražūs žodžiai, nei diržas, kurį buvau pavartojęs. Kas
bus toliau? Koks jo likimas susiklostys? Baisu netekti sūnaus, meilės ir prisirišimo jam.
Ji pati suprato situaciją. Atvažiavo. Arvydas padėjo pakrauti
Eimanto daiktus ir jie visi trys su taksi išvažiavo. O aš?.. Likau kupinas dar ir nesuprantamo pykčio. Jis veržėsi visais kampais, nežinojau, kur nuo jo pasislėpti ir kur jį beišlieti. Aišku, to pykčio, to įtūžio
šaltinis buvo ne sūnus, o pats gyvenimas.
Pagyvenę kartu, krūvoje, mes abu (su Eimantu) greičiausiai
vienas kitu nusivylėme. Jame sudilo mano, kaip tėvo, romantizuotas, o gal ir „sumaterialintas“, supragmatintas vaizdas... O aš nusivyliau, neaptikęs jo sieloje man artimos kertelės, brangaus bruožo.
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Nors po šiai dienai menu jo, 8-mečio, ašaras ir prašymą: „Tėte, aš
noriu gyventi su jumis“... Tai buvo širdį draskantis prašymas...
Komentaras
Ar moralu, ar reikia apie visa tai, kas iš tiesų yra labai intymu, rašyti? Vienas vidinis balsas sako: ne! Antrasis: vis
dėlto pravartu savo karčia patirtimi pasidalinti su kitais.
Tėvų skyrybas skaudžiausiai išgyvena vaikai. Mano sūnus
Eimantas su kaupu patyrė subyrėjusios šeimos pasekmes,
trapios sielos kančią. Jis, likęs be pilnaverčių namų, ieškojo „atgaivos salos“ ir ją surado... Tais metais buvo paplitęs
pankizmas – paauglių judėjimas, pakeitęs prieš keliolika
metų garsėjusius hipius. Pankai už savo pirmtakus buvo
įžūlesni maištininkai. Jie drąsiau ignoravo ne tik tradicinį
pilietiškumą (pagarbą piliečių bendruomenei), bet ir tradicines moralinės elgsenos normas. Ir vis dėlto tai buvo savotiški revoliucijos šaukliai ir netgi tautos idėjos skleidėjai.
Sūnus Eimantas, po kurio laiko palaikomas vyresniojo
brolio, ne tik išsitiesino. Ne tik tapo sėkmingu verslininku.
Bet su pavydėtina meile globojančiu savo vaikus (mano
anūkus). Dar mažamečiams (Ignukui ir Aistutei) rodė pasaulį: buvo juos nuskraidinęs net į Ekvadorą, aplankė legendinį inkų miestą Maču Pikču. O ir pats yra įkopęs į
visus garsiuosius pasaulio kalnus, įskaitant ir Tanzanijoje
stūksantį Kilimandžarą. O dabar, kai rašau šias eilutes, po
pasaulį vežioja savo jaunėlį – trijų metukų Kastytį.
Linkęs tikėti, kad ne vienas pankizmu „sirgęs“ savo gyvenime bus pasiekęs ne vieną „Kilimandžaro viršūnę“...

1985-ieji. Liepos 10 d.

„Visi procesai reakcingi, jeigu nyksta žmogus“. Taip kalbėjo
rusų poetas A. Voznesenskis. Tai lyg ir nieko naujo, bet drąsu...
Fiodoras Dostojevskis yra prasitaręs: pas rusų žmogų gali būti

aukščiausi idealai ir žemiausias, pigiausias niekšingumas. Viskas
kartu, krūvoje. Gal mes, lietuviai, artimesni ruso, o ne skandinavo
sielai?

1985-ieji. Rugpjūčio 10 d.

„Gyvenimas – kova“. „Meilė – kančia“. „Mintis – sielos ramybė“. Štai kokius aforizmus savo darbo kilimėlyje buvo išsiuvinėjusi
Vyto Liškausko, mano sesers vyro, motina... O buvo paprasta, savo
vyro lyg ir „užmiršta“ moteris.
***
Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto (LŪSTI)
direktorius Romualdas Jonušas prieš porą mėnesių mane kvietė
dirbti Gamybos valdymo katedros vedėju... Siūlymas buvo viliojantis. Pasirodo, jis energingai mano kandidatūrą gynė ministro
H. Zabulio akyse. Pastarasis sakė, kad aš esąs plagiatorius... Ačiū
mano direktoriui J. Macevičiui – šią apkalbą Jonušui absoliučiai paneigė. Jonušas mane gynė Centro Komitete ir gavo skyriaus vedėjo
K. Imbraso sutikimą skirti mane katedros vedėju.
Bet pakilo audra... Pasirodo, tos katedros docentai: žydas ir
rusas, vadovaujami lietuvio Sauliaus Butkaus, mano vertinto kaip
kolegos-sociologo ir iškelto viešumon (buvau pakvietęs dalyvauti
televizijos forume, skirtame sociologijai). Jie trise stojo piestu prieš
mano kandidatūrą, panaudodami pačias nešvariausias priemones,
net vizitą į CK partinės kontrolės komitetą (žinojo mano „bylą“!),
kad ten užprotestuotų apskritai mano priėmimą dirbti katedroje.
Trijulė, anot R. Jonušo, išprovokavo mano įžanginę paskaitą, kurią
iš anksto buvo numatę sutriuškinti. Žinoma, pats direktorius toje
procedūroje irgi dalyvavo pirmininkaudamas.
Kaip kompromisas man buvo pasiūlyta pusė etato einančio
profesoriaus pareigas... Štai dabar ir kankinuosi: užsikrauti man
tą dėstymą dirbant tokiame kolektyve ar ne? Direktorius vis dėlto nepraradęs vilties mane padaryti katedros vedėju po Naujųjų
Metų.
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Komentaras
Aprašyta istorija savaip unikali. Iliustratyviai apibūdinanti sovietinę tikrovę ir „šešėlines jėgas“, tvarkiusias tada
vadinamąjį kadrų judėjimą. Kaip rodo daugelis dienoraščio įrašų, man irgi teko „laimė“ būti tų jėgų dėmesio
centre. Į viešumą išėję ir „šešėlinėms jėgoms“ atstovavę
asmenys dažniausiai būdavo tik eiliniai, bet gana uolūs
(pavydo, konkurencijos skatinami) vykdytojai.

1985-ieji. Rugsėjo 22 d.

Jau kurį laiką neduoda ramybės teiginys, kurį perskaičiau
„Indijos filosofijos istorijoje“. Ten rašoma, kad arijai į Indiją atėjo
per Iraną iš Šiaurės Vakarų Europos. Kad jie buvę šviesiaplaukiai,
šviesiaakiai, šviesiaodžiai ir buvę aukštos dvasinės kultūros.
Tai gal jie buvo baltų giminaičiai? M. Gimbutienės teigimu,
indoeuropiečiai slinkę į Europą trimis bangomis; pastaroji pasiekusi Pabaltijį – todėl tokia artima ir lietuvių kalbos sąsaja su sanskritu... O man regis, teisingesnis indų mokslininkų teiginys.
Argi nematome, kad kuo giliau einame į istoriją, tuo labiau
mus stebina liaudies menas, liaudies dainų grožis, jų dvasingas
taurumas ir papročių taurumas. Lietuviai krikščionybės taip ilgai
šalinosi greičiausiai dėl to, kad matė dvasiniu požiūriu, ko gero, gerokai svetimesnį pasaulėvaizdį, o gal ir dorovę.
Argi senovės lietuvis nebuvo suaugęs organiškai su gamta;
su jos jėgomis, jos stichijomis ir dvasiomis, kame sėmėsi išminties ir stiprybės? Argi lietuviams nebūdingas, kaip ir indų tikėjimui, žmogaus sielos pomirtinis neišnykimas, persikūnijimas? Argi
lietuviams nebuvo būdingas gilus humanizmas, kurį patvirtino
antropologiniai to meto duomenys ir pilių – sakralinių centrų statymo praktika? Nebuvo čia vietos aristokratiškam požiūriui į valdinius, kaip ir valdinių nusižeminimo prieš kunigaikščius.
O dabar? Likusi tik mažytė salelė su baigiančiais išnykti dvasinės unikalios kultūros rudimentais...

Jonas Vislicietis 1516 metais paskelbė mums, lietuviams, nežinomą poemą „Prūsų karas“, kurioje aprašomas ir Žalgirio mūšis, o
taip pat ir išskirtinis lietuvių vaidmuo epochinės reikšmės mūšyje...

1985-ieji. Rugsėjo 27 d.

Būna keistų asmenybių. Saulius Butkus, buvęs LŪSTI valdymo katedros vedėjas, dėjo didžiules pastangas, kad tik aš tos
pareigybės neužimčiau. Pati situacija tikrai mane „išgelbėjo“ nuo
katedros vedėjo nedėkingos duonos. O užvakar LŪSTI partiniame
susirinkime iš tribūnos tas pats S. Butkus mane vadino „respublikos sociologų tėvu“ ir rėmėsi mano autoritetu suformuluodamas
keletą siūlymų. Daugelis, kurie žinojo užkulisinę jo veiklą, nesusilaikė nenusišaipę šituo jo aiškaus dviveidiškumo pasireiškimu.
***
Knygą „Šeima nūdienos skersvėjuose“ baigiau per mėnesį! Susitarta, kad ją priims „Mintis“ ir pabandys išleisti be eilės! Ji
sudaryta iš daugelio jau publikuotų ir papildytų mano straipsnių.
Tekstą pradedu japonų mąstytojo Kenako Hosio mintimis (moto):
„Jeigu mūsų gyvenimas tęstųsi be galo, neišgaruodamas,
kaip rasa Adasio lygumoje, ir neištirpdamas, kaip dūmas virš Toribės kalno, niekur neregėtume žavesio. Pasaulyje nuostabus tiktai
nepastovumas.“ Nuostabi, guodžianti mintis!
Komentaras
Knyga buvo publikuota 1988 metais (10 000 egz.), įgijusi
kitą pavadinimą: „Šeima ir dabarties pasaulis“. Priskirta
serijai „Populiarioji biblioteka. Pokalbiai apie filosofiją.“

1985-ieji. Spalio 7 d.

Buvo saulėtas, šiltas ir tylus rudens sekmadienis. Skubomis
papusryčiavau ir išsiruošiau į Vingio parką. Nuo naktinės rasos dar
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drėgni, pilki asfalto takai buvo apytuščiai. Sutikdavau vos vieną kitą
jaunavedžių porelę, bestumiančią vežimėlį, ar močiutę, išsivedusią
savo anūkėlę pasirankioti rudeninių spalvų puokštės...
Aplink visomis spalvomis ir pusšešėliais mirguliavo dar tiršta parko augalija. Tačiau menkiausio vėjelio pūstelėti, šnarėdami
lietaus lašais, jau krito rudai geltoni, juodais mirties taškais nubarstyti klevų, liepų ir gudobelių lapai.
Krūtinę maudė Kažkas nepasiekto, neįsikūnijusio, o gal negrįžtamai, kaip šitos saulėtos rudens dienos valanda, prarasto. Neguodė nei protarpiais mano paskaitomas Rolando Pavilionio (jo
versta) padovanotas indėnų kilmės rašytojo rašytas „Voldeno tvenkinys“, nei tvyrojanti, bet sieloje skambanti miško tyla, retkarčiais
sutrikdoma genio kalenimo; nei iš kažkur atsiradusi ir patikliai netoli manęs spindulių atokaitoje įsitaisiusi katytė...
Vienatvė, kurios taip ilgėjausi, su tokiu troškuliu siekiau pasimėgauti, tapo sunkiai pakeliama.
Dar kiek pasiblaškęs po parką, skubėjau į namus – į įprastą narvą, tarsi jo sienos stipriau šauktų savęsp, negu šita gamtos
šventė...

1985-ieji. Spalio 11 d.

Arsenijus Kalinkinas, atvykęs iš Maskvos, pasikvietė mane į
viešbutį. Ir mes, po daugelio metų pertraukos, prisiminėme jaunas
dienas, praleistas kartu technikume ir Maskvos Timiriazevo ž. ū.
akademijoje. Pasimėgavome sena, nesunykusia bičiulyste. Neišleido, pasiūlęs pernakvoti jo nusamdyto viešbučio „liukse“. Maskvoje
Arsenijus turi įsigijęs Rusijoje plačiai įsišaknijusią spaudos leidinių firmą „Izdatelskij Dom“. Pasinaudojo padėtimi. Prieš tai dirbo TSKP Centro Komitete. Kartą ten jį buvau aplankęs. Stebėjausi:
kodėl pro keletą sargybos postų laisvai praėjau su savo nuo įsigytų
knygų apsunkusiu portfeliu. Arsenijus paaiškino: iki smulkiausių
sagelių buvau ne kartą „perkoštas“... Jis dirbo tame skyriuje, kuriam
tuomet vadovavo M. Gorbačiovas.

***
Didysis Romos laikų filosofas Seneka rašė: jei išlendi iš aplinkos puse galvos – rizikuoji rimtais nemalonumais; jei išlendi visa
galva – rizikuoji ją prarasti. Tai žmoniška... Ir netgi pateisinama...
Argi rastųsi asmenybės, jei neveiktų šitas dėsnis? Argi jos turėtų sąlygas grūdintis, formuoti savo charakterį ir kitokį, aiškesnį,
negu kitų – atsargesniųjų, matymą?
Beje, Seneka buvo nužudytas... Rašoma: paties imperatoriaus
potvarkiu.

1985-ieji. Lapkričio 1 d.

Ugdant intelektą, nedera pamiršti, kad asmuo savo išmintimi niekada neaplenks širdies balso. Vidinis balsas visada toliaregiškesnis už racionalųjį apskaičiavimą. O komunikacija, nesibaidanti
jausmo, – visada malonesnė ir šviesesnė už intelektualinius gražbyliavimus. Intuicija, nuojauta – štai į ką reikia įsiklausyti.

1985-ieji. Lapkričio 20 d.

Ką tik iš santechniko sužinojau, kad mūsų name, 61-me bute,
prieš 1,5 mėnesio 25–27-rių metų Andriušonis, surišęs savo tėvą ir
susukęs į kilimą, taip sumušė, kad šis gan greit pasimirė ligoninėje.
Tėvo žudytojui gresia 5–10 metų kalėjimo.
Ta proga prisiminiau įvykius iš Naujamiesčio.
Šiemet vasarą Naujamiestyje sesuo Teresė supiršo Alfonsą
Žilį (jos metų senbernį) su moterimi-našle, dviejų vaikų motina.
Jos pirmasis vyras prieš 8–10 metų suvažinėjo žmogų ir šoko būsenoje pasikorė. Nors vargu ar buvo dėl to įvykio kaltas... Žilys su ta
moterimi vis dėlto kartu negyveno, bet praėjus 1,5 mėn. po vestuvių suvažinėjo girtuoklį senuką. Žinoma, anas ir buvo kaltas, Žilio
niekas nekaltino... Prieš porą ar trejetą savaičių Žilys, važiuodamas savivarte iš Vilniaus, sėdėdamas kabinoje, prie durelių su kitu
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draugeliu išgėrė tris puslitrius degtinės. Prasivėrus kabinos durims,
sesers bendraklasis iškrito ir užsimušė... Žinau, abu sugėrovai buvo
karšto būdo ir tas „draugelis“, jiedviem susikivirčijus, paprasčiausiai Žilį galėjo išstumti... Tokios štai šiems laikams būdingos istorijos... Jos tampa eilinėmis, nieko nebestebinančiomis.

1985-ieji. Gruodžio 2 d.

Mirė Henrikas Lipnevičius. Sulaukęs vos 44-rių. Užvakar, t.
y. šeštadienio rytą, ligoninėje, reanimacijoje. Pats ten nukeliavo trečiadienį... Dėl savo mirties kaltas tiktai jis pats.
Gėrė be saiko. Rūkė irgi be saiko. Vos ne absoliučiai susitapatindavo su darbais, kuriuos dirbo. Dirbo ne savo prigimčiai skirtą
mokslininko darbą. Regis, buvo gimęs viršininkauti.
Šiandien institute salė buvo ruošiama jo pašarvojimui, o mes,
beveik visa instituto viršūnėlė, valgydami pietus, kaip niekur nieko
šnekučiavomės. Lyg nieko nebūtų įvykę, lyg tas žmogus, mūsų kolega, bičiulis, būtų iš viso ir neegzistavęs... Rytoj laidosime...
Nejaugi kiekvienas iš mūsų tučtuojau, gal tik išskyrus pačius
artimiausius žmones, pamirštami? Prisiminimą užslopina rutina,
kaip tas maurais užžėlęs prūdas...
Išsigimstame. Tampame be širdies, be jausmų, suprasdami
tik patys save. Tik matydami savo darbus, kurie gal ir skatiko neverti... Gal toks pat robotas, egoistas pasidariau ir aš?..
O dar tik prieš 10 dienų Henrikui sakiau:
– Mesk tą visą velniavą, vadinamą darbu... Bėk į sanatoriją!
Atitrūk nuo tų bakterijų...
– Reikia ataskaitas sutvarkyti, – išgirdau atsakymą.

1985-ieji. Gruodžio 3 d.

Šiąnakt sapnavau save mirusį... Debesėlio pavidalu beskraidantį kartu su kitų mirusiųjų vėlėmis...

Prabudau ir pajutau nerimą, baimę. Tarsi plazdėjo mano
kambaryje svetima, mane bauginanti dvasia... Laikrodis rodė pusę
antros.
Užmigau su vaistais ir vėl sapnavau... Henrikas guli karste,
bet jo ten nesimato. Aplink žmonės. Bet paskui jis iš karsto pakelia
galvą ir žiūri tiesiai į mane. Vėl pasislepia, vėl žiūri, tik linksmesnėmis akimis... Paskui ir visai išlipa iš karsto. Ir eina aplink salę,
pristojusią žmonių.
Šiandien palaidojome Henriką... Kaip gyvą. Henrikas keletą
metų man buvo tikra paguoda.
Naujasis instituto direktorius Valentinas Lazutka man pasakė, kad Henrikui siūlęs bent porą metų, išsaugant seną atlyginimą, nedirbti skyriaus vadovu. Bet šį siūlymą velionis priėmęs kaip
įžeidimą... Koksai pragaištingas susitapatinimas su funkcijomis! Su
viršininko kėde, be kurios jisai nebeįsivaizdavo savo gyvenimo.
Komentaras
Įraše suminėtas Valentinas Lazutka – sudėtingo likimo
žmogus. Gimęs Sibire, Baisogalos kaime. Šalia buvę dar du
lietuvių kaimai: Šeduva ir Lietuva. Anot V. Lazutkos – tai
XIX a. pabaigos savanorių-naujakurių kaimai, iš valdžios
žemės gavę dykai. Bet tai gali būti sovietmečiu platinta
legenda, pridengianti karčią realybę – 1863 metų sukilimo
dalyvių ir rėmėjų – tremtinių likimą. Kelios tenykščių kaimų šeimos į Lietuvą persikėlė jau pokario metais.
V. Lazutka kalbėjo lietuviškai su labai aiškia kaimietiška
baisogališka-šeduvietiška tarme. Dirbdamas Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto direktoriumi netrukdė
mums Atgimimo metais atviriau diskutuoti ir mitinguoti. Užtenka suminėti tą faktą, kad iš mūsų instituto prof.
B. Kuzmickas tapo Atkuriamojo Seimo vicepirmininku,
J. Jurgelis ir M. Laurinkus tapo valstybės saugumo vadais-generolais, A. Eigirdas – vyriausybės įgaliotinis Vilniaus apskričiai. Bet štai, pats prof. V. Lazutka liko su
M. Burokevičiaus „platformininkais“. Jų buvo paskirtas
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Aukštosios partinės mokyklos direktoriumi. O paskui – ir
TSKP – LKP Vilniaus miesto komiteto pirmuoju sekretoriumi. „Platformininkams“ pralaimėjus, buvo priverstas
emigruoti į Baltarusiją. Jo žmona buvo rusė.
Vis dėlto prisimenu jį kaip nuoširdų, taikų, netgi prolietuviškų orientacijų, bet savaip politinių sūkurių metais pasimetusį asmenį.
1990 metų pradžioje į maištaujančią Lietuvą atvyko TSKP
CK generalinis sekretorius Michailas Gorbačiovas. Atvyko
tramdyti lietuvių... Vieną dieną į susitikimą su sovietinės
imperijos „galva“ buvo atskirai pakviesta ir inteligentija.
Susitikimas įvyko Spaudos Rūmuose. Pirmininkavo tuometinis šviesios atminties Lietuvos Mokslų akademijos
prezidentas Juras Požėla.
Sėdėjau amfiteatrinėje salėje, šalia savo direktoriaus
V. Lazutkos. Jis man prasitarė, kad studijavo Lomonosovo universitete filosofiją vienoje grupėje su Raisa, būsimąja Generalinio žmona. Buvo užsimezgusi artimesnė
draugystė. Bet jį, Valentiną, vėliau nukonkuravo iš kito,
berods, teisės fakulteto apsireiškęs gražiakalbis Miša...
Mačiau: to susitikimo metu Valentinas klausėsi ne vien
aštrių pasisakymų. Jam rūpėjo prieiti prie „imperatorienės“, kuri sėdėjo ne per toliausiai – priekinėje eilėje.
Oficialiajai susitikimo daliai pasibaigus, kumštelėjau direktoriui, kad šis būtų ryžtingesnis. Taip ir pasielgė. Kurį
laiką žmonių kamšatyje mačiau juodu nuoširdžiai bendraujančius.
Tą kartą iš tribūnos kalbėjo šviesios atminties akademikai: Jokūbas Minkevičius, Algirdas Žukauskas, rašytojas
Vytautas Martinkus... Kalbėjau ir aš. Džiūvo burna, bet
gurkšnis puikios kavos, stovėjusios priešais, atgaivindavo. Kalbėjau ekspromtu, sumetęs keletą minčių; pabrėždamas išnykstančios latvių tautos atvejį ir panašius
kitus. Vaizdumo dėlei šiuos tautų ir tautelių nunykimo
imperijoje atvejus lyginau su visuotinai saugomomis,

išnykstančiomis peteliškių ir paukščių rūšimis... Visi kalbėjome panašiai, pabrėždami ir motyvuodami nepriklausomybės siekį.
Prisipažinsiu... Kalbėti buvo ne taip jau ir sunku (beje,
transliavo visai Sąjungai). M. Gorbačiovas, kuris sėdėjo
tribūnos pusėje, gal tik per porą metrų, skleidė pakankamai teigiamą charizmą.
M. Gorbačiovas, susitikimo pradžioje gana taikiai nusiteikęs, savo ilgą kalbą pradėjo nuo teiginio, kad šiandien jis
akivaizdžiai yra susidūręs su „profesūros maištu“. Gąsdino nepritekliais, kurie ištiks atsiskyrus nuo Sąjungos.
Kaip žinome, po Vilniaus vizito jis ėmėsi gana ryžtingų
veiksmų tramdydamas Lietuvą. Ir ne tik ją...

1985-ieji. Gruodžio 21 d.

Kažkas mane įtikinėjo, kad žmogaus laimės formulė tai:
gera sveikata + geras, patrauklus darbas + meilė + turiningas bendravimas.
O kaip su praradimais? Ar ne per kančias žmogus eina į savęs
pažinimą ir tobulėjimą? Pats žinau ir save įtikinėju: klaidingas kelias, kai savasis „Ego“ paverčiamas stabu; kai žmogus pasilieka kančioje, vienatvėje, nematydamas išėjimo į bendrybę; kai jo kančia, lyg
kokios erdvėje pasklidusios smalkės, nuodija ne tik jį, bet ir aplinką.

1986-ieji. Sausio 26 d.

Iš mano jubiliejinių minčių (man – penkiasdešimt metų!):
...Turėčiau būti dėkingas savajam likimui, įvairiausiais būdais bandžiusiam (ir išbandančiam) mane... Ne vienas iš mūsų
klaidingai pagalvojame, kad savo darbais žmogus nori parodyti
save, savąjį „Aš“... To nenuneigsime. Bet dar yra genai, jų programa... Žmogus nemirtingas savo darbais. Kiekviename iš mūsų yra

341
�

Penkta dalis
PUSIAUSVYRA
1985–1988

342
�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

vidinis, pasąmoninis instinktas po savęs ką tai palikti... Tuo ir gyvybinga žmonių visuomenė!
Paveldėjau neramią prigimtį. Nuo pat vaikystės buvau šaukiamas, vedinas idėjų...
Man sunku save įsivaizduoti penkiasdešimtmečiu. Mano
siela tokia pat jauna, kaip ir 20-čio. Tik kita jau patirtis... Ir į ateitį aš
žvelgiu optimistiškai. Buvau stabtelėjęs su moksliniais darbais... Tai
buvo persiorientavimas, ieškojimas naujos, aiškesnės, efektyvesnės
ir sau, ir kitiems prasmės. Įgyta patirtis ir aplinkybės privertė kitaip,
kitomis akimis pažvelgti į pasaulį, į kitus, į patį save... Per daug kalbame apie aplinkybes, kaltiname sąlygas.
Dideli rezervai glūdi mūsų kitaip suvoktoj pozicijoj. Kitaip
mezgant dialogą su pasauliu...
Mano literatūriniai bandymai – tai rezultatas antrojo kvėpavimo. Man pasisekė atsitraukti nuo savo pergyvenimų; literatūrine
mintimi siekiau į išgyvenamą dramatizmą pažvelgti iš bendražmogiškų pozicijų. Manau, kad tai buvo savotiška saviaukla, savęs
tobulinimo būdas...

1986-ieji. Kovo 3 d.

Vis mąstau ir mąstau apie baltų-lietuvių civilizaciją... Kokia
ji būtų buvusi dabar, šitame dramatiškajame pasaulyje.
Lietuviai jau tada, prieš 700 metų, puikiai suprato (gal vieninteliai ne tik Rytų Europoj, bet ir plačiau?), kad paprastas žmoniškumas reikalauja gerbti užimtų kraštų tradicijas, religiją, t. y. susiklosčiusią dvasinę kultūrą... Kaip žinome, ir palikdavo tas struktūras
nesujauktas... Bet gal tai ir buvo lietuviškosios civilizacijos pražūties priežastis? Nebūdami per daug stiprūs, jie siekė skelbti humanizmą! Kai tuo metu kiti vadovavosi grubios jėgos principu.
O dabar? Nuo Jakutijos iki Uzbekijos, nuo Gruzijos iki Estijos –
tie patys valdymo metodai, tas pats siaubingas voliuntarizmas, iš viršaus ignoruojant, sugriaunant tai, kas formavosi tūkstantmečiais, kas
galėjo civilizacijai teikti gyvybingumo, originalumo ir humanizmo.
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Visa tai užbraukiama, kaip nereikalingi skrupulai, kaip kliūtys siekti iliuzinio socialinio vienalytiškumo, o praktiškai – skatinamas dvasinių struktūrų irimas.
Tą tik ir tesugebame pasiekti – žmogų po truputį sugrąžindami į primityvųjį, profaniškąjį pasaulį. Paversdami jį darbo jėga.
Paminami ne tik prigimtinis individualumas, bet kartu ir visuomenės, tautos gyvybingumo, saviraidos pradmenys.
***
Man – penkiasdešimt metų.
Nuaidėjo sveikinimai, nurimo jubiliejinis šurmulys. Likau su
savo mintimis. Su savo viengungišku gyvenimu. Tarsi vis tebesvajočiau apie Mėlynąją paukštę, tarsi tebešauktų jos sparnų šlamesys...
Mane sveikino kolegos su gal ir neblogais mano parašytais straipsniais ir knygelėmis. Ir aš pats lyg ir jaučiu savo minties
drąsą, erdvę, originalumą ir gaudau auditorijos reakciją... O kartu persekioja jausmas, kad aš nemoku, nebesugebu paprasčiausiai
bendrauti su kolegomis, su bendradarbiais. Gal jiems atrodau kaip
žmogus su sunkiu būdu, su vis tebereiškiamomis pretenzijomis...
Jausena tokia, tarsi išties manyje to paprastumo, to nuoširdumo ir
betarpiško žmoniškumo lyg ir nebūtų... Tarsi visa tai būtų užkišta
kažkur giliai, po sintetine plėvele...
Viskas kartu. Viskas viename lydinyje. Viskas manyje...

1986-ieji. Kovo 8 d.

Mes, lietuviai, tapome istorijos nuskriaustais. Neturime ryškių šokio ritmų, kaip antai ispanai, gruzinai, moldavai ar rusai...
Mes neturime sielą jaudinančių dainų, kaip ukrainiečiai, jugoslavai.
Gal tų lobių ir esama, bet jie tūno užslėpti. Mes, kaip tauta, galime
greičiau išnykti. Man atrodo, kad ir mūsų kompozitoriai pasitarnavo ne savo tautos labui bandydami viską harmonizuoti; nusigręždami nuo pirmapradžių, tegu kiek ir naivių, tačiau gyvybingų
melodijų ir ritmų.
Argi jų nebuvo? Na, kad ir sutartinės...

***
Šimtus, tūkstančius kartų grįždavau prie to paties: o gal man
reikėjo viską pamiršti? Viską atleisti? Viską dovanoti? Juk nenusisekęs jos gyvenimas – tai ir mano kančia. O jeigu jai būtų nusisekęs?.. Gal būčiau nelaimingesnis? O gal laisvesnis savo jausmais?..
Gyvenimas pateikia neišsprendžiamų lygčių... Ypač tam, kuris dar
saugo jausmus. Kuris dar sugeba kentėti... Bet kentėdamas pats, darosi mažiau pakenčiamas kitų.
Ir sau...

1986-ieji. Kovo 23 d.

Praėjo 18 metų kaip dirbau Aštriojoje Kirsnoje. O prieš keletą dienų atėjo savimeilę glostanti žinutė: manęs eiliniai žmonės ten
nepamiršo, prisimena kaip asmenį, siekusį kitiems gera... Prisimena kaip gerą žmogų ir direktorių... Dabar gi tas ūkis nusmukęs, direktorius prasigėręs... Viskas suirę... Ir ūkis, ir žmoniškieji santykiai.
Apie visa tai man papasakojo Aldona Žemaitytė, „Dienovidžio“ redaktorė.

1986-ieji. Kovo 30 d.

Lietuvos Mokslų akademijos organizacinio skyriaus vedėjas
Vytautas Puronas, grįžtant iš Joniškio, papasakojo liūdną savo šeimos istoriją... Tai ne tik vienos šeimos istorija, tai – tautos likimas,
tautos skausmas ir drama. Privalau ją užsirašyti – gal pravers...
...Jo tėvas ir tėvo brolis paveldėjo po 5 ha geros žemės. Tačiau
tuo metu iš Amerikos sugrįžo jų dėdė ir pasiūlė: „Ką jūs ten vieni
knaisotės!.. Imkite mano 30 ha ką tik nupirktos ir dirbkite. O anieji
jūsų sklypeliai neprapuls... Giminės esame...“
Kurį laiką V. Purono tėvas jau vedęs dirbo savo dėdės ūkyje,
nenumatydamas nelaimės... „Amerikonas“ slapčiomis pardavė jų
žemę, pardavė ir savąją – tuos 30 ha. Puronai liko išmesti plikšiais...
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Vytauto tėvo brolis dar bandė bylinėtis. Bet kartą, grįžtantį iš miesto, vežime rado nebegyvą...
Purono tėvas tapo pusininku – tuo, kuris iš kito ima žemę
ir šeimininkui atiduoda pusę derliaus. Susispaudęs, susitaupęs vėl
pirko 9 ha raistyno palei Panevėžį. Pirko iš nusigyvenusio, nebesugebėjusio tą plotą įsisavinti savanorio. Puronas su vaikais ėmė
„plėšti“ raistyną, 4 ha buvo III kategorijos, o 5 ha – IV kategorijos.
Išplėšė. Sukultūrino... Pasistatydino daržinę, tvartus – iš drėbto molio. Taip buvo pigiau. Trobą – iš medžio. Laikė 70 vištų, du arklius,
tris melžiamas karves, paršavedę ir po 7 bekonus (sunku suvokti,
kaip galėjo iššerti tokią bandą!).
Mažasis Vytukas piemenavo kartu su užklydusiu, teisingiau,
išvarytu iš kaimyno sodybos šunimi. Pastarasis sunkiai priprato
prie tos tarnybos, bet paskui uoliai saugojo, kad vištos už tvoros
nepasirodytų.
Žmonėse Puronams kaupėsi pavydas...
O tėvas dar ir kultūra užsiiminėjo. Kadangi iš turtingųjų pusės buvo ragavęs neteisybės, 1940 metus – t. y. sovietų valdžią sutiko itin palankiai. Pats parašė netgi pjesę, panašią į „Gieda gaideliai“. Pats ją ir režisavo, pastatė žmonėms... Subačiuje tapo MOPR’o
(„Raudonosios pagalbos“ fondo) sekretorium. Buvo laisvamanis,
kadangi buvo kilęs nuo Biržų–Kupiškio krašto, kur laisvamanybė
buvo labiau toleruojama. Daug skaitė literatūros, skaitė ir kitiems...
Atėjo vokiečiai... V. Purono tėvas buvo suimtas pagal vietinių įskundimą ir, kaip raudonasis aktyvistas, buvo numatytas sušaudyti... Kažkas priėjo prie Panevėžio vyskupo Paltaroko – šis jį
išgelbėjo.
Atėjo 1945-ieji. O su jais – ir paskutinė žmogaus dramos
dalis...
Miškiniai buvo nusiteikę jį, kaip buvusį raudonąjį, nužudyti.
Apie tai jisai buvo rimtai įspėtas. Tėvas su dviem paaugusiais sūnumis pabėgo į Vilnių. Įsidarbino etnografijos muziejuje. Vytuko
motina pasiliko saugoti ūkio... Bet štai – tarybinis saugumas ją užverbavo sekti miškinių veiklą. Bet vėl... Verbuotojai kažkur išvažiavo ir ji tų pačių raudonųjų buvo apkaltinta, kaip palaikiusi ryšius

su banditais. Tuo pagrindu ji buvo suimta ir išsiųsta į lagerius. Ten
ir mirė sulaukusi vos 51 metų.
Tėvas mirė Vilniuje 1953 metais, sulaukęs vos 54-erių metų...
Štai tokia eilinio lietuvio šeimos istorija. Neglostė nė viena
valdžia! Naikino!.. Taip, kaip paprastai atsitinka tiems, kurie nelinkę susitaikyti su likimu, adaptuojasi, prisitaiko prie aplinkybių.
Kurie troško gyventi ir gyventi su iškelta galva. Deja, daugumai jų
buvo lemta žūti. Arba tapti palūžusiais...
***
Vytas Puronas, išdėstytos istorijos herojus, tą kartą paklausė:
kas verčia mane taip domėtis ir žmogaus likimu, ir tautos istorija?
„Vidinė spyruoklė“, – atsakiau.
Ir iš tikrųjų: tik žmogaus, tik tautos dramatiškas likimas yra
tas žiburys, tas kelrodis, kurio dėka bandai savo gyvenimui ir savo
veiklai surasti, suteikti prasmę...
Tą dieną su „Žinijos“ automobiliu, duotu mudviem, pakeliui
iš Joniškio, aplankėme Kryžių kalną ties Meškuičiais... Sukrėtė! Tai
žmonių skausmo, vilčių, praradimų ir iškeliavusiųjų į Anapilį sielų
šauksmo kalnas... Tūkstančiai kryžių: mažų ir didelių. Tūkstančiai
rožančių ir kambarinių kryželių, suneštų iš buvusių sodybų, iš sunaikintų vienkiemių... Ir visa tai – mažyčiame, lyg žmogaus delnas,
plotelyje...
Tai lietuvių liaudies dvasios išraiška... Ji negalėjo nesukrėsti
širdies savo atviru. Savaip, gal net pagoniškai išreikštu tragizmu...

1986-ieji. Balandžio 5 d.

Kažkur esu skaitęs: „Neik lengviausiu keliu. Visada rinkis
sunkesnį. Įveikęs sunkumus tu pasidarysi tvirtesnis ir tauresnis...“
O štai įžymusis rusų poetas Tiutčevas: „Kaip išsakyt, ką mąstau? Ir
kaip mane suprasti Tau? Ar kas supras, kuo gyvenu, jei žodis mintį
vers melu?..“
Gerai pasakyta apie kančią, kurią žmogus išgyvena bandydamas žodžiais išsakyti savus pergyvenimus.
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Ir rusų rašytojo M. Gorkio puikiai pasakyta: „Nieko nėra gyvenime įdomesnio ir svarbesnio už žmonių veiksmų motyvus.“
Tose mintyse ieškau sau paguodos. Pasiteisinimo...

1986-ieji. Balandžio 15 d.

Man papasakojo... Vyko TSKP CK pasitarimas pramonės
įmonių pagalbinių ūkių vystymo (aprūpinimo maisto produktais)
klausimu. Kažkas iš pabaltijiečių nusiuntė drg. Ligačiovui, TSKP
CK sekretoriui (šefavusiam ideologiją) laiškelį. Jame dėstoma, kad
tame rajone, kur gyvena laiškelio autorius, nebelikę laisvų ir apleistų žemių tokiems ūkiams steigti... Ligačiovas labai susierzinęs,
atsakė: „Jūs visi ten, Pabaltijy, aptekote taukais! Mes jus išlaikome,
maitiname... Gyvenate teikiami lengvatų... O apie Lietuvą ir kalbėti
nėra ko... Išbuožinti pravartu būtų...“
Dauguma salėje tokioms sekretoriaus mintims audringai
nuplojo...
Kaip tada suprasti skelbiamą demokratizacijos procesą?
Kaip suprasti regionų ypatumus ir iniciatyvą iš vietų, apie ką dabar
garsiausiai iš visų tribūnų kalbama?
***
Jau dvi savaitės, kai naujasis instituto direktorius V. Lazutka
po infarkto guli Taškento ligoninėje... Grįš gal už 2–3 savaičių. Būdavo jam spaudimas iki 200 ir eidavo į darbą!
Keistas susitapatinimo su funkcionieriumi atvejis! Prisiėmė
ne tik direktoriaus funkcijas, bet dar ir Mokslų akademijos partkomo sekretoriaus. Taip ir žudosi žmonės, nesuvokdami, kad tai daro
laisvanoriškai... Žinoma, yra ir padedančių tai atlikti.

1986-ieji. Gegužės 25 d.

Neišeina iš galvos ir mano brolio Petro, gyvenančio ir dirbančio Kaune, papasakota istorija...

Į jį, milicijos majorą, kreipėsi taksi vairuotojas. Pastarojo
sąžinė aiškiai buvo išjudinta ir jis nebegalėjo išlikti ramus... Taksi
buvo iškviestas dviejų milicininkų seržantų – naktiniam budėjimui. Budėjimo turinys, anot taksisto, buvo toks:
Nuvažiavo į cigarečių fabriką. Pareikalavo rūkalų – visam
divizionui. Pasikrovė 100 pakelių dėžes. Nuvažiavo į „Stumbrą“, pareikalavo gėrimų – vėl davė visą dėžę. Sutiko apygirtį vyriškį. Prigąsdinę, kad nuvešią į blaivyklą, iškratė kišenes ir pasiėmė rastus
pinigus.
Gerokai po vidurnakčio pamatė einančią vienišą merginą –
riktelėjo jai, kad „neprisimylėjusi“... Paėmė į taksi, nuvažiavo į nuošalesnę vietą ir dviese išprievartavo. Nuvažiavo pas moterį, kurią iš
anksto įspėjo, kad būtų paruošta vakarienė...
Kieme gerą valandą palaukęs taksistas liaudies sargus girtus
išvežiojo po namus... Budėjimas buvo baigtas...
Komentaras
Po kelių dienų, savo sąžinės balso vedinas, vis dėlto išdrįsau tada nupėdinti pas vidaus reikalų ministro pavaduotoją kadrų reikalams generolą Algirdą Kairį, su kuriuo
buvome nuo seniau pažįstami, ne kartą susitikę ir politikavę. Mano perpasakotą istoriją jis priėmė be jokių išorinių emocijų. Tarsi tai būtų eilinis įvykis...
Prisiminiau savo dalyvavimą (su pranešimu) visasąjunginėje Vidaus reikalų ministerijos konferencijoje, organizuotoje Saratove (prie Volgos). Konferencija, pagal savo
pagrindinę tematiką, buvo kopija tos, kurią prieš metus,
kaip sociologas, buvau įsiūlęs Lietuvos Vidaus reikalų ministerijai ir buvau atitinkamai pagerbtas... „Saratovinėje“
konferencijoje, mano tuometinei nuostabai, pranešimai ir
diskusijos vyko ne apie socializacijos sąlygas ir nusikaltimų tramdymą, bet kaip „susitvarkyti“ (sutramdyti) su
toje sistemoje tarnaujančiais pareigūnais. Tiesa, už savąsias Vilniuje ir Saratove viešai išdėstytas, tada gana drąsias mintis buvau apdovanotas ministro Ščelokovo (vėliau
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nusišovusio) Padėkos raštu. Algirdas Kairys, tuomet buvęs dar pulkininku, lydėjo mane į Saratovo konferenciją,
bet į banketą, kuris įvyko Volgos upės saloje, buvau nuvežtas be jo.
Grįžtant kateryje kažkas, norėdamas pašmaikštauti, užklausė: kas gali būti bendro tarp Odesos ir Vilniaus. Pasakiau, kad „plyšys“ su tuometine Odesa yra buvęs Lietuvos valstybės priklausomybėje... Mano atsakymą suprato
kaip „įkaušusiojo“ painiojimą su sovietinės imperijos tinklaine. Pasirodo, mano „išsišokimas“ vis dėlto pasiekė
Algirdo K. ausis, kuris įspėjo „kontroliuoti savo liežuvį“.

1986-ieji. Gegužės 29 d.

Nerimstu jau kelinta valanda... Norisi skambinti, norisi matyti, kalbėti, būti šalia... Tarsi šauktų tai, ko visą tą gyvenimą siekdamas klaidžiojau, klupau, kėliausi, save apgaudinėjau, skriaudžiau
kitas... Džiaugsmas, kurį jaučiu širdyje, neleidžia nurimti. Mintys ir
jausmai plasnoja nebevaldomi, išsilaisvinę, lengvučiai... Rodos, va
taip nemiegočiau visą naktį laukdamas, kada galėsiu paskambinti,
išgirsiu balsą... Tarsi būčiau anų metų vaikėziškas jaunuolis, kuriam
ne moteris, o moteriškumo įsikūnijimas ir terūpėtų...
Kaip netikėtai keičiasi pasaulis, jo spalvos! Kaip netikėtai negrasiais tampa sunkumai, buities kampai ir visa kita, kas vadinama
gyvenimo druska...

1986-ieji. Liepos 12 d.

Tėve mūsų (Iš Č. Gedgaudo knygos).
Tabes mus, kas tu es ekšan (aukščiau) debesis, svetits tavas
vards, enak (ineik) mums tavas valstybė, tavas praats (protas, valia)
(te)bus ka ekšan debes ta vuržan žumės, mūsų denise mause dut
mums šodien, pamate (pamesk) muns mūsų grake, ka mes pamat

muse patranduken (kaltininkams), ne veda mums louna (bloga)
badekle (bandyklę, bandymą) pet pesarra (pasergėk) mums nu
vuse loune.
Komentaras
Sovietiniais metais emigrantas Česlovas Gedgaudas,
prieš karą dirbęs Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, padėjo lietuvių mąstančiai visuomenei įkvėpti gaivaus oro.
Slaptai buvo dauginama jo knyga „Savos praeities beieškant“. Įsigijau ir aš. Ten radome ir maldelę „Tėve mūsų“,
parašytą vakarinių baltų (gal prūsų) kalba. Praeis pusšimtis metų ir akad. Z. Z. pateiks tuos poterius kaip savo atradimą, pabrėždamas, kad juose nėra lenkų įtakos! Sau
susirinks taškų, o Č. G. ir toliau bus savųjų nuvertinamas,
užmirštamas, o jaunosios istorikų kartos ir niekinamas.
Plačiau apie iškilųjį mūsų tautietį mano publikuota
straipsnyje: „Apie mūsų praeitį, dabartį ir „įžūlųjį“ Česlovą Gedgaudą“ (Naujoji Romuva, 2010, Nr. 2).

1986-ieji. Spalio 5 d.

Gyvenu kaip gyvenęs. Tarsi apkaršęs vilkas savo guolyje...
Taip ir norisi iš jo išslinkti, sustaugti... Tokį jausmą stiprina bejėgiškumas kaip nors vienišumo atsikratyti. Ir iš to bejėgiškumo nuleidi
rankas, pasiduodi apatijai, pradedi susitaikyti su pilkuoju likimu,
puoli į darbus, kurių nesibaigianti grandinė, blaškaisi tarp jų lyg
ir nieko dorai nenuveikdamas, tik aitrindamas save, tik dar giliau
pajausdamas sielos blaškymąsi, matydamas, ne – skaičiuodamas,
kaip krinta kalendoriaus lapeliai, bet taip ir neišvysdamas pražydusio pavasario alyvų, sužaliavusios vasaros ežerų, pirmosios šalnos
nuspalvintų pamiškių... Viskas lekia viesulu, tik retkarčiais, ne – gal
dažniau imi dairytis į dangų, aptikdamas grožį, kurio neregėdavai,
jauti amžinybę, kurios nepajausdavai, išgyveni erdvę, tampančią
tavo namais, namoliais...
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1987-ieji. Sausio 15 d.

Mankurtas – būtybė, neatpažįstanti ne tik savo draugų bei
kaimynų, bet ir savo tėvų. Kirgizų rašytojas Č. Aitmatovas šią sąvoką išdrįso įvesti į apyvartą. O gyvena ir kuria sistemoje, kuri visa,
visa nukreipta būtent į tai, kad žmogus, tauta užmirštų, nebeminėtų tikrosios savo istorijos; savo šaknis, savo protėvių atmintį paliktų trūnijimui.
***
Kazys Jakubėnas, kairiųjų pažiūrų poetas, išdrįso pokario
metais pamaištauti. Rezultatas? Speiguotą 1950 metų sausio 8 dieną jis buvo nukankintas Vilniaus kalėjime – nuogas išrengtas ir
sušaldytas. Kalėjime rašyti jo eilėraščiai išleisti JAV. Kas juos išsaugojo ir kaip jie ten pakliuvo? – paslaptis.
Kairysis poetas Vytautas Montvila 1941 metais neišbėgo į
Rusiją. Jau buvo nusivylęs tarybų valdžia. Bet turėtų įsitikinimų
neatsisakė ir buvo nužudytas savų tautiečių.
Prezidentą A. Smetoną pakeitęs ir Maskvai siekęs įsiteikti
A. Merkys mirė Sibire...
Naikinimo ir pačių lietuvių savinaikos mechanizmai tapo
suaugę, nebeatskiriami. Skaudžia gaida skamba praėjusio lagerius
K. Inčiūros posmas: „Kur skrendi, mano baltas balandi / Klaikią
naktį kur vienas skubi“...
Rusijos ir dabartinė sovietinė visuomenė gyvena be Renesanso laikų humanizmo ir Reformacijos pagimdyto individualizmo. Ji tikrai dvelkia Azijos natūra. Mūsiškis K. Saja teisingai
ir viešai sako: „Bet koks pažangos medis auga nepasitenkinimo
dirvoje“.
***
...Jeigu aš esu apvaldytas susierzinimo, įtampos ir nerimo,
tai ką sugebėsiu doro nuveikti kitų labui? Aistrų verpetas, įsisukęs
širdyje, neduoda ramybės nei dieną, nei naktį. Širdis tampa atvira
pavydui, blogiui, visada šalia tik ir tykojantiems. Aplinkybės visur
ir visada slėgs prie žemės, kaustys kūrybines galias, tolydžio tapdamos jo viešpačiu.

Dieve... Pats patyriau, kad toksai žmogus nežino lengvumo,
neturi švarios valios ir pasiaukojimo kitiems, kurio dėka įmanoma
pamiršti save. Ir kiekvienas, susitikęs su tokiu žmogumi, patenka į
išbrinkusią nuo įtampos ir ašarojimo erdvę...

1987-ieji. Vasario 14 d.

Jeigu atsiduri žmonių tarpe, kuriems būdingas siauresnis
mąstymas, fiziškai jauti daromą tau niveliuojantį spaudimą. Kažkas man yra pasakęs: tokiais atvejais reikia padaryti gilų kvėpavimą ir mintimis, tarsi kiaušinio lukštu, save apgaubti prana (dvasingumu)...
Gyvybė – tai energijos apyvarta! Mintis, pagimdyta energijos ir ją nešanti, negali išnykti. Taip, kaip neišnyksta užgesusios
žvaigždės šviesa. Ji toliau keliauja...
Ilgaamžiškumas tiesiogiai susijęs ne tik su žmogaus psichine veikla! Anksčiau gelbėdavo dvasingumas, perimtas iš tradicijos.
O dabar? Pamesk gyvenimo tikslą, nustok siekęs nepasiekto ir tu
sparčiai pradėsi dar gyvas būdamas dūlėti...

1987-ieji. Kovo 20 d.

Išėjo iš spaudos mano apsakymų knygelė: „Medaus skonis“
7000 tiražu. Kodėl nejaučiu džiaugsmo? O labiau išgyvenu susinepatoginimą dėl vaizdų ir minčių skurdumo. Su gilesne potekste
parašyti apsakymai iš rinkinio apdairaus redaktoriaus (Justino Kubiliaus) buvo atmesti. Iš įteiktų 24 kūrinėlių liko tik 16.
Bet štai, rašytojas Vyt. Martinkus knygelės viršelyje rašo:
„Grožinis kūrinys R. Grigui, matyt, yra tam tikras socialinis ir dorovinis asmenybės poelgis. Štai kodėl tiek daug dėmesio personažų mintims, jų psichologijai, jų etiniams idealams.“ Ką gi, paguodos gavau... Pamalonintas ir tuo, kad knygelės sukeltas rezonansas
didėja...
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Vyt. Martinkaus recenzija – mano apsakymų knygelės pristatymas, sukėlė minčių grandininę reakciją... Man dabar atrodo,
kad kuo žmoguje daugiau tapatybės, tojo Aš, tuo platesnės ir gilesnės tampa ir jo abejonės. Tuo atkaklesnė tampa jo kova su savomis
aistromis.
Betgi vėl... Kovojant su savimi vargu ar kam pasisekė surasti išsigelbėjimą. Priekin einama tik teigiant, o ne atmetant. Ne
kova su aistromis turi prikaustyti žmogaus dėmesį ir jėgas, o meilė
Gyvenimui, jo tėkmei! Jo palaima visose būties pasireiškimo formose ir etapuose. Nesuradusi pusiausvyros asmenybė negali tapti
talentinga. Talentingi žmonės sugeba kurti, tampa reikalingais savo
laikmečiui tik tada, kai pasišvenčia veiklai. Kai pamiršta ir save, ir
savo pripažinimą.
Išėjo ir mano sudaryta bei suredaguota knyga „Socialinis
valdymas ir planavimas įmonėje“ (praktinis vadovas). Tai ypač dabarčiai reikalinga, sociologinį mąstymą ir veiksmą akcentuojanti
mokslinė knyga. Mano teksto joje 5,3 a. lanko.
***
Vakar svečiavausi Dotnuvoje – Akademijoje. Vyko instituto
ir jo filialų mokslo dienos. Mano „pasirodymui“ buvo skirta visa
diena. Pradžioje kalbėjau apie 2,5 val. Paskui buvo klausimai. Apie
70 klausimų...
Nuostabus, kūrybingas man buvo šis bendravimas. Dėkinga,
itin geranoriška, dar iš darbo A. Kirsnoje laikų mane pažįstanti auditorija. Su pasimėgavimu patyriau ir intelektualinę įtampą – proto
pratybas! Tokią auditoriją gavus, pats geriau jauti save, savo brandumą ir reikalingumą.
Mane nustebino, kad suvažiavo ir garsesnių ūkių vadovai. Jų
tarpe buvo Virmantas Velikonis iš Ramygalos, Juozas Chlevickas iš
Radviliškio, Alfonsas Giedraitis nuo Panevėžio... Man atrodo, kad
patenkinau auditorijos lūkesčius... Jaučiau išaugusią savo minties
atsakomybę, savo, kaip sociologo, poziciją, teises bei galimybes...
Jaučiau, kad reikli auditorija manęs jau nebevaržo, atvirkščiai –
dingsta bet koks susikaustymas; atsiranda betarpiškumas, laisvumas, ekspromtu ima pulsuoti mintis.
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„Medaus skonis“ (Vaga, 160 p., 1987) – pirmoji mano apsakymų knyga.
Knygos redaktoriaus J. Kubiliaus pagal sovietinius kanonus surašytoje
lengvai ideologizuotoje knygos anotacijoje rašoma, kad „Knygoje
bandoma parodyti inteligento gyvenimo ir kūrybinės veiklos aktualias
problemas. Autorių itin domina meilės, žmogiškumo, profesinės etikos
klausimai. Keliuose apsakymuose liečiama liaudies dvasinių tradicijų
išsaugojimas šių dienų kaime tema“. Nedidelio formato knygelėje
publikuojama 16 apsakymų: Alyvų žydėjimas, Bičiulystė per prievartą,
Puodelis alaus, Medaus skonis ir kiti. Nors ji 7 tūkst. egzempliorių
tiražu išleista jau Sovietų Sąjungos perestroikos ir glasnost (pertvarkos
ir politinio atšilimo) laikais, apie trečdalį politiškai aštresnių apsakymų
cenzūra atmetė ir jie į knygą nepateko, o jų rankraščių, deja, neišliko,
matyt, pasimetė besikraustant į naują butą...
Knygai pasirodžius buvau 51-erių, ir taip po ketvirčio amžiaus
realizavau savo nuo jaunystės brandintą svajonę tapti rašytoju. Mat dar
būdamas 25-erių nunešiau savo apsakymų pluoštą į Rašytojų sąjungą,
gavau konsultanto Algirdo Pociaus teigiamą įvertinimą, bet tada taip ir
nepavyko savo grožinės kūrybos rašinių išspausdinti atskiru leidiniu...
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Komentaras
Iš to susirinkimo su žemės ūkio mokslininkų ir praktikų
elitu atmintin įstrigusios dar kelios detalės... Į renginį pakvietė mane Dotnuvos ž. ū. instituto direktorius A. Būdvytis, tuomet Lietuvoje garsėjęs dar ir drąsia, kovinga savo
publicistika. Buvo įkūręs per TV rodomą pilietinį – publicistinį klubą – „Agronomų seklyčia“, kur drąsiau buvo liečiamos ir to meto socialinės ir net politinės problemos...
Tą kartą iš tribūnos sukritikavau ūkių stambinimo praktiką, teigdamas, kad šitaip valdžia dar labiau atitrūksta nuo
eilinių žemdirbių; sudaromos geresnės sąlygos biurokratizacijai; atotrūkiui nuo tėviškės tradicijų, jų pajautos. Tik
paskui susigaudžiau, kad ūkių stambinimo idėją (iki keliolikos tūkstančių ha apimties) propagavo mane į intelektualinę talką pakvietęs pats A. Būdvytis. Po kelių dienų
akad. V. Niunka man paskambino ir su šmaikščia nuotaika
perdavė žinutę: jis buvo „išbartas“ LKP CK sekretoriaus
R. Songailos už mano pasirodymą Dotnuvoje. Tikiu, kad
tokios „pylos“ buvo gavęs ir pats kvietėjas – A. Būdvytis.
Tai tik mažytis epizodėlis, bet jis gražiai byloja apie tai,
kokie tada buvo „hierarchiniai santykiai“, jų pobūdis.

1987-ieji. Kovo 22 d.

Mėgstu Albertą Kamiu. Imponuoja optimistinio pesimizmo
koncepcija.
„Būti nemylimu – tai tik paprastas nepasisekimas. Nemylėti – štai kur nelaimė. Šiandien mes visi mirštame nuo šios nelaimės.“ Ši jo mintis – minėtos koncepcijos atspindys.
Baltarusių rašytoja Svetlana Aleksiejevič primena aukščiausios prabos išminčių sakydama: „Vyras ir moteris – dvi skirtingos
civilizacijos“... Jos teiginį, man atrodo, yra anksčiau patvirtinusi
Žorž Sand, tik švelnesne forma: „Moteris skiriasi nuo vyro. Širdis
ir protas turi lytį.“

Komentaras
Nenustebau sužinojęs, kad rašytojai Svetlanai Aleksiejevič 2014 metais buvo paskirta Nobelio premija. Buvau
skaitęs jos publicistinę knygą apie Černobylio tragediją.
Tiesiog sukrėtė rašytojos drąsa, visuotiniu paverstas širdies skausmas. Tokia ji, iškili, pilietiška liko ir šiandien.

1987-ieji. Balandžio 10 d.

Kovo 25–26 dienomis buvau Maskvoje, vyko IV-oji atask.
rinkiminė Tarybinės sociol. asociacijos konferencija. Išrinko mane
į revizijos komisiją. Šis tas...
Dalyvavau Darbo sociologijos centrinės sekcijos seminare.
Ten įdomų pranešimą padarė iškilusis profesorius V. Jadovas. Pranešimą padariau ir aš.
***
Sociologijos srityje tapau populiarus. Produktyvus. Darbas, įskaitant visuomeninį, tapo įvairiaplanis... Dėl viso šito turėtų
kauptis nauji debesys, formuojami ne tik paprasto žmoniško pavydo, bet ir „KGB“ dėmesio. Ačiū Dievui, kol kas aiškesnių tokio
dėmesio kontūrų, kaip kad būdavo anksčiau, nematau.
Gal dėl to, kad prieš keletą metų buvau labai jau organizuotai
muštas. Bet išlikęs gyvas ir gyvybingas. O gal savo veiklumu išmokau psichologiškai „nebeužkabinti“ kitų...
Išmokau (ir tebesimokau) stebėti save ir kitus.
...Visi keičiamės. Jeigu tik nestovime vietoje. Tačiau ne pats
mūsų keitimasis čia svarbu, o tai, kaip mes įeiname į mus keičiantį
Gyvenimą. Jeigu ramiai, su savitvarda sutinkame įvykius, kuriuos
pasiūlo diena, mes galime juose išgirsti skirtos mums gyvenimo
valandos išmintį. Mes galime išvysti nepertraukiamą Pasaulio judėjimą. Pajausti Jo alsavimą.
Ir dar... Gilios yra žmogaus suklydimų šaknys. Štai kodėl
vietoj smerkimo reiktų teigti supratimą. Tuo būtų lengviau užkirstas kelias blogiui ten, kur žmogus silpnas. Neverta taip pat galvoti,
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kad įmanoma pagelbėti tam, kurio gyvenimo vertė – ne dvasios pakilumas, jos kūrybingumas, o buities patogumai, garbės siekimas,
tuštybė...
***
Mano sūnus studentas Arvydas gana sėkmingai startuoja
mokslinėje veikloje. Buvo sąjunginėje studentų-ekonomistų konferencijoje, kuri vyko Ivanove. Dar buvo išvykęs į Novosibirską...
Jo intelektas (ir kuklumas) mane (ir ne tik mane) išties
žavi... Išgyvenu džiaugsmą matydamas savo pamainą. Tęstinumą.
***
Iš žurnalisto Leono Stepanausko žinutės, skelbtos „Tiesoje“.
„Vokietijos DR baltistų garbės pirmininkas Viktoras Falkenhanas mirė 1987.IV.16 d., eidamas 85 metus. Jis buvo lietuvių
kultūros bičiulis, įžymus mokslininkas, nusipelnęs lietuvių ir vokiečių literatūrinių ryšių tyrinėtojas, populiarintojas. Mokslininko
pagerbimas įvyks 1987.V.29 VDR baltistų 61-ojoje konferencijoje.
V. Falkenhanas buvo paskutinis lietuvių kalbos mokytojas Karaliaučiaus universitete. Savo mokslinę veiklą jis pradėjo disertacija
apie Bretkūną. Taip pat rašė noveles, o paskutiniu metu romaną
apie Bretkūną.“
Komentaras
Su prof. V. Falkenhanu kurį laiką esu artimiau bendravęs.
Su savo šeima buvo viešėjęs pas mane, gyvenusį tada Antakalnio gale. Su žmona A. sudainavome nemažai liaudies
dainų. Jis ta viešnage (kuri tęsėsi 8 valandas) buvo labai
patenkintas. Viešėjau ir pas jį Berlyne. Save laikė Vydūno mokiniu. Man yra pasakęs komplimentą, kad aš savo
dvasia labai jau primenu jo mokytoją... Įsitikinau skirtingomis vaišingumo tradicijomis: labai gausiomis lietuvių
vaišėmis, jų trukme, o vokiečių – neįtikėtinai kukliomis,
nesuprantamai taupiomis.
V. Falkenhanas prieš pat karą buvojo Vilniuje, rinko medžiagą savo mokslinei studijai. Taip jau nutiko, kad jo nesantuokinis sūnus Viktoras Justickis (motinos pavardė)

mūsų pažinties metais buvo mano vadovaujamo skyriaus
aspirantas. Rodė neeilinius gabumus. Vėliau tapo profesoriumi.

1987-ieji. Birželio 28 d.

Birželio 24 anksti ryte išsekinta troškulio (rijimo paralyžius
nuo insulto), Klaipėdos ligoninėje mirė mano teta Sofija Zabitienė, sulaukusi 72 metų. Esu gyvenęs pas ją Palangoje 1943–1947
metais. Tuos metus prisimenu kaip šviesiausius savo vaikystės ir
ankstyvosios paauglystės metus. Buvau klapčiukas (ministrantas)
ir, dėka bažnyčios, patekau į erdvų Gėrio, Doros ir Grožio suvokimo pasaulį.
***
Įdomi detalė... Rodos, niekas iš artimųjų: nei mano mama –
jos sesuo, nei velionės vyras, nei aš nebuvome sukrėsti tetos Sofijos
mirties. Tarsi taip ir turėjo įvykti. Tarsi tas įvykis, tos agonijos reiškinys buvo visai natūralus. Man regis, teta pati nebematė jokio intereso, jokios prasmės gyvenime. Ji tuo lyg ir atsisveikino dar gyva
būdama su gyvaisiais...

1987-ieji. Birželio 28 d.

Birželio 24 d. buvo rinkimai LŪSTI didžiojoje taryboje. Iš 34
balsų už mane profesoriaus pareigoms prabalsavo 32.
J. Macevičius, MA mūsų skyriaus akademikas sekretorius,
neseniai man pasakė, kad aš iškeltas kandidatu į būsimus MA narių
korespondentų rinkimus. Į vieną vietą esame iškelti trise: be manęs
dar ir A. Matulionis ir J. Leonavičius (iš Kauno technologijos universiteto).
Įdomu, ar slaptame akademikų susirinkime surinksiu daugiau už Matulionį, ar ne? Nuojauta sako: lyg ir turėčiau surinkti.
Betgi A. Matulionis turi ypatingą užnugarį...
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1987-ieji. Rugpjūčio 10 d.

Buvau nuvežęs savo mamą į jos tėviškę, Pakiršinių kaimą.
Aplankėm jos giminių kaimo kapinaites (labai jaukias), parapijos
centrą Sidabravą, kuriame buvau krikštytas...
Mamai visos tos apylinkės pasirodė mirusiomis, be gyvybės, pašaliais prižėlusios ir pastatais sutrūnijusios. Pasakiau, kad
jos jaunystės metais Lietuva buvo kitokia, kėlėsi iš griuvėsių, iš
nebūties. Kaimai klegėte klegėjo gyvybe. Įgydami turtingesnį veidą, seikėdami kiekvienam vilčių ir tradicijomis išpuošto dvasinio
peno.
***
Dabar gi, ką pamatėme Pakiršiniuose, mamos gimtinėje – daugiau negu niūru. Šalia mūsų namo, Naujamiestyje, vyko
vestuvės. Dvi paras plėšė gerkles pasamdyti dainoriai – muzikantai, skleisdami aplink erzinančius decibelus ir nežinia iš kur
atsineštas šlagerines dainas. Tomis dienomis skyniau vyšnias...
Neišgirdau, kad patys dalyviai – vestuvininkai būtų sudainavę
nors vieną dainą. O anksčiau? Išdainuodavo po keletą šimtų –
jos labiau visus sugiminiuodavo, surišdavo, nei banalus stikliukų
kilnojimas...
***
Stebiu save, savo mąstymą. Atsirado laisvė, erdvė. Atsirado
lyg ir daugiau dirgiklių produktyvesnei filosofinei minčiai. Pavyzdžiui, imu geriau suvokti, kad visa tai, kas yra žema ir bloga,
kas iššaukia mano natūralų pasipiktinimą, pasipriešinimą – gyvena ir manyje. Tik užslėptam pavidale. Tereikalingos tik kitos
aplinkybės, kad visa tai iškiltų į paviršių. Iš to seka išvada: privalau būti suvokus, tolerantiškas kitam. Smerkdamas kitus,
galiu net neįtarti, kad smerkiu ir kaltinu pats save. Štai šitaip
susivokiant senka šaltinis, maitinantis pavydą, pagiežą ar nepasitenkinimą. Visa, kas yra aukščiausia, kilniausia ir pasiekta išrinktųjų, yra pasiekiama ir tau. Reikia tik būti dėmesingu sau ir nebijoti savosios natūralios esybės. Nelaikyti užspaudus kilniuosius
pradus...

1988-ieji. Vasario 15 d.
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Respublikoje darosi neįprasti, ypatingi dalykai: milicija ir
draugovininkų būriai jau kelinta diena kontroliuoja miesto aikštes,
jų pilnos gatvės. Įmonės ir mokyklos įspėtos, kad bus imtasi pačių
kraštutiniausių priemonių – iki pašalinimo iš darbo, iš mokyklų,
jeigu kas bent judesiu ar net žiopsojimu prisidės prie galimų „ekstremistinių akcijų“, kurios gali būti susijusios su neoficialiai numatomu vasario šešioliktosios 70-čio minėjimu.
Bažnyčios taip pat apsuptyje.
Vyksta mitingai, nacionalistinių pastangų pasmerkimai.
Vyksta ir gruodžio 16-sios (Tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje)
1918 propaganda.
Tarsi nebereikėtų pastaraisiais metais toliau liaupsinti „persitvarkymo“. Tarsi stalinizmui nebūtų sulaužytas nugarkaulis ir būtume patenkinti, jeigu grįžtume į „gerojo tėvelio“ laikus...
Man regis, kad čia, JAV pastangų prisiminti ir „įvertinti“ Lietuvos nepriklausomybę fone, klestėte suklestėjo ir atsivėrė
R. Songailos, gavusio aukščiausią valdžią, „talentas“. Čia jo stichija,
čia jo amplua. Čia jisai, kaip „pirmasis“, geriausiai gali pasirodyti
prieš Maskvą. O tai, kad padidėjo atotrūkis tarp valdžios ir liaudies,
kad šitos akcijos duoda atbulinį rezultatą – nacionalinės savimonės
ryškesnį pajautimą, – to jo protas nepajėgus aprėpti. Matyt, to nepajėgūs suvokti ir jo artimiausi talkininkai.
Ką jau kalbėti apie pagarbą žmogaus orumui, jeigu mokslų
daktarą, kaip patikimesnį numatytam „ekstremistų“ atkirčiui, varo
į mitingą miesto centre. Ką kalbėti apie nacionalinį orumą, jei per
visą Lietuvą vilnija tikra karštligė dėl saujelės drąsuolių – „prieš
vėją“ eiti nusiteikusių „senosios orientacijos“ patriotų.
Ką kalbėti apie dialogą ar opozicijos pripažinimą, be ko persitvarkymas, visuomenės atsinaujinimas – tik tuščiausias pliurpalas.
Betgi... Nedera manyti, kad mes, pagauti Atgimimo, esame
kitokio, aukštesnio, tipo asmenybės. Per kančias ir ašaras tvirtėjo,
brendo mūsų širdys. Per nerimą ir blaškymąsi plėtėsi mūsų sąmonė. Kadaise kiekvienas iš mūsų buvome irgi paprastu, aistrų
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kankinamu žmogumi ir žengėme tuo pačiu tarybinės santvarkos
nubrėžtu keliu...

1988-ieji. Liepos 9 d.

Kažkas neįtikėtina!
Sunku suvokti, jog tai buvo ne sapnas, o realybė!
Šimtatūkstantinė minia! Šimtai trispalvių (geltonų–žalių–
raudonų) vėliavų! Gedimino ženklai ir vyčiai vėliavose! Transparantai su šūkiais: „Songaila – tautos gėda“, „KGB – stalinistų
užuovėja“...
Visi susikabinę, tame tarpe ir mitingo prezidiumas, kuriame:
LKP CK sekretorius A. Brazauskas, Vilniaus antrasis sekretorius
K. Zaleckas, LLKJS CK pirmasis sekretorius A. Macaitis – visi, visi
eina susikabinę rankomis, gieda senąjį Kudirkos parašytą himną!
Nėra milicijos – yra tik savi vaikinai su Gedimino ženklu
žaliame raištyje.
Nebelikę baimės. Erdvėje plevena keistas, nepatirtas laisvės
pajautimas – laisvės, už kurios nejučiomis įžvelgi žiojinčią nežinią:
įsikūnys tos mintys ar viskas bus palaidota? Ir tai nepriklausys nuo
to, kaip mes kovosime. Paprasčiausiai visa tai gali užspausti kietas,
kerzavinis ruso kareivio batas.
Teisingai sakė mano senas bičiulis Kazys Juška: nueik, Romai, į mitingą; jis tau suteiks įkvėpimo... Šventas jo žodis mane
pastūmėjo ir aš tą įkvėpimą, tą brangų turtą gavau. Ten, tarp kitų
jaunuolių, pamačiau dar ir savo sūnų... O aš pats? Tiek metų buvau
stumdytas, aštriomis ylomis badytas, o dabar atstumtas saviškių...
Nejaukus jausmas.
Neduoda ramybės ir užklystanti mintis: ar netrenks, kaip
perkūnas iš giedro dangaus, susikaupęs stalinistų ir rusifikatorių, jų
pataikūnų kumštis? Ar nepergyvensime dar vienos savo, savo vaikų
ir tautos tragedijos?
Gal – ne. Per daug susipynę tautų, civilizacijų likimai. Perdaug bendra tapo mūsų Žemė – planeta.

***
...Svarbu nebūti tuščiam ir svyruojančiam, kai pradedi dieną.
O jai gęstant dera pasitikslinti, kur buvau tvirtas, o kur susvyravau,
atsitraukiau nuo tiesos ar idėjos, vardan kurios gyvenu. Ir dera gyventi taip, tarsi ta diena būtų vienintelė. Ir reikia ją užpildyti ne neįsikūnijusiais troškimais, godumu ar įtampa, bet būties harmonija
ir nesavanaudiškumu...
Gelbėdamas save darausi panašus į senolį išminčių...
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Suvaidintas
tylėjimas
1989–2000

1. Paaiškinimai ir pasiaiškinimai
Mielas skaitytojau, tvarkydamas dienoraštinius įrašus, aš
pats nustebau susidūręs su daugiau nei dešimties metų
tarpsnio žiojinčia duobe – tuščia erdve. Net ir 1988-ji pasibaigia vos dviem įrašais.
Bet tai buvo apgaulinga „dienoraščio tyla“. Būtent toji
aplinkybė tarsi savaime įsiūlo šį laiko tarpsnį pateikti plačiau išplėtoto komentaro pavidalu, kaip glaustai išdėstomus paaiškinimus. Juolab, kad įvardintas laikotarpis buvo
kupinas ypač reikšmingų procesų, vykusių mūsų Tėvynėje. Kur aš, nenuorama, būčiau nuo jų, nuo to intensyvaus
verpeto pasislėpęs? Įvykių gausa ir mano paties aktyvumas buvo viena iš priežasčių, atėmusių man pajėgumus
fiksuoti savo išgyvenimus.
Būta ir antros „dienoraštinio tylėjimo“ priežasties.
1991 metais sausio 19 dieną įvyko mano jungtuvės su
Zita Martinavičiūte. Susipažinau su ja atsitiktinai, kai ji su
savo 5-rių metų dukrele Indre jau buvo apsisprendusi palikti savo pirmąjį vyrą Žilviną Ivanauską... Mano dienoraštiniai „pasidejavimai, pasibičiuliavimai“ ir net filosofiniai
atsiskyrėlio apmąstymai tapo lyg ir nebereikalingi.
Pagaliau, šios dienoraščio dalies pristatymą galima pateisinti ir kitu argumentu. Tai yra tuo, kodėl aš, pasižymėjęs
nuoseklia tautine, patriotine orientacija, taip ir nepasirodžiau plačiai žinomų „Sąjūdžio“ aktyvistų, o ir vėliau –
garsesnių politikų gretose. Juolab, kad buvau sukaupęs
ne tik revoliucinėms pertvarkoms tada tinkančias sociologines, filosofines, vadybines žinias, bet ir praktinius jų
realizavimo būdus. Niekada nebuvau ir neturėjau polinkio
būti kabinetiniu žmogumi.
Dera kai ką paaiškinti atskirai ir atviriau.
Į 1988 metų birželio 3 dienos garsųjį intelektualų susirinkimą (Mokslų akademijoje), skelbtą kaip „gorbačiovinio
persitvarkymo“ renginį, buvau kviestas. Tačiau sveikatos
būklė buvo prasta, prisibijojau insulto (tais metais spauda
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paskelbė net tris mano knygas!), todėl tame susibūrime
nedalyvavau. Bet štai, ankstesni dienoraštiniai įrašai, o ir
vėlesni įvykiai aiškiai byloja kitokio pobūdžio skaudų faktą.
Net ir po Nepriklausomybės atkūrimo daug kas liko po
senovei. Liko lietuviškasis pavydas, pastangos blokuoti
išmintingesnę, blaivesnę mintį. Prasiveržė „organizuota“
vidutinybė... Bet svarbiausia – buvo išsaugotas, suprantama, – rafinuočiau užmaskuotas „KGB“ sistemos gyvybingumas. Stebėjausi, kaip nuosekliai, pavyzdžiui, mane šalino iš galimybių tapti oficialiu politiku (ačiū Dievui, kad juo
taip ir netapau). Aiškumo vardan pateiksiu vieną kitą tuometinių peripetijų epizodą, kuriuose būdavau atsidūręs.
Atgimimo metais, susiformavus Sąjūdžiui, buvau išrinktas šio visuomeninio politinio judėjimo Mokslininkų Rūmų
(MR) tarybos pirmininku. Toji įstaiga sovietiniais metais,
ypač jų pabaigoje, turėjo pakankamai įspūdingą autoritetą. Mokslų akademijoje buvo neįprasta kalbėti ir diskutuoti aktualiomis socialinėmis, juolab politinėmis temomis.
Tam reikalui būtent ir praversdavo MR. Bet man politikos
reikaluose visada trūkdavo ne tik subtilaus, rafinuoto diplomatiškumo, bet ir paprasčiausio atsargumo. Ypač tais
audringais Atgimimo metais.
Vieno iš pirmųjų Mokslininkų Rūmų Sąjūdžio narių susirinkimo išvakarėse su manimi pageidavo susitikti nepažįstamas asmuo. Neatsisakiau... Pasisakė pavardę – Didžpetris. Pasisakė, kad esąs milicijos papulkininkis, tačiau
pritariantis Sąjūdžiui. Tik žymiai vėliau supratau, kodėl
tas asmuo pasirinko būtent mane, kad kartu, mano automobiliu nuvyktume į Verkius (už Vilniaus), kur bazavosi MR būstinė. Pasibaigė susirinkimas ir po jo turėjo būti
mūsų tarybos posėdis. Uždaras. Buvau numatęs taryboje apsvarstyti mūsų, mokslininkų, bendruomenei atstovaujančios institucijos aktyvesnį, konstruktyvesnį bendradarbiavimą su tuometine Sąjūdžio vadovybe teikiant
mokslininkų siūlymus, ekspertines paslaugas ir kt. Buvau
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„Degantis sniegas“ (Periodika, 144 p., 1989) – tai tarytum mano
grąžinta, ilgai ant širdies gulėjusi skola Lietuvai, II pasaulinio karo
ir pokario metais praradusiai trečdalį tautos... Iš mano artimųjų tais
baisiais metais niekas nenukentėjo, bet nuolat jaučiau skausmą
ir moralinę skolą apie tai viešai prabilti. Knygos siužetui įkvėpė
atsitiktinai man į rankas patekę keli puslapiai dienoraščio, kurį parašė
iš tremties sugrįžusi mokytoja (žinomo verslininko D. M. senelė).
Laisvai sumąstytą istoriją knygoje papasakojau mokytojos lūpomis...
Šią knygą rašydamas labai įsijaučiau, išgyvenau, ne kartą net apsiverkiau... Knygos tiražas 5000 egz. Bet vargu ar kas ją šiandien besuras
savo asmeninėse bibliotekose...
Savotiškai įsimintina taip pat tai, kad šią apysaką parašiau „atsiskyręs“,
gyvendamas ką tik įsigytoje Panošiškių sodyboje (Trakų r.), su kuria po
31-erių metų skausmingai atsisveikinau 2019-aisiais.
Buvau labai prie jos prisirišęs. Juk tiek vasarų čia praleista, įsimintinų
susitikimų būta. Tiek daug čia savo rankomis sumeistravota, dailinta,
sodinta, bet deja, deja... Dėl amžiaus nebegalėjau jau ja tinkamai
rūpintis. Pardavėme...
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nustebintas Didžpetrio įžūlumu: nekviestam sėdėti mūsų
tarybos posėdyje (kuriame tą dieną gana aktyviai pasisakė garsaus mūsų estrados dainininko Andriaus Mamontovo tėvas, medicinos profesorius, pagal tautybę rusas).
Gal po poros metų papulkininkį Didžpetrį vėl buvau sutikęs troleibuse. Užkalbinti nepasisekė, nes pirmoje stotelėje, net neatsisveikinęs skubiai išlipo.
Natūralu, kad nuo mokslininkų bendruomenės buvau deleguotas kandidatu į Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą. Bet
štai, Mokslų akademijoje, gausaus susirinkimo metu, kur
buvo tvirtinami parinkti kandidatai, į sceną išeina moteris
(beje, buvusi mano bendradarbė – „pavaldinė“ Regina Tamošiūnienė). Ji viešam, gausiam susirinkimui teigia gavusi
kompromituojančią žinią: už mano kandidatūrą Mokslininkų Rūmuose vienas iš tarybos narių balsavęs telefonu...
To pakako, kad pirmininkaujantis A. Grumadas tučtuojau
suabejotų mano, kaip delegato, išrinkimo teisėtumu.
Aš, pasipiktinęs tuo veiksmu (ir viską supratęs), demonstratyviai išėjau iš ūžiančios sausakimšos salės. Na, o ta
moteris padarė „karjerą“ – po Nepriklausomybės atkūrimo kurį laiką buvo akredituota prie Seimo organizuoti užsakomuosius sociologinius tyrimus.
Lieku įsitikinęs, kad aprašytasis incidentas buvo užkulisiuose apmąstytas veiksmas, vienas iš kurio veikėjų
buvo aukščiau suminėtas gal milicijos, o gal ir „KGB“ papulkininkis, šefavęs MR. Taip manyti verčia dar ir tokia
„smulkmė“. Po minėto incidento nuo tų pačių Mokslininkų Rūmų gavau pakvietimą svečio teisėmis dalyvauti Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime. Bet štai, už kelių dienų man buvo pranešta, kad šis kvietimas negaliojantis,
nes svečių sąrašuose per daug vilniečių... Suvažiavime
vis dėlto dalyvavau su pakvietimu, gautu nuo „Žinijos“
draugijos.
Galėčiau tęsti panašių politinių „nuotykių“ dėstymą. Na,
kad ir apie mano apsisprendimą 2004 metais, kartu su

valstiečių partija ir visuomenės lyderių koalicija, dalyvauti Seimo rinkimuose. Manieji talkininkų išklijuoti plakatai
(kuriuose „puikuodavosi“ mano portretas) (Vilniaus Lazdynų–Karoliniškių rinkiminėje apygardoje) po keliolikos
minučių jau būdavo nuplėšiami. Mano konkurentė – šios
miesto teritorijos seniūnė Danutė Betingienė pasistengė,
kad jai „pavaldžių“ institucijų salės mano susitikimams
su rinkėjais būtų uždarytos. O su ja, kaip bendraminčiai,
prieš tuos rinkimus pasibučiuodavome...
Vėliau sužinojau, kad mano rinkiminės sėkmės atveju į
apyvartą buvo numatyta paleisti „kompromatą“ (asmenybę kompromituojančią medžiagą). Iš karto spaudoje
būtų paskleistos paskalos. Viena iš jų: kad esu dirbęs apmokamu „KGB“ agentu. Tą dalyką paneigti būtų buvę
lengva. Bet va, su kita? Užfiksuotas kokios tai moters
tvirtinimas, kad ji augina nuo manęs susilaukusią atžalą. Nuo tų laikų, kai aš dar dirbau Bartkuškio žemės
ūkio technikumo direktoriumi... Moksliniai, medicininiai
metodai nustatyti „atžalos“ tėvą nesudėtingi. Betgi tai
reikėtų daryti su teismų pagalba. Tačiau, mielas skaitytojau, kaip įrodyti faktą, jog anais metais dar buvau „nekaltas berniukas“ (nesantykiavęs su moterimi)! Dabar
toks atsivėrimo faktas daugelio gali būti vertinamas kaip
nenormalios elgsenos įrodymas... Dar labiau nustebinsiu
teigdamas, kad būta ir jaunų vyrų skaistybės, vertintinos
kaip protėvių kultūros paveldas. Sakau taip tvirtai žinodamas, kad šioje subtilioje srityje aš nebuvau kažkokia
išimtimi. Na, gal jau atstovavome mažumai – „užsilikusiems dinozaurams“.
Pasikartodamas nuoširdžiai sakau: dėkoju likimui, kad
taip ir nepakliuvau į veikiančios, konkrečios politikos
mėsmalę. Su savo charakteriu ir tiesmuka, atvira širdimi
ir mintimi būčiau gana greitai nusibaigęs. Panašiai taip,
kaip atsitiko su Romualdu Sikorskiu, grynos sąžinės ir
neabejotinų patriotinių įsitikinimų asmenybe, dešimtis
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metų išmintingai dirbusiu finansų ministru. Po Nepriklausomybės atgavimo likimas mus buvo suvedęs artimiau
bendradarbiauti (prieš jam patenkant į Seimą). Mačiau
jo, sėdinčio parlamente, veidą ir pagalvodavau: per daug
doras, ilgai nepatemps. Taip ir atsitiko. Po kelių mėnesių
Romualdą S. ištiko mirtinas insultas. Toks dramatiškas
nutikimas – ne pirmas ir ne paskutinis.
Mano „politinis pasakojimas“ užsitęsė. Jį baigdamas vis
dėlto negaliu susilaikyti nuo kai kurių apibendrinimų. Juos
pradėdamas skaitytojui kai ką priminsiu. Atkuriamajame
Seime darbavosi vyresniajai kartai žinomas Virgilijus Čepaitis, vadintas „juoduoju kardinolu“. Tuomet naujojoje
vyriausybėje vėl finansų ministru dirbusiam Romualdui
Sikorskiui (dar iki jo išrinkimo į Seimą) „kardinolas“ nuolat kuždėdavo: „Kada atsistatydinsi? Kada...“ Tuometinei
valdžios viršūnei parūpo vos ne absoliuti veiksmo laisvė,
žinoma – ir finansų srityje...
V. Čepaitis 1954 metais buvo pradėjęs žurnalistikos studijas Maskvos Lomonosovo universitete. Tais pačiais metais
ir aš tapau Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademijos
studentu. Buvau didžiai nustebintas perskaitęs feljetoną apie Virgilijų Č., paskelbtą tų pačių metų pabaigoje
tuomet ypač populiariame laikraštyje „Komsomolskaja
Pravda“. Buvo kritikuotas ir pašalintas iš universiteto už
simuliavimą studijose. Kaip vėliau sužinojau – už „nacionalistinius paklydimus“, kai jisai dar mokėsi Vilniaus Biliūno v. vidurinėje mokykloje. Tada dar nesusigaudžiau,
kad „šuo ne čia užkastas“... Bet štai, 1956 metais V. Č.
vėl sugrįžo studijuoti į Maskvą ir studijuoti ne bet kur, o
Gorkio literatūros institute, kur stipendijos prilygo aukštųjų partinių mokyklų stipendijoms. Man inicijavus lietuvių studentų ansamblį (1956 m. pabaiga), o po metų
prie mūsų prisijungus latviams ir estams (ansamblis tapo
žinomas „Balticum“ vardu), į mūsų gretas įsijungė V. Č.
Pasisiūlė redaguoti žurnaliuką „Golos Balticum“... Tapo

lyg ir bendraminčiu, bendražygiu. Skaudžiai buvo apsirikta... Jis, kaip redaktorius, gavo teisę dalyvauti visuose
slapčiausiuose mūsų pasitarimuose (kaip... agentas!).
Apie visą tą sudėtingą istoriją esu papasakojęs 2011 metais paskelbtoje knygoje „Dienoraščio langą pravėrus...“
Apie V. Čepaitį šiuo atveju užsiminiau tik dėl to, jog esu
įsitikinęs, kad ne be jo pagalbos (tegu ir kuklios) mūsų
tautos ir jos valstybės atgimimo metais buvau stumiamas kuo toliau nuo politikos. Minimą asmenį jo tiesioginis
„viršininkas ir globėjas“ (V. L.) buvo priverstas iš Atkuriamojo Seimo išstumti. Pernelyg daug buvo susikaupę įkalčių, bylojančių, kam iš tiesų V. Č. paklusdavo.
Kai atidžiau susimąstai, supranti, kad „KGB“ paveldas
turi dar ir kitą pavidalą – vadinamųjų „juodųjų technologijų“ mėgdžiojimą. Visi gerai žinome: koks nors ypač
įtakingas „valstybininkas“, juolab organizuota jų grupė,
pasitelkusi ne tik žiniasklaidą, bet ir teisėsaugą, nesidrovi
į viešumą „išmesti kompromatą“ prieš asmenį ar jų grupę, kuri gali tuo ar kitu laipsniu tapti ne tik rimtais konkurentais tiems, kurie jau įsitvirtinę valdžioje. Šitaip įsigali
praktika, kai vietoj politikos, orientuotos į tautos ir valstybės tvarumą, skleidžiasi (netgi nesąmoningai) priešingos tendencijos – tautoardos, valstybės dezintegralumo
tendencijos.
Tai ir bus bene viena iš pamatinių priežasčių, kodėl į valstybės politikos viršūnes nebelinkę veržtis doresnieji, gal
ir daugiau išmanantieji. O ir tie, kuriems pasiseka, – ilgainiui nurimsta. Arba panaudojami būdai juos paversti
nematomais, neišklausytais – t. y. nuraminami.

***
Gal ir pasikartosiu sakydamas, kad šis, daugiau nei dešimtmetį be mano konkrečių dienoraštinių įrašų trukęs
laikotarpis lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei buvo paženklintas reikšmingais, epochinio pobūdžio įvykiais
ir socialiniais lūžiais. Atskiro žmogaus ir mąstymas, ir
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veiksmas nuo tokių pokyčių būna priklausomas. Bet jis
turi pasirinkimą. Jis gali tapti ne tik tų pokyčių marionete
ar pateiktą vaidmenį uoliai atliekančiu aktoriumi. Jis turi
galimybę užimti scenaristo ar net režisieriaus poziciją. Žinoma, savų galimybių ribose (prigimties, įgyto intelekto,
socialinio „užsakymo“ ir kt.).
Besirausdamas savo netvarkingoje archyvinėje medžiagoje apstulbau: kiek daug vis dėlto buvo veikta! Kas gana pozityvaus buvo tais metais nuveikta! Susimąsčiau: vargu ar
viešumai skelbiamas dienoraštis bus visavertis, jeigu nors
ir atskirais fragmentais tie mano pragyventi metai nebus
„pamarginti“ faktografine medžiaga. Atmetęs (kaip man
jau įprasta) lietuvišką santūrumą, telegrafiniu stiliumi pabandysiu išvardinti bent keleto metų pagrindinių veiksmų
„antraštes“. Jas kaip nors išplėtoti, iliustruoti neturiu galimybių. O ir tokiam žingsniui žengti nematau būtinybės.

2. Saviteigos ir veiksmo atspindžiai
1992 metais susibūrė visuomeniniais pagrindais funkcionuojantis Nepriklausomas strateginių tyrimų centras. Tie
metai pasižymėjo savotiško politinio ir socialinio nestabilumo, pasimetimo dvasia. Minėtas centras tos „dvasios“
kūdikis. Centro tikslas: įvairios ekspertizės, valstybės
programinių veiksmų ekspertiniai vertinimai. Suformuotai tarybai atstovavo tokie asmenys, kaip tuometiniai:
Veterinarijos akademijos rektorius prof. R. Karazija, Energetikos instituto direktorius akad. J. Vilemas, pramonės
įmonių asociacijos „Banga“ prezidentas dr. L. Jankauskas
(Kauno radijo gamyklos gen. direktorius), buvęs ilgametis
respublikos finansų ministras R. Sikorskis, Vadybos akademijos fakulteto dekanas dr. A. Indriūnas, profesoriai
A. Marčinskas, K. Purvinskas ir kiti. Taryba iš savo narių į
pirmininko „kėdę“ iškėlė dvi kandidatūras: doc. dr. J. Veselkos (vėliau tapusio kelių kadencijų Seimo nariu) ir mane.
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rašytojas Juozas Grušas
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Balsų daugumos valia tapau centro ekspertų tarybos pirmininku. Centro direktoriumi buvo patvirtintas šios institucijos iniciatorius doc. dr. Saulius Arlauskas.
Posėdžiaudavome mano tuometinėje darbovietėje – Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute, užimdami pakankamai erdvų direktoriaus kabinetą.
Centro direktorius rūpindavosi organizacine veiklos, o aš –
ekspertinio vertinimo puse. Saulius Arlauskas pasižymėjo
neeiliniais visuomenininko gabumais ir sugebėdavo į ekspertų tarybos posėdžius „iškviesti“ tokias asmenybes,
kaip „Sodros“ generalinį direktorių, Policijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją, Lietuvos banko
gen. direktoriaus pavaduotoją, Statistikos departamento
direktorių ir kitus. Mūsų, ekspertų tarybos narių, vaidmuo
ribojosi tos ar kitos žinybos veiklos analize, kritiniais pastebėjimais bei pasiūlymais. Mano, kaip tarybos pirmininko, funkciją galėčiau apibūdinti „įžaidėjo“, dalykinės
diskusijos vedlio vaidmeniu.
Vardan pilnesnio vaizdo pateiksiu tik keletą išrašų iš centro veiklos kronikos, kurioje detaliau užfiksuoti ekspertų
tarybos inicijuoti, svarstyti ir tuos ar kitus veiklos rezultatus atspindintys faktai (žr. Tautos akiračiai. – Vilnius:
Academia, 1993, Nr. 1, p. 89–90).

1992-ieji. Spalis–lapkritis

Pirmasis NSTC veiklos rezultatas – Lietuvos Respublikos
naujos Konstitucijos socialinė filosofinė analizė, vykdyta kartu su
Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinio skyriaus mokslininkų grupe.
Bendrai darbo grupei vadovavo NSTC Ekspertų tarybos pirmininkas, MA narys eksp., filosofijos m. hab. dr., prof. R. Grigas.
Vykdant šį darbą, dalyvavo NSCT nariai: teisės m. hab. dr., prof.
S. Kuklianskis, ekonomikos m. dr., prof. K. Purvinskas, filosofijos

m. dr., doc. S. Arlauskas, filosofijos m. dr. A. Juozaitis, filosofijos m.
dr., doc. A. Lozuraitis, E. Bulavas, J. Varnas. Remdamasis pirmine
Konstitucijos analize, Konstitucijos priėmimo referendumo išvakarėse, Ekspertų tarybos vardu NSTC spaudoje paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė atsargų požiūrį į Konstitucijos turinį ir Konstitucijos rengimo bei priėmimo tvarką.
Galutiniai Konstitucijos teksto analizės rezultatai 1992 m.
lapkričio mėn. buvo įteikti LR Seimui ir Prezidentui. Su analizės rezultatais ir išvadomis plačiai supažindinti spaudos atstovai NSTC
spaudos konferencijoje.
Ekspertų komisija konstatavo, jog Konstitucijos 94 straipsniai koreguotini, o 45 – taisytini iš esmės. Kaip išeitį siūlė, kad Seimas šį dokumentą aprobuotų kaip veikiantį tik tam tikram pereinamajam laikotarpiui.

1992-ieji. Gruodis

Ekspertų taryboje, dalyvaujant LR Žemės ūkio ministrui
R. Karazijai (vienam NSTC steigėjų), apsvarstyta žemės ūkio reformos eiga. Pranešėjas NSTC narys, ekonomikos m. hab. dr., prof.
K. Purvinskas. Medžiaga apie žemės ūkio reformos eigą ir perspektyvas įteikta LR Seimo Agrariniam komitetui ir visiems Seimo
nariams.

1993-ieji. Sausis

NSTC Ekspertų taryba apsvarstė ekonomikos m. hab. dr.,
prof. K. Purvinsko analitinę medžiagą apie Ekonominę reformą
Lietuvoje. Medžiaga įteikta LR Seimo nariams. Su svarstymo rezultatais televizijos žiūrovai supažindinti specialioje laidoje.
Spaudoje paskelbtas NSTC Ekspertų tarybos pareiškimas
dėl tam tikrų Konstitucinių įstatymų, lemiančių demokratiją ir
Lietuvos valstybės stabilumą, priėmimo LR Seime skubos tvarka.

375
�

Šešta dalis
SUVAIDINTAS
TYLĖJIMAS
1989–2000

376
�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

1993-ieji. Vasaris

NSTC Ekspertų taryboje apsvarstyti pasiūlymai dėl energetikos būklės Lietuvoje. Pagrindinis pranešėjas NSTC Ekspertų tarybos narys, MA akad., technikos m. hab. dr., prof. J. Vilemas.
NSTC Ekspertų tarybos delegacija dalyvavo Taline įvykusiame Baltijos valstybių analogiškų nepriklausomų mokslinių centrų
atstovų pasitarime dėl bendradarbiavimo.

1993-ieji. Kovas

NSTC Ekspertų taryba apsvarstė ekonomikos m. dr., doc.
A. Indriūno ir filosofijos m. hab. dr., prof. A. Marčinsko pasiūlymus
dėl valstybės valdymo struktūrų reformos. Aprobuotas dokumentas įteiktas LR Seimo nariams.

1993-ieji. Balandis

NSTC Ekspertų taryboje, dalyvaujant visų teisėsaugos sferų atstovams, apsvarstyti teisės m. hab. dr., prof. S. Kuklianskio paruošti pasiūlymai kovai su nusikalstamumu tobulinti.
NSTC Ekspertų taryboje išnagrinėta Naftos terminalo statybos Lietuvos pajūryje problema. LR Seimo Gamtos apsaugos
komiteto iniciatyva NSTC ekspertai atliko socialinį politinį Naftos terminalo statybos tikslingumo ir nagrinėjamų variantų vertinimą. Darbo vadovas MA narys eksp., filosofijos m. hab. dr.,
prof. R. Grigas, vykdytojai: filosofijos m. dr., doc. S. Arlauskas, filosofijos m. dr. S. Budvytis, E. Bulavas, ekonomikos m. dr., doc. A. Indriūnas, technikos m. dr. V. Jonaitis, teisės m. hab. dr., prof. V. Justickis,
akad. J. Vilemas, R. Sikorskis ir kt.
Atlikus įvairius ekspertinius vertinimus buvo prieita prie
išvados, jog Naftos terminalą racionaliausia būtų statyti ne Melnragėje ar Karklėje (kaip buvo numatyta), bet Būtingėje. Vienintelei

naftos tiekėjai „Lukoil“ firmai komisija rekomendavo suteikti 30%
akcijų paketą.
P. S. Aš, kaip šio ekspertinio projekto „dirigentas“, Ministrų
kabineto posėdžiuose (premjeru tuomet dirbo A. Šleževičius) du
kartus tuo klausimu dariau pranešimus. Antrasis buvo sėkmingas.
Negaliu nesuminėti vieno iš įspūdingiausių, daug jėgų pareikalavusio dokumento parengimo. Tai 1995 metais paruošta ir
aukščiausioms valstybės institucijoms įteikta „Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo ir plėtotės programa“, sudariusi 28 psl.
Dabar, rašant apie visa tai, sunku patikėti, kad visa ši daug
pastangų pareikalavusi veikla buvo atliekama visuomeniniais (pilietinio aktyvumo) pagrindais, be jokio materialinio paskatinimo
(išskyrus projektą, susijusį su Naftos terminalo parinkimu). Tais
metais inteligentija, vedina sąžinės balso, siekė dorai prisidėti prie
atkurtos valstybės pamatų įtvirtinimo. Žinoma, gana greitai atsirado net tokių „balsų“, kurie skleidė paskalas, kad mūsų veikla finansuojama „iš užsienio...“ Kai ką, matyt, erzindavo ir tai, kad Nepriklausomas strateginių tyrimų centras, pasitelkęs įvairius kriterijus
ir specialistus, atlikdavo netgi Vyriausybės metinės veiklos vertinimą ir šį dokumentą paviešindavo.
NSTC pats užgeso neatšventęs 1996 metų. Užgeso, kaip suspindusi ir nukritusi žvaigždelė. Pavargęs, kaip ir žmogus, išeikvojęs
savo energiją. Buvau ypač išsekęs ir aš... Centras užgeso atsimušęs
į storėjančią, tvirtėjančią ne tik valstybinio biurokratizmo (atsiribojimo nuo visuomenės įtakos), bet ir žiniasklaidos abejingumo
mūsų darbams betoninę sieną...
***
Baigdamas šią gana fragmentinę savo tuometinio pilietinio
gyvenimo atkarpos apžvalgėlę ir „nebeužkabindamas“ po to sekusių metų grandinės, pasidalinsiu dar vienu prisiminimu – išskirtiniu faktu.
1992 metais buvau vienas iš pagrindinių autorių, pagal
Krašto apsaugos ministerijos užsakymą parengusių pirmąją Lietuvos valstybės saugumo programą. Pamenu, kokį sujudimą (ir
pritarimą) sukėlė mano argumentais grįstas teiginys apie tai, kad
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pagrindinė grėsmė lietuvių tautos valstybingumui jau persikelia į
iš vidaus kylančias grėsmes. Tačiau šis mano darbas, skirtingai nuo
aukščiau suminėtų, buvo atliktas kaip tarnybinis (t. y. pareigybinis)
pavedimas.
Po dalyvavimo saugumo programos parengime (o ji valstybiniame lygmenyje buvo aprobuota), netilpau savo mintyse. To
rezultatas: 1993 metais „dienos šviesą“ išvydo mano knyga (gal
monografija, gal esė) „Tautos savigyna“. Ją 2000 egz. tiražu išleido
„Academia“ leidykla. Prisipažinsiu: maudžiausi pasitenkinimo ir
tuometinių padėkos man reiškiamų jausmų bangose...

Mano nutrūkęs kelias į Seimą
1996-ieji. Rugpjūčio 1 d.

Įvyko valstiečių partijos tarybos posėdis. Buvau maloniai
nustebintas, kad pagal iškeltų kandidatų į Seimo narius reitingą
atsidūriau 6-oje vietoje. Sutiktas (vėliau) V. Velikonis minėjo 4-tą
vietą! (Galbūt štabe nusprendė „pastūmėti“ savus į priekį.) Betgi
pasitikėjimas ir tokia situacija leido man galutinai apsispręsti būti
šios partijos sąrašuose tvirtai tikint, jeigu bus įveiktas 4 proc. barjeras, tapti Seimo nariu.
Tarybai aš pristačiau keturis mano parengtus dokumentus:
– priešrinkiminį memorandumą,
– kreipimąsi į visus Lietuvos piliečius, politinius judėjimus,
į esamus ir būsimus Seimo narius,
– apklausos lapą – raktą į rinkėjų simpatijas,
– instrukciją apklausai organizuoti ir kaip pasinaudoti surinkta medžiaga.
Pasiūliau ir trumpą partijos rinkiminį šūkį: „Kaimui (lietuvių tautos ištakoms) – darną ir gerovę!“
Visi mano siūlymai be didesnių diskusijų buvo priimti. Vyt.
Matulevičius įnešė reikšmingą pataisą, kad kreipimesi būtų akcentuojama didesnė Seimo atsakomybė už valstybės ir jos institucijų
funkcionavimą.
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Mano 60-mečio proga mus su žmona Zita mūsų bute aplankė
Leopoldas Tarakevičius, „Gaublio“ klubo prezidentas, ir LR Seimo
pirmininkas Česlovas Juršėnas
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1996-ieji. Kalbamės po mano proginės paskaitos Mokslų akademijoje,
perskaitytos mano 60-ies metų jubiliejaus proga. Iš kairės stovi: sūnus
Arvydas (tai viena iš paskutiniųjų jo nuotraukų...), sūnus Eimantas ir
buvęs jų mokyklos direktorius Dulskis

Pataisa skamba maždaug taip: akcentuojame LR Prezidentui
teisę paleisti Seimą, jeigu po jo rinkimų praėjus dvejiems metams
valstybės reikalai (ypač ekonomikoje) negerėja...
Įspūdis toks, tarsi aš čia būčiau tikrai reikalingas, vertinamas ir kurio nuomonė (nors nesu net partijos narys) būtų kuo
atidžiausiai išklausoma ir priimama. Tiesa, pirmajame susitikime
su valstiečių partijos tarybos pirmininku A. Vaižmužiu aš pabrėžiau tris dalykus:
– būtinybę atsiriboti nuo LDDP,
– įveikti valdininkų nomenklatūrininkų dominavimą, įtaką,
– akcentuoti ne vien kaimo gamybinius, bet ir socialinius
klausimus, o taip pat valstybės strateginę ideologiją.
Atrodo, kad tuos dalykus pavyksta įtikinti.
Šiaip, Seimo „bylai“ man impulsą davė žmona, patyliukais
užsiminusi apie galimą stabilesnę materialinę padėtį.
O ir aš pats tarsi pavargau nuo akademinio mąstymo, nuo
nuolatinio galvosūkio dėl lėšų tyrimams, knygų leidimui ir pan.).
Negelbsti padėties ir tai, kad tapau žurnalo „Filosofija-sociologija“
vyr. redaktoriumi.

1996-ieji. Rugpjūčio 2 d.

10 val. seimo Rūmuose įvyko spaudos konferencija. Pirmą
kartą viešai pasirodžiau (už pranešėjų stalo) kaip asmuo „įsėdęs“
(oficialiai) į valstiečių partijos ir, apskritai, politikos vežimą.
Malonu buvo pastebėti, kad A. Vaižmužis atsiribojo nuo savo
pavaduotojo Vyt. Kamblevičiaus (ministro pavaduotojo) „darbelių“, sukėlusių palyginus gana plačią ataką prieš ž. ū. ministeriją ir
pačią valstiečių partiją.
Aš pristačiau pagrindinius teiginius, kuriuos buvau surašęs dokumentuose, t. y. partijos strategijos (teorinį) kursą...
V. Velikonis ir prof. J. Bagdanavičius persakė, kad vienas iš žurnalistų pastebėjo: jeigu taip ilgai kalbėsiu, ateityje žurnalistai gali ir išlakstyti...
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Spaudos konferencija buvo parodyta per TELE-3 televiziją.
Savo kalba aš likau daugmaž patenkintas. Nesijaudinau. Užteko iškalbos. Po jos A. Vaižmužio kabinete dar kartą buvo kalbėta apie V. Kamblevičių. Šį kartą ir partijos valdybos pirmininkas
J. Panamariovas (irgi ž. ū. ministro pavaduotojas) pritarė nuomonei, kad reikia, jog anas suspenduotų savo narystę partijoje ir laikinai išsibrauktų ir kandidatų sąrašo.
Sutarta, kad aš partijos konferencijoje, kuri vyks rugpjūčio
24 d. Kėdainiuose–Dotnuvoje daryčiau pranešimą.
Tarp manęs ir A. Vaizmužio nuo pat pradžios yra užsimezgęs matomas, kūrybiškumą skatinantis dvasinis ryšys. Jaučiu, kad
aš jam reikalingas palaikymu, patarimais.
Nežinau, kaip spaudoje atrodys, ar po mūsų konferencijos
palankiau bus rašoma apie valstiečių partiją.

1996-ieji. Rugpjūčio 24 d. Dotnuva – Akademija

Įvyko VP konferencija.
Partijos tarybos pirmininkas A. Vaižmužis (ir kiti to komiteto nariai) tai konferencijai buvo visai nepasiruošę. Nesudarytos
ir konferencijos dalyvių grupės, kurios suformuluotų siūlymus dėl
priešrinkiminių dokumentų, dėl organizacinės veiklos ir pan.
Esamu sąrašu (kuriame 110 pavardžių ir kur aš atsidūriau
jau 14-je vietoje!) daugelis buvo nepatenkinti. Kritikuota:
– dėl taikstymosi su p. Kamblevičiumi;
– dėl pernelyg gausaus ministerijos valdininkų būrio prestižinėje sąrašo dalyje;
– dėl ūkininkų vietos sąraše nuvertinimo.
Balsuojant išryškėjo aiškus partijos aktyvo skilimas (už sąrašą – 40, prieš – 28, kiti – susilaikę).
Vaižmužis nesugebėjo diplomatiškai užbaigti suvažiavimo.
O dėl p. Kamblevičiaus pareiškė, jog dabar būtų neetiška spręsti
jo klausimą, kada jis pats dalyvauja tėvo laidotuvėse. Paskui buvo
vaišės... (kaip visada...)

Ilgai mąstęs ir pasikankinęs, aš įteikiau VP tarybai pareiškimą, kad valstiečių partija politiškai nesubrendusi, kad jos vadovybei trūksta strateginio mąstymo, kad tikėjimas kaimo žmonių
balsais gali būti gana apgaulingas.
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Vėl, po ilgos, užsitęsusios pertraukos pradedu dienoraštį... Aš
jau pasikeitęs, labiau susenęs...
Sekmadienį, spalio 14 dieną, mirė monsinjoras Kazimieras
Vasiliauskas, eidamas 80-uosius metus... Dar gyvas būdamas tapo
tikru Palaimintuoju. Ir – mūsų tautos didvyriu. Jis buvo tolerancijos ir susitaikymo simbolis.
Mane su Juo siejo pažintis dar nuo Atgimimo laikų. Prisimenu, kaip Jam, šv. Jokūbo bažnyčios klebonui, buvusiam kaliniui ir
tremtiniui, buvo nejauku išeiti į viešą sceną, ne bet kokią – į tuomet pilną Vilniaus Sporto Rūmų salę. Arba į Profsąjungų Rūmus
ant Tauro kalno... Išeiti į susitikimą su stebuklo laukiančia publika
(1987–1988-ieji metai). Jau pats kunigo pasirodymas scenoje tuomet buvo sensacija, Dvasinio ir Tautinio atgimimo ženklas. Velionis nedaug ir šnekėdavo. Klausytojus papirkdavo savo minkštu,
sudvasintu balsu ir tembru.
Arčiau susipažinome vienoje tarptautinėje konferencijoje,
skirtoje nacionaliniam saugumui. Ji vyko Nemenčinėje. Savo pranešime kalbėjau apie mokslo tiesų suartėjimą su tikėjimo tiesomis; apie kai kurių mokslininkų teiginius dėl psichinės energijos
akumuliacijos atomo branduolyje ir pan. Jam tos mintys pasirodė
labai įdomios. Pietavome kartu. Dar prisėdo Vilniaus stačiatikių
dvasininkas intelektualas Tėvas Fiodoras. Pastarasis užsiminė, kad
Lietuvos žemėse (žinoma, ne dabartinėse ribose) galėjęs atsilankyti
apaštalas Andriejus...
Mane su monsinjoru parvežė į Vilnių. Bet manęs tuokart
monsinjoras nepaleido... Sukome ratus apie katedrą (buvo tada jos
klebonu). Klausia:
– Kaip patinka Kašubos skulptūra?
– Nekaip. Formali ir „neprikabinta“ prie katedros, – atsakau.
– Ir aš taip manau...
Paskui diskutavome ir apie Kristų, Dievo įvaizdį... Atvirai pasakiau: Kristų aš negaliu pripažinti kaip Dievą, o pranašu, dievybės
įsikūnijimu – taip.
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– Aš irgi truputį eretikas... – kukliai prisipažino.
Šių metų sausio 20 dieną, sūnaus mirimo metinių dieną, Jis
sutiko kartu su visais „pabūti“ prie sūnaus kapo... Pasakė pamokslėlį ir skaitė ne iš šventos knygos, o iš Vaižganto „Pragiedrulių“...
Pagalvojau: gal ir teisingai elgiasi prisimindamas mūsų tautos
gaivintoją.
Buvo su kailine kepure. Pabandžiau priminti apeigas. O jis
man atsako:
– Negaliu nusiimti. Peršalsiu...
Tą valandą atrodė kaip silpstantis, nykstantis senutėlis.
Gal mėnuo prieš tai, „Gaublio“ klubo 30-čiui skirtame susirinkime, sėdžiu priekyje. Staiga monsinjoras iš užpakalio mane
apkabina...
Supratau: buvo mane pripažinęs kaip bendramintį. Tebekankina sąžinė, kad vasarą jo neaplankiau. Nors kviesdavo. Vis
nenorėjau trikdyti matydamas, kaip jis yra tampomas po įvairius renginius. Aš, jaunesnis, nuo sambūrių pavargstu. O kaip Jis,
senukas?..
...Mirusį perkėlė iš Tremtinių atminčiai skirtos koplyčios į
katedros presbiteriją. Pagaliau kardinolas susiprato. Man regėjos,
kad veidmainiškai atliko paskutines pamaldas. Apeigose buvo keli
vyskupai. Laidojo su aukščiausiomis ceremonijomis. Bet gyvo nemėgo... Tik visuomenės įsikišimo dėka nebuvo „ištremtas“ į Maskvos katalikų bažnyčią klebonauti.
Iš lėto apėjau du kartus apie Jo karstą, palaikus. Gulėjo papuoštas monsinjoro rūbais. Nors veidas buvo iškankintas ligos, bet
spinduliavo keista traukos jėga.
Kaktomuša susidūriau su atskubėjusiu Algirdu Brazausku ir
jo visa svita...

2001-ieji. Spalio 18 d. vakaras

Tebetempiu sau užsidėtą naštą – žadinti tautinę, pilietinę sąmonę, jų vienio akcentavimą.

Vakar, kaip ir visada tokiais atvejais, buvau nusibaigęs tvarkydamas organizacijų vadovų pasitarimo baigiamuosius reikalus.
O jų – aibė...
Dabar tvirtai žinau: lietuvis su lietuviu bendram veiksmui –
netinkama pora. Ypač šiais laikais ir ypač inteligentų tarpe. Trikdo
ne tik egocentriškumas, ambicijos, bet ir nenoras ką nors praktiško
daryti. Gal pervargę nuo nesibaigiančių permainų? O gal mes savo
mentalitetu artimesni rusams. Jie irgi tik šnekėdavo, protestuodavo,
bet neveikdavo... Kalbu apie inteligentus.

2001-ieji. Spalio 22 diena

Poryt – rimtas išbandymas.
Ar sugebėsime keliasdešimt padrikų visuomeninių organizacijų, kurioms vis dėlto teberūpi tautos tęstinumas, o taip pat pilietinė visuomenė, susiburti į vieningesnį būrį?
Man patiko R. Ozolo elgsena... Jis šiandien užbėgo į mano
kabinetą ir prisipažino „kažką“ ne taip su manimi ir su įsiūlyta užduotimi pasielgęs. Atsiprašė. Įsisiūlė kai ką pataisyti.
Julius Šalkauskas, kaip visada, rodo kone didžiausią aktyvumą ir susirūpinimą mūsų sambūriu, kurio santykinis pavadinimas:
Lietuvių pilietinė visuomeninių organizacijų konfederacija.
Sekmadienį buvo akad. A. Gaižučio iškilmės – 60-ties metų
jubiliejaus šventimas Rotušės rūmuose. Šalia pompastikos būta ir
labai nuoširdžių intarpų: akademiko, MA viceprezidento Algirdo
Piskarsko (Maskvos studijų Gaižučio draugo), Vilniaus Dailės akademijos rektoriaus Arvydo Šaltenio, irgi jaunystės draugo, pasisakymai. O įsiteikimo! – per akis.
***
Matydamas stoviniuojantį Justiną Marcinkevičių prie jubiliato ką tik išleistos knygelės, pasakiau:
– Nebesuspėjame skaityti. Nupirktos guli krūvomis...
Turbūt tais žodžiais palaikiau Justino M. abejonę, ir jis nuo prekystalio pasitraukė nenupirkęs knygos, kaip ir aš. ...O V. Martinkus,
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rašytojas, iš tribūnos teigė, kad nereikia skaityti kitų Gaižučio knygų. Pakanka įsigyti ir perskaityti šitą – vienintelę: duotų interviu ir
atskirų straipsnelių rinkinuką...
Vėl man šovė negera mintis: akad. Gaižutis savo minėjimą
perkėlė į Rotušę, tikėdamas, kad čia gali atsilankyti aukščiausi valdžios vyrai: prezidentas, premjeras... Nesulaukė.
Šalia iškilmių pompastikos neįprastai atrodė kuklus stalas...
Bet prisišnekėjome! Skulptorius prof. G. Jakubonis išlaikė
savo žodį praėjus vos ne metams: atnešė man jo darytą mano fotoportretą.
Prof. Mačiulis (architektas), pasirodo, buvo Rotary klubo
prezidentu, o mano miręs (nužudytas?) sūnus Arvydas to klubo
iždininku.
***
Vis dėlto ramu darosi namuose...
Ir butas, ir vaizdai pro langą (keturioliktas aukštas) – tikrai
gaivinantys, jėgas atstatantys dalykai.
...Vakar mane sujaudino martelė Jolita... Pirmą kartą mane
apsikabinusi nenorėjo išleisti iš savo rankų. Visa, visa buvo prisiglaudusi... Pagalvojau: gal dėl to, kad jos gimtadienio proga aš tikrai buvau nesusikaustęs, laisvas ir sąmojingas. Greičiausiai aš jai
priminiau Arvydą...

2001-ieji. Spalio 23 d.

Užvakar prezidentas V. Adamkus Paryžiuje (!) pareiškė, kad
neprotinga būtų atstatyti Lietuvos valdovų rūmus (nors tokiai idėjai, jos įtvirtintu Seimo įstatymu jis yra anksčiau pritaręs). Premjeras A. Brazauskas vakar, viešėdamas irgi užsienyje, Berlyne, patvirtino (aiškiai sureagavęs į Lietuvos prezidento nuomonę), jog
Valdovų rūmų atstatymo idėjos jisai neatsisakys: tai valstybės ir
lietuvių tautos garbės reikalas.
Štai kaip šauniai „šnekučiuojasi“ tam parinkdami „geras vietas“ mūsų valdžios vyrai.
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2001-ieji. Lietuvos pilietinių organizacijų forumo įkuriamoji
konferencija. Iš kairės: prof. Vytautas Kubilius, prof. Vytautas Šernas,
doc. Julius Šalkauskas, aš, prof. Antanas Andrijauskas, Leopoldas
Tarakevičius
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2001-ieji. Spalio 30 d.

Spalio 24 dieną įvyko mūsų sumanytos visuomeninių organizacijų konfederacijos steigiamasis susirinkimas. Visų nuomone
– jisai buvo pavykęs. Dalyvavo apie 40 žmonių, tame tarpe apie 25,
atstovaujantys įvairioms visuomeninėms organizacijoms.
Mano įžanginį-programinį pasisakymą kaustė „priverstinis“ susiskaldymas. Mes, iniciatyvinė grupė: prof. V. Kubilius,
prof. V. Šernas, prof. A. Andrijauskas, L. Tarakevičius, J. Šalkauskas,
R. Ozolas ir aš sėdėjome už stalo, o visi kiti – salėje. Kaip anais
laikais...
Suformavome Vykdomąjį prezidiumą. Pirmininkas L. Tarakevičius (Gaublio klubo prezidentas), nariai: doc. S. Norvaišas,
E. Staigys, V. Kadziauskienė ir krypčių koordinatoriai: prof. S. Martišius, prof. A. Šernas, habil. dr. A. Vaišvila, doc. J. Šatas, R. Ozolas,
I. Seliukaitė. Konfederacijos Tarybos pirmininku, žinoma, išrinko
(vienbalsiai) mane. Pavaduotoju pasiūliau prof. V. Kubilių (vėliau
R. Ozolas pasakys, kad sau pasidariau vargo dėl šio asmens pažiūrų
konservatyvumo).
Julius Šalkauskas man „sugadino nemažai kraujo“ dėl savo
išskirtinės pozicijos ir ypač radikalaus pareiškimo teksto (kurį susirinkimui pateikiau kaip alternatyvinį). Bet po iniciatyvinės grupės kritikos buvo priverstas pasiduoti.
Savotiškai nustebino pozityvi prof. S. Martišiaus pozicija.
Aktyviai susirinkime pasisakė visi iniciatyvinės grupės nariai.
Belieka rengti, konkretizuoti veiksmo programas...
Kokios galėtų būti mūsų suburtos organizacijos programinės
nuostatos? Mąstau...
Konstitucijos keitimą ir jos dvasią galėtume motyvuoti tokiais teiginiais-argumentais (akcentais): lietuvių tautos tęstinumo
idėja; sumanesnio pilietinės visuomenės formavimo ir jos tvirtinimo idėja; valdininkų ir jų biurokratizuotos elgsenos ribojimo idėja;
apsisaugojimo nuo negatyviųjų globalizacijos ir integracijos pasekmių suvokimo sklaida.

Švietimo ir ugdymo programinės nuostatos galėtų būti tokios: tautinės savimonės ir pilietiškumo vienio, jų „sąjungos“ idėja;
etnokultūrinio paveldo panaudojimo jaunimo ugdyme sklaida;
grupinio veiksmo akcentavimas mokykloje.
Štai turime jau du blokus – galimų projektų išeities pozicijas.

2001-ieji. Spalio 31 d.

Atrodo, pasisekė „užmaišyti tešlą“...
Kalbėta su prof. Vyt. Kubiliumi, prof. St. Martišiumi, prof.
Vyt. Šernu, su doc. V. Čapliku, doc. D. Urbonavičiene, su habil. dr.
A. Vaišvila ir su Leop. Tarakevičiumi – dėl mūsų veiksmų programos... Sudėliojome akcentus. Pasvėrėme savo galimybes... Dabar
reikalai turi nokti. Reikia trupučio laiko.
Pradžia lyg ir sėkminga, lyg ir žadanti rezultatą. Pamatysime
lapkričio 21 dieną.

2001-ieji. Lapkričio 29 d.

Vakar ir šiąnakt sapnavau Arvydėlį...
Vakar... Jis eina su draugu koridoriumi ir šypsosi. O aš
noriu tikėti, kad jis eina su... Zita, mano žmona, ir tarsi noriu
pasidžiaugti judviejų draugyste. Paskui aš Jį apkabinu per pečius
vis tikrindamas, ar Jo kūnas tikras, tuo pačiu metu galvodamas,
kad jis gi išties miręs. Tačiau Jo kūnas tikrų tikriausias, ir aš tą
sakau Zitai...
Koks buvo šiltas, brangus (kaip ir visi kiti sapnai) susitikimas!
O šiąnakt?
Tarsi aš kapuose ir ant Jo kapo dėlioju ir uždeginėju žvakutes.
O Jis čia pat stovi ir žiūri į tą visą mano bruzdesį... Tarsi ir
Jo paminklas panašus į Jį.
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...Aš jo klausiu: na, kaip Tu ten... gyveni?
– Gal ir nieko, – atsako. – Tik kartais man kojas užgula
kiti... Nuspaudžia.
...Zita nuskuba kitu kapinių pakraščiu, o aš vėl grįžtu į senąją vietą ieškoti Arvydėlio kapo. Bet jo lyg ir nebesurandu...
Komentaras
Kiekvienam artimo žmogaus netektis – sunkus, dramatinis išgyvenimas. Kartais nepataisomai palūžtama. Savo
sūnaus Arvydo netektį aš tebeišgyvenu kaip savo emocinio ir mentalinio (minties, proto) pasaulio tąsos praradimą.
Sūnus turėjo ypatingą, išskirtinę pajautą gaudyti manojo
pasaulio subtiliuosius virpesius... Turėjo talentą gaudyti
ir jį patį supančio pasaulio virpesius.

2001-ieji. Gruodžio 12 d.

Žmogžudystės Lietuvoje įgauna naują, baisesnį pavidalą...
Užvakar TV pagarsino įvykį viename Vilkaviškio raj. kaime...
Robertas Raulynas, 21 metų, išprievartavo keturiolikmetę...
Jos patėvis, dar jaunas vyras, grasino prievartautojui nepaliksiąs to
dalyko... Keršydamas už grasinimą Raulynas, pasitelkęs porą sėbrų,
tos mergaitės akyse peiliais negyvai užbadė patėvį ir jos motiną,
34 metų amžiaus moterį. Ir dar padegė sodybą, išsiveždamas nelaimingą mergaitę į Kauną... Žmogžudys buvo sulaikytas. Betgi šitie
žvėrys visą laiką išlaikomi mokesčių mokėtojų pinigais...
Šiandien ryte 9 val. išklausiau informacinę radijo laidą...
Buvo šeši pranešimai. Du – lietė žmogžudystes, nusikaltimus, padarytus Lietuvoje, kiti keturi – nusikaltimus ir prievartos aktus
pasaulyje.
Ko norėti iš jaunimo? Kokiame informacijos lauke jisai gyvena, bręsta ir mokosi? Seniai Lietuvoje jau pamiršta kultūrinio,
dvasinio pobūdžio informacija.

393
�

Septinta dalis
JUODASIS
METRAŠTIS
2001–2012

2002-ųjų Lietuvos Respublikos Mokslo premijos įteikimo akimirka.
Į kairę nuo manęs – švietimo ir mokslo ministras Algirdas
Monkevičius, premjeras Algirdas Brazauskas ir premijų komiteto
pirmininkas prof. Kęstutis Makariūnas
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2002-ieji. Sausio 16 d.

Radijas pranešė, kad vakar Gargždų karjere rasta sušalusi
(mirusi) 7 metų mergaitė. Ji čia čiuožinėjo su dviem berniukais:
7-čiu ir vyresniu, jau 4-tos klasės mokiniu. Susipykus ji buvo nurengta, ir jos rūbeliai sumesti į eketę...
Štai taip.

2002-ieji. Kovo 7 d.

Užvakar TV parodė jauną ir gražią merginą, berods, iš Pasvalio rajono. Ji prievartavo kaime gyvenančią senutę, reikalaudama
pinigų. Badė ją peiliu, pagaliau padegė senutės namą...
Pranešė, kad Pasvalio rajone per metus taip sudegina 10–12
vienkiemių...
Komentaras
Gal ir nederėtų panašaus pobūdžio informaciją viešai
skelbti antrąkart. Betgi tokie faktai, jų sugretinimas,
mano manymu, tik sustiprina mūsų pajėgumus burtis
tarpusavyje ir grumtis su baisiąja pandemijos atmaina –
visuomenės (ir valstybės) moraline degradacija: jų atkartojimas išryškina siaubingai trūkinėjančius socialinių,
dvasinių santykių tinklus.

2002-ieji. Balandžio 9 d.

Ką tik telefonu daviau interviu „Respublikos“ laikraščiui.
Apie klonavimą... Štai ką pasakiau:
...Ir šiuo atveju susiduriame su ta pačia, beveik amžina problema... Klonavimas, kaip mokslo atradimas, yra unikalus. Žmogus
tarsi eilinį kartą patvirtina esąs šalia Dievo – pasaulio Sutvėrėjo.
Bet... Dorovinis pasaulio visuomenės potencialas visai neadekvatus

tam atradimui. Kartu su modernizacija, su stebuklingųjų (išmaniųjų) technologijų atsiradimu ir jų sklaida, matome, kaip menkėja
kultūros normatyvumas. Menkėja tai, ką galėtume pavadinti būtina socialine kontrole...
Neabejoju, kad už dešimtmečio, kito medikų ir genetikų vizija ar pageidavimas klonavimą panaudoti tik kilniems tikslams,
pavyzdžiui, išsigimimų reguliavimui, nepasiteisins. Klonavimas
greičiausiai taps dar vienu šaltiniu, priežastimi ar žaidimo korta tų
jėgų rankose, kurios nuolat ir nuolat išsprūsta iš visuotinės kultūros ir normatyvumo rėmų. Atradimas taps naujų įtampų ir konfliktų židiniu.
Pagaliau, vadinamojo normatyvumo paradigminė kartelė
irgi nestovi tame pačiame aukštyje.
Na, o šiaip, kaip sociologas, pasakiau tiesiai ir aiškiai: žmogaus pakartoti niekada nepasiseks. Net jo antropologinės išvaizdos... Tai todėl, kad žmogus nėra tik biologinis organizmas. Žmogus visų pirma yra socialinis organizmas. Kultūros produktas.
Žmogaus akių žvilgsnis, jausmai, net eisena priklauso nuo aplinkos... Nuo šeimos, nuo parapijos, nuo tautos kultūros. Pagaliau, nuo
tokių kvazidarinių, kaip Europos Sąjunga, kultūros. O ir kultūra
priklauso nuo laikmečio ir nuo atsitiktinai išsidėstančių veiksnių...
Mes šiandien žiūrime į vadinamuosius „kvadratinius berniukus“ ir mąstome: o jie galėjo būti visai kitokie... Jų eisena, jau
nekalbant apie žvilgsnį, galėjo būti kitokia. Labiau sudvasinta...
***
Penktadienį, t. y. balandžio 5 d., buvau prof. Rolando Pavilionio, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko, pakviestas
į BTV „Koridą“. Jis grūmėsi su D. Kuoliu – Prezidento patarėju.
Akcentavo švietimo reformos, kaip neparengtos, pristabdymą... Aš
buvau R. P. pagalbininkų grupelėje. Laimėjome vos ne perpus daugiau surinkę balsų.
Negaliu sau dovanoti už du dalykus: a) nesantūrų balso
tembrą, b) neišsakytas ta proga reikšmingiausias mintis. Derėjo
pabrėžti: mes esame labai nusilpusi ir sparčiai nykstanti tauta... Ir
kad reforma eilinį kartą smūgiuos nelaimingą kaimą, sustiprins
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visuomenės socialinę diferenciaciją, o taip pat visuomenės, tautos
susipriešinimą su pačia valstybe. Būtent šios problemos supratimas
turėtų tapti papildomu kriterijumi vertinant panašius projektus.
Nepasakiau ir to, kad dėl aštrėjančios (krizinės) demografinės situacijos, tegu ir netiesiogiai, kalta ir švietimo sistema. Ar ne ji
šiandien ignoruoja tautinės savimonės ir nacionalinio patriotizmo
vertybes? Ar ne dėl jų stokos jaunuoliai (patys gyvybingiausi) emigruoja jau ne šimtais, bet tūkstančiais ir rytoj šitas srautas gali tik
suintensyvėti?..
***
Vakar (t. y. balandžio 8 d.) per TV laidą „Be tabu“ rodė Vilniuje Šventųjų gatvėje (!) atidarytą barą, kuriame gėrimus iš čiaupų
lankytojams pilsto trys nuogut nuogutėlės padavėjos. Bet jos neigia
savo amoralumą ir sąlytį su prostitucija! Tiesa, viena sąžiningai prisipažino, kad seniai nežino, kas yra gėdos jausmas, ir kad jos naująjį
amatą „aprobavo“ ir šeimos artimieji, ir bičiuliai.
Štai kokie tie naujieji poslinkiai Lietuvoje!
Vakar taip pat LTV (laidoje „Moterų laimė“) rodė moterį,
kuri visai Lietuvai pagarsino, kad jos 10-ties metų dukrą jau trys
metai kaip tvirkino trečiasis jos vyras, tos nelaimėlės patėvis. Mergaitė prisipažino tik tada, kai motina netikėtai nutvėrė beištvirkaujančią su patėviu...
Stebėjausi ir kitkuo... Atsišaukė nemažai geradarių, siūliusių
savo paslaugas: nemokamas konsultacijas, nemokamą važiavimą
autobusu, buto remontą, naujų durų įstatymą.
Pagalvojau: kad taip mums, mūsų judėjimui apsiskelbus... Ko
gero, tikrai sulauktume šelpėjų. O juk išties dirbame gerą darbą.

2002-ieji. Balandžio 18 d.

Įvyko mūsų Forumo koordinacinės tarybos posėdis. Svarstėme: kaip pagelbėti Lietuvių etninės kultūros globos tarybai, kurią
Vyriausybės nutarimu numatyta panaikinti; kaip pagelbėti Mažosios Lietuvos Tarybai platinti anketą dėl Karaliaučiaus krašto likimo.

Taip pat aptarėme parašų rinkimą protestuojant prieš lenkiškųjų
pavardžių lenkiškąja transkripcija įrašymą į lietuviškus pasus.
Papildomai išrinkome du pirmininko pavaduotojus: Juozą
Dingelį, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininką, ir Romualdą
Ozolą.
Nemažų ginčų sukėlė Staigio–Dingelio paruoštas kreipimasis į Lietuvos gyventojus, o taip pat jų inspiruotas ir manasis kreipimosi variantai. Visuotinai buvo pritarta manajam, siūlant pamąstyti tik apie jo patrumpinimą.
Į šį posėdį (kuris vyko Mokslų akademijos mažojoje salėje)
pakviečiau ir su manimi sukonfliktavusius Eg. Staigį ir L. Tarakevičių. Specialiai išėjau 10–15 min., pirmininkauti pasiūlęs Tarakevičiui, kad visi galėtų laisviau pakalbėti apie mūsų organizacijos reikalus, tame tarpe ir apie galimą pirmininko (t. y. manęs) pakeitimą.
Man sugrįžus į posėdį, buvo pranešta, jog taryba palaiko tik mano
kandidatūrą.
Posėdžio pabaigoje bardas Vyt. Babravičius su savo akustine
gitara nuostabiai pagrojo ir padainavo...
Po posėdžio Juozas Dingelis pakvietė alaus. Nuvežė į Vingio parke esančią kavinę. Likome keturiese: jis, aš, Tarakevičius ir
Staigys.
Nustebino, kad Leopoldas buvo užpykęs ant manęs vien už
tai, kad atsisakiau jį pakviesti į BNA (Baltijos naujienų agentūros)
spaudos konferenciją. Per daug radikalios man atrodė jo mintys,
kurios būtų pakenkusios mūsų judėjimui.
Dominavo visų trijų noras, kad būtų sudaryta „slaptoji brolija“ iš 9–11 žmonių. Tai, anot jų, būtų mūsų judėjimo branduolys
ir slaptasis variklis. Pasipriešinau, sakydamas, kad mes – ne garibaldiečiai...

2002-ieji. Balandžio 25 d.

Ryte paskambino J. Dingelis ir pakvietė mane į MA įvyksiantį susirinkimą netikėtai pareiškęs, kad ten bus priimamas
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kreipimasis į Lietuvos gyventojus... Supratau, kad siūlys savąjį (populistinį) variantą, kurį buvo parodęs net Just. Marcinkevičiui. Apie
manąjį, aprobuotą tarybos, stengėsi nutylėti. Bet pažadėjo priimti
(mano paties pataisytą) ir išplatinti lygiomis teisėmis. Eg. Staigys
dieną skambino ir grubia forma reikalavo, kad savąjį aš atsiimčiau,
apkaltindamas mane pačios idėjos vagyste.
...Susirinko gal 35–40 žmonių. Buvo ir akad. A. Gaižutis, rašytojas V. Bubnys ir dar keletas įžymesniųjų. Susirinkimui ėmėsi
pirmininkauti Dingelis. Jis kukliai (žinoma, sąmoningai) nutylėjo
manąjį diplomatiškesnį, intelektualesnį ir tarybos aprobuotą kreipimosi variantą.

2002-ieji. Gegužės 30 d.

Užvakar, t. y. antradienį, Seime įvyko Lietuvos pilietinių organizacijų atstovų ir parlamentarų susitikimas su ES parlamento
nariais.
Lietuvos studijuojančiam jaunimui „atstovaujantis“ Stankovič išrėžė kalbą, kurios esmė tokia: Briuselis turėtų unifikuoti Lietuvos studijų ir jaunimo ugdymo programas, nes tai palengvintų jo
integravimąsi į Europos bendriją. Nepridengtas įžūlumas!
Nepriklausomai ir nuo mūsų rodytų pastangų lenkų pavardės su lenkiška transkripcija, regis, bus įrašinėjamos į lietuviškus
pasus. Lenkiškoji Vilniaus krašto autonomizacija rieda nestabdoma...
Nustebino A. Gaižutis. Pirmą kartą išgirdau jo kietą kalbą –
t. y. su „stuburu“...
Aš kalbėjau apie įstatymų gausą ir ypač tų įstatymų, kurie
implantuojami iš „kitos“ kultūros. Jie neretai sukelia negatyvius
padarinius. Kalbėjau apie skirtingo greičio juostas, esančias ir būsimas Europos Sąjungoje, kurios sukelia problemų, į kurias ir Europos, ir Lietuvos politikai neatsižvelgia. Man replikavo vienas iš ES
parlamentarų pastebėdamas, kad emigrantai sugrįš. Kad iš Briuselio į Angliją sugrįžta anglai, į Prancūziją – prancūzai... Taip jis ir

nesuprato, kad egzistuoja skirtingo pajėgumo gravitacinės traukos
laukai, kurie gali gana rimtai komplikuoti ES tautų ir valstybių santykius, o ypač Lietuvos ateitį.
Susitikime dalyvavusiam Europos Sąjungos parlamento pirmininkui, airiui Patrisui Koksui pateikiau klausimą:
„Ar Europos Sąjungos vadovybė atskirai pamąsto apie tokias
istorijos nuskriaustas tautas kaip lietuviai ar latviai? Apie jų tęstinumą Sąjungoje?
O gal sąmoningai, kaip tai šiandien daroma Lietuvoje, kalbama vien apie pilietiškumą ignoruojant tautiškumą ir tuo spartinamas nusilpusių tautų ištirpimas?
Ar tai nepanašu į sovietinių laikų tautų lydymo katilą, iš kurio pabėgome?
Ir, apskritai, ar neįžvelgiate grėsmės, kad priešlaikinis tautų
išnykimas gali pakirsti socialinės tvarkos ir net pačios civilizacijos
prasmingumo pamatus?“ Ačiū vertėjui už pavykusį vertimą.
Kaip ir tikėjausi iš airio, į klausimą buvo rimtai įsijausta ir
gražiai, lyg ir prasmingai atsakyta. ES sudarysianti geresnes sąlygas
mažų tautų modernizuojamai egzistencijai, o kartu – ir jų tapatybės tęstinumui.

Be datų

2002 m. pavasarį žurnalistas Artūras Račas per LR pasakė:
– Prieš keletą metų aš jaučiausi didesniu europiečiu... Mūsų
žiniasklaida tolsta nuo Europos kultūros...
***
Pavasarį, per TV, Istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Dubonis pasakė:
– Lietuvių pagonių kultūra buvo be atminties...
Keista ir graudu... Kažkas man yra pasakęs, kad Vatikano
archyvai, kuriuose gausu šaltinių, liečiančių Lietuvą ir lietuvius,
tebeuždaryti. Ir kad garsusis istorikas-publicistas Č. Gedgaudas
prie jų buvo priėjęs tik dėka Musolinio, su kuriuo, kaip diplomatas,
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dirbęs Romoje, buvo užmezgęs pažintį. Betgi jam tą visą nusirašytą
archyvinę medžiagą kažkas pavogė? Gal tai buvo mūsų „draugų“
žvalgybos darbas?..
Demokratiškasis popiežius Jonas Paulius II-asis (Voityla),
savo pontifikato pradžioje buvo atvėręs Vatikano archyvų duris.
Pirmieji sugužėjo japonai... Pirmiausia jie puolė matuoti dokumentais, manuskriptais nuklotų lentynų ilgį. Išmatavę patys nustebo: nei daugiau, nei mažiau – 91 kilometras!
Popiežius – filosofas greitai susigaudė: uždarė ir vėl plombomis užplombavo archyvo duris. Priešingu atveju ten suguldyti (ir
trūnijantys) dokumentai būtų prabilę kaip Kristaus meilės mokslas
pavirto agresijos, šantažo, turtų kaupimo ir prievartos įrankiu...
***
2001 metais, oficialiais duomenimis, nesimokė 16 000 16–
18 metų jaunuolių...
Štai iš kur trykšta nusikalstamo ir skurdo pasaulio šaltinis!

2002-ieji. Spalio 26 d.

Arvydas Matulionis pademonstravo kilniaširdiškumą! Kaip
įstaigos vadovas, jis nedelsdamas mane parėmė Lietuvos Mokslo
premijai gauti, o taip pat atsisakė dalyvauti Mokslų akademijos nario korespondento, skirto sociologijai, rinkimuose. Mes abu, akademijos nariai ekspertai, kaktomis susistumdę prieš keletą metų tą
prestižinę, sunkiai išsibylinėtą vietą buvome praradę. Jis tada veržėsi labai jau brutaliai, agituodamas kitus, prie kurių tik priėjo, dar
remiamas ir akad. Vilko.
Komentaras
Manau (ir dabar apie tai atvirai rašau), kad A. Matulionio žingsnis šiuokart remiant mane buvo pagimdytas dar
ir kaltės prieš mane jausmo. Patekęs į galingiausios sovietiniais laikais struktūros gniaužtus, jis buvo priverstas
mane slopinti, „kaišioti pagalius“. Suprantama, natūraliai

veržėsi ir lietuviško pavydo bei ambicijų „gumulas“. Bet
dienoraščio įraše pateiktą tuometinės įstaigos, kurioje
dirbau, vadovo poelgį galima vertinti ir kaip moralinio apsivalymo pastangą.

2002-ieji. Spalio 26 d.

Šiandien ryte Maskvos laiku 5.15–5.20 val. „Alfa“ ir kt. šturmavo čečėnų užgrobtą ir daugiau nei dvi paras 800 įkaitų laikytą
muzikinį centrą (Nord-Vest) Maskvoje, 4 km nuo Kremliaus. Užgrobėjai – „kamikadzės“ reikalavo rusų kariuomenės išvedimo iš
Čečėnijos.
Įkaitų išlaisvinimui buvo panaudotos dujos. Jos suveikė.
Čečėnai-mirtininkai nespėjo susisprogdinti ir susprogdinti muzikinio centro, nors turėjo pakankamai sprogmenų. Pradiniais
duomenimis, rusai staigiu įsiveržimu nukovė 34 čečėnus, vakare buvo pranešta, kad viso čečėnų nukauta virš 50. Jų tarpe –
18 merginų!
Vienos išvaduotos liudininkės žodžiais, šios merginos, supratusios šturmo pradžią, pradžiugo ir kaipmat užėmė savo vietas
salėje, tuo su savimi išdėstydamos ir prisirištus sprogmenis.
Deja, nuo dujų žuvo ne mažiau kaip 118 įkaitų!
Tarptautinis terorizmas, eskaluojamas didžiųjų valstybių
prievartos, tebeklesti ir rodo naujas savo formas. Rusai net nemano
trauktis iš Čečėnijos. Tik vienas iš opozicijos – Borisas Nemcovas
prabilo apie politinį problemos sureguliavimo būdą, bet ir tas buvo
laidos vedėjos nutrauktas.
Pasaulis ne tik kvailėja, bet ir su kiekvienais metais – agresyvėja. Šitaip rašydamas mąstau apie islamo radikalus, rusų imperializmą ir JAV hegemoniją.
O mūsiškiai politikai ir vadybininkai toliau laikosi „kultūrinės, tautinės dezintegracijos“ doktrinos. Visas dėmesys ekonomikai, kuri ženklia dalimi yra išsprūdusi iš valstybės įtakos, patekusi į
savo valią diktuojančių oligarchų rankas.
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Komentaras
Borisas Nemcovas buvo bene elegantiškiausias, intelektualiausias ir nuosekliausias opozicijos Rusijos prezidento Vladimiro Putino politikai lyderis. 2015 metų pradžioje
buvo nušautas visai netoli Kremliaus...

2002-ieji. Lapkričio 3 d.

Šiandien LR pranešė, kad švietimo darbuotojų profsąjungų
konfederacija, visą mėnesį iš Švietimo ministerijos negavusi jokio
atsakymo į savo priimtas rezoliucijas, viešu laišku atspausdino reikalavimą atsistatydinti Švietimo ministrui su visa ministerija.
Tokio dalyko dar nebuvo!
Mūsų politikai iš tribūnų tebeskiedžia apie pilietinę visuomenę ir jos skleidimosi Lietuvoje būtinybę. Betgi ar mato, kokia
yra akivaizdi visuomenės ir valstybės atskirtis! Ar jie kaip nors sureaguos į minėtą kreipimąsi? Ar jie kaip nors švelnins tą atskirtį?..
Negaliu susilaikyti neįsirašęs tai temai artimas sentencijas:
„Anarchija – tai menkiausias, bet ne pats blogiausias blogis
iš to, kas gali grėsti demokratinėms šalims“ – Aleksis de Tokvilis.
„Tai, kas sudaro tiesą vienoje Pirėnų pusėje, kitoje – bus melas“ – Paskalis.
„Privilegijuotų tiesų nėra, yra tik interpretacijos. Šalin proto
diktatūrą!“ – Džon Kin.

2002-ieji. Lapkričio 5 d.

Stulbinanti statistika! „Lietuvos žiniose“ (vakarykščiame numeryje) perskaičiau: „Dėl girtavimo, nesirūpinimo vaikais ir smurto šiais metais (kurie dar nesibaigę – R. G.) kiekviename Šiaulių
apskrities rajonų teisę auginti savo vaikus jau prarado 20–30 šeimų.
Kai kuriose jų augo po tris, penkis ir daugiau vaikų.“ Oficialiais
duomenimis, Šiauliuose problemiškomis laikomos 536 šeimos“.

2002-ieji. Lapkričio 6 d.
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Vakar atsistatydinau iš lietuvių pilietinių organizacijų Forumo koordinacinės tarybos pirmininko. Netikėjau tokio pasipriešinimo mano apsisprendimui. Bet netikėjau ir tuo, kad mano kurtas,
mano puoselėtas judėjimas štai taip, staigiai atsidurs prie krizės
(o gal ir kracho) ribos. Netikėjau, kad bus rimta opozicija mano
visokiais būdais remtam perėmėjui – prof. Alf. Vaišvilai. Pasirodo,
daugelio atmintis vis dėlto susijusi su to ar kito žmogaus politine
orientacija, o ne su tautos likimu.
Gaila Juozo Dingelio, kuris atsidavusiai ir pasiaukojančiai
yra įsijungęs į šią veiklą.
Gaila įdėto darbo...
Betgi visur atsitrenkdavome į abejingumą, ignoravimą. Ypač
„stengėsi“ didžioji žiniasklaida. Ji reikalaudavo, kad mūsų komunikatai būtų „padengti“ didelėmis pinigų sumomis...
Komentaras
Lietuvių pilietinių organizacijų forumas (kuris pradžioje
kaitaliojo pavadinimus) nuveikė tais metais tikrai daug.
Buvo suburtos visuomenei žinomų intelektualų jėgos.
Įvairiomis tuomet aktualiomis problemomis buvo rengiami komunikatai, pareiškimai bei siūlymai ir su šiais dokumentais „atakuojama“ ir žiniasklaida, ir ypač valstybinės
valdžios institucijos. Kartais gaudavome iš ten ir atsakymus arba pastebėdavome pozityvią institucijų reakciją.
Daugelis anais metais išnešiotų ir viešai, ir organizuotai
išsakytų minčių, man regis, yra aktualios, pamokančios ir
nūdienai.

2002-ieji. Lapkričio 13 d.

Vokiškoji sąvoka Gemeinschaft reiškia ne apskritai bendruomeniškumą, bet tą, kuris turi gilias šaknis, moralinę vienovę,
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intymumą, giminingumą. Ši iš tiesų sociologą žavinti sąvoka reiškia: a) atsidavimą bendruomenei; b) asmens gyvenimą, kai darbas susilieja su visu kitu socialiniu gyvenimu ir aplinka; c) didelės
žmonių grupės vienybę, kuri pasiekiama išpažįstant tuos pačius
tikslus ir vertybes.
Vokiečiai turi ir kitą, gretimą, taip pat originalią, imlią sąvoką: Gesellschaft. Jos pagalba apibūdina visa tai, kas susiję su valdžia,
su jos daroma įtaka tautai, visuomenei; su dirbtinėmis, formaliomis socialinėmis struktūromis.

2002-ieji. Lapkričio 22 d.

Prahos pasitarime Lietuva pagaliau pakviesta tapti NATO
nare!

2002-ieji. Lapkričio 23 d.

Dž. Bušas (JAV prezidentas), apsilankęs Lietuvoje, šiandien
ryte (10. 25 val.) Rotušės aikštėje pasakė:
„NATO remiasi ne ginklo jėga, bet moterų ir vyrų stiprybe“.
Jis pabrėžė, kad Lietuvos priėmimas į NATO sustiprins jos dvasinį
potencialą. Ir dar: „Kas pasirinks Lietuvą savo priešu, bus ir JAV
priešas...“
Kai kas tvirtina, kad tokio kategoriško užtikrinimo Amerikos prezidentas nėra išsakęs. Betgi ar toks prezidento pareiškimas
nekvepia ir politinės butaforijos kvapu...

2002-ieji. Gruodžio 11 d.

Anksčiau baronų, markizų, grafų, kunigaikščių ir karalių rūmuose būdavo juokdariai. Jiems būdavo leidžiama netgi visą tiesą,
įskaitant savo šeimininkų ydas, rėžti tiesiai ir prie visų į akis.

Vyt. Šerėnas savo sukurtame TV „Dviračio šou“ labai primena juokdarių cechą. Tik štai: rinkimų į Prezidentą metu Šerėnas ir
Ko viršijo leistiną ribą. Iki šiol buvo lyg ir neperžengta valstybės
juokdario riba... Vakar pasiklausiau Šerėno, kaip kandidato į LR
Prezidentus, prisistatymo. Ką jis pateikė auditorijai? Jo paties sukurtas ir Kazlauskaitės, Kazlo ir kitų įdainuotas ir politiškai šmaikščias „čiastuškas“. Šitaip buvo parodyta visiška nepagarba ne tik prezidento institucijai, bet ir patiems rinkėjams. Iš ko juokiamasi?

2002-ieji. Gruodžio 24 d.

Prisiminiau 1989 metus. Su ypatingu M. Gorbačiovo pavedimu taikiu būdu išspręsti Lietuvos ir TSRS ginčą (Lietuvos sprūdimą iš TSRS) į Vilnių atvyko įžymių žmonių deputacija. Michailas
Uljanovas – TSRS liaudies artistas, Nikolajus Basovas – akademikas, Nobelio premijos laureatas ir Alesis Oleinikas – Ukrainos liaudies poetas.
Susitikimas su Vilniaus intelektualiąja visuomene įvyko
Mokslų akademijos didžiojoje salėje. Deputacijai susėdus už prezidiumo stalo, į sceną užlipo senyvo amžiaus moteris, apsirėdžiusi
tautiniais rūbais. Svečiams ji pasakė:
– Aš rodysiu jums sutartinį ženklą, jeigu kas iš čia susirinkusių mano tautiečių kalbės netiesą.
Moteris prisiėmė per daug sunkią misiją. Jau po pusvalandžio ji pavargo ir pasimetė nuo įsisiūlyto vaidmens. Salė kunkuliavo panašiai kaip užmaišytas alus... Pasimetė ir svečiai, įsitikinę
jiems pavestos misijos beprasmiškumu.

2003-ieji. Sausio 17 d.

Prabėgo rinkimų į Prezidentus maratonas. Banalybių, populizmo, tuščiažodžiavimo ir purvasklaidos maratonas. Partijos net ir
susivienijusios pralaimėjo.
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Laimėjo Rolandas Paksas.
Vakar buvau susitikime su juo. Buvo mūsų apie 45 žmonės.
Mokslo, kultūros veikėjai. Pagrindinis susitikimo organizatorius –
Krescencijus Stoškus. Naujasis Prezidentas akcentavo Nacionalinio
pasididžiavimo ugdymo programą. Kvietė į tai visus įsijungti.
Po ilgos (kaip paprastai) K. Stoškaus kalbos kalbėjau aš.
Man regis, pasisekė puikiai išnaudoti tas sau pasiimtas 10 min.
Tarp kitų minčių pabrėžiau, kad tauta, nerandanti savo tapatybei
puoselėti pakankamos atspirties valstybės veiksmuose, ėmė dūlėti,
degraduoja, išsivaikšto, perduodama šias savybes ne tik pačiai valstybei, bet plačiajam pasauliui.
Paksas pats priėjo prie manęs, sėdinčio atokiau nuo prezidiumo, ir priėmė mano dovaną: mūsų leidinio „Lietuvių tauta ir Pasaulis“ keturtomį ir rezoliucijų paketą (paskelbtą atskiru leidiniu).
Pagrindinis mano siūlymas buvo – pilietinių organizacijų
Kongreso sušaukimas.
***
Žurnalisto Rimvydo Delkaus interviu su manimi per TV kanalą (25 min.), atrodo, sumušė rekordus. Prieš Naujuosius metus
rodė 3 kartus ir po Naujųjų – du kartus. O paskui girdėjau – transliavo ir Panevėžio TV.
R. Delkus sakė: tai – žiūrovų pageidavimu, nes visiems yra
pabodę, įkyrėję tie patys veidai ir tos pačios kalbos...
Išgarsėjau. Laidą žiūrėjo net tie, iš kurių to visai ir nesitikėjau. Pvz., VPU Senato pirmininkas prof. R. Vosylius, rektorius akad.
Gaižutis, prof. M. Barkauskaitė ir kt.

2003-ieji. Sausio 25 d.

Sužinojau: šiandien Mokslų akademijos didžiojoje salėje
vyksta konferencija, skirta A. Sniečkaus 100-oms metinėms. Radijas pranešė, kad prieš Mokslų akademiją susirinko apie 100 piketuotojų su šūkiais: Sniečkus – banditas, Sniečkus – lietuvių tautos
išdavikas ir pan.

Savaitę atgal panašia dvasia Mokslų akademijai savo pareiškimą buvo pateikęs V. Landsbergis. Lietuva niekaip negali išsivaduoti iš ją tramdančių marškinių. Ji tebegyvena skaldymosi, tarpusavio naikinimosi sąlygomis. Tai – labai liūdnas mūsų egzistencijos
bruožo pripažinimas. Bruožo, kuris jau daugelį šimtmečių mus
veda į nunykimą.
Man Sniečkus yra idėjinis fanatiškas komunistas, bet kartu
ir nacionalistas.

2003-ieji. Sausio 31 d.

Mūsų pasaulis – metateatras.
Mes – to teatro aktoriai.
O pjesė? Ją mums įbruka likimas. Arba pasirenkame patys.
Svarbu – meistriškai ir išmintingai atlikti savo vaidmenį
tame teatre ir toje mums duotoje pjesėje. Bet niekada nedera pamiršti, kad kiekvienas iš mūsų – unikalus, nepakartojamas, nepamėgdžiojamas pasaulis.

2003-ieji. Vasario 1 d.

Kernavėje laidojome Arvydo uošvį, nesulaukusį net 60-ties
metų. Pribaigė kraujo vėžys. Mano žodžiai, pasakyti prie kapo:
Mielas, brangus Juozai,..
Lygiai prieš tris metus Juoda Lemtis klastingai užgesino
mano sūnaus gyvybę, sumaitojo Tavo dukros laimę. Ji sumaitojo
ir Tavo viltį... O dabar štai prieš laiką ji pasiglemžė ir Tave, ligos
iškamuotą...
Už ką ji taip baudžia mūsų šeimas? Kodėl ji atima Tavo ir
mano anūkams gyvenimo džiaugsmą?..
Tu buvai lietuviško, irgi išnykstančio kaimo sūnus. Tu visąlaik gyvenai nešiodamas kaimo ir gamtos grožį, jų pajautą, nepritapdamas prie miesto gaudesio...
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Tu gyvenai žmonių dora ir susiklausymu... Praeitis buvo
Tavo dvasios penas. Ir – skausmas... Tu iškeliauji į amžinybę tarsi
dausose išsisklaidančios baltų genties ainis...
Man graudu, labai graudu, kad mes su Tavimi, brangus Juozai, nebendravome... Bet aš ir per atstumą jaučiau Tavo sielą, gaudžiau Tavo širdies ir Tavo skausmo virpesius... Aš kaltinu save už tą
mūsų nesigiminiavimą. Esu truputėlį už Tave vyresnis ir žinau, ką
sakau čia, prie Tavo amžino poilsio vietos...
Šią valandą aš ir visi čia netekties prislėgti Tavo kaimynai ir
bičiuliai, atsisveikiname su pavargusiu ir nukamuotu Tavo kūnu.
Ir ne tik... Mes laidojame ir dalį savęs. Savo papročių, savo dvasios,
savo kaimietiškos doros. Ir savo lietuvybės, kurios šitam pasauliui
nebereikia... Gal ir gerai, kad paskubėjai palikti šitą bruzdantį, nežinia ko norintį ir nežinia kur einantį pasaulį... O mes, čia likę, dar
pasibylinėsime. Pasmerkti dar pasikankinti...
Mielas Juozai, tebūnie Tau lengva legendinės, didvyriškosios
Kernavės žemelė...

2003-ieji. Vasario 12 d.

Suorganizavau iniciatyvinę grupę: pirmininku pakviečiau
Mokslų akademijos viceprezidentą akad. A. Gaižutį, vadybininku –
Briuselio NATO struktūrose dirbantį plk. Igną Stankovičių, atsakingu už organizacinį sparną – Juozą Dingelį, na, ir aš. Buvome pas
neseniai išrinktąjį Prezidentą – Rolandą Paksą... Pokalbis-derybos
viršijo lūkesčius. Tiesa, tam susitikimui Paksas buvo paruoštas...
Su entuziazmu pritarta mano puoselėtai idėjai – pilietinių
organizacijų kongreso sušaukimas, o taip pat ir minikongresų –
etnokultūrinių regionų centruose: Telšiuose, Marijampolėje, Panevėžyje ir Alytuje organizavimas.
Vietoj mano kuklaus siūlymo kongrese iškelti dalį kandidatų
į patariamąją tarybą prie Prezidentūros, R. Paksas mums suteikė
įgaliojimus savo nuožiūra formuoti ir Nacionalinę patariamąją tarybą ir jos koncepciją...

Paksas pabandė pačiu šilčiausiu būdu pagauti žvilgsnį...
Stankovičius žada iš NATO atitemti stambias sumas... Tą jis
pasakė jau išėjus iš Prezidentūros.
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Komentaras
Šalies vadovu išrinktas Rolandas Paksas tuomet teikė
daug vilčių. Bet, kita vertus, jausena taip pat buvo tokia,
kad savo intelektualumu vargu ar jisai bus tolygus šiam
postui. Buvau tarp tų, kurie manė, jog visuomenės intelektualusis elitas turėtų būti pasiruošęs teikti Prezidentui
kai kuriais klausimais informaciją ir apmąstytus siūlymus.
Ankstesnio susitikimo su Rolandu Paksu (prezidentūroje)
metu jam buvau įteikęs leidinį „Lietuvių pilietinių organizacijų forumas. Dokumentai“ (Vilnius, 2002, 500 egz.).
Tame leidinyje patalpinta visas pluoštas mūsų visuomeninio judėjimo (kuris pradinėje stadijoje vadinosi „Lietuvių pilietinė visuomeninių organizacijų konfederacija“).
Tąkart R. Paksas su neslepiamu pasitenkinimu priėmė ir
keturis tomelius mano su prof. Arimantu Dumčiumi (tuomet dirbo Kauno klinikinių ligoninių Kardiochirurginio
centro direktoriaus pavaduotoju) sumanyto, redaguojamo
ir skelbiamo tęstinio leidinio „Lietuvių tauta ir pasaulis“.
Kiekvienas tomelis (iki 200 psl. apimties) buvo sudaromas
iš užsakytų straipsnių, iš atitinkamų dokumentų, o taip
pat iš konferencijų pranešimų, kurias organizuodavome
Kauno savivaldybės salėje viena kuria nors Lietuvai ypač
reikšminga tema. Pvz.: „Lietuvių tautos savimonė ir tautiškumas: dabarties vaizdas ir perspektyva“ (2000 m.);
„Lietuva ir Europa: kas mes Europai ir kas mums Europa“
(2002 m.).
Įdomumo dėlei skaitytojui įvardinsiu tik vienos mūsų judėjimo organizuotos konferencijos (įvykusios 2002 m. birželio 17 d. Mokslų akademijoje) rezoliucijas, kurios buvo
paskelbtos minėto leidinio ketvirtame tome:
– Dėl lietuvių tautos valstybingumo.
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– Dėl etninės kultūros globos.
– Dėl Lietuvos žmonių pilietinės iniciatyvos išlaisvinimo.
– Dėl valstybės regioninės politikos.
– Dėl jaunosios kartos ugdymo.
– Dėl nacionalinio verslo.
– Dėl korupcijos prevencijos.
– Dėl visuomenės ryšių su užsieniu.
– Dėl nusikaltimo aukų teisinės ir socialinės apsaugos
įstatymo.
Jau vien iš tų dokumentų, paruoštų ir aprobuotų minėtoje
konferencijoje, skaitytojas gali susidaryti pilnesnį vaizdą,
kad naujai išrinktam prezidentui Rolandui Paksui siūlytas
pilietinių organizacijų Kongreso sušaukimas turėjo pakankamai motyvuotą ir organizacinį, ir turininį pagrindą.
Tuo buvo siekta ne tik pagelbėti prezidentui, bet ir atitinkama vaga kreipti jo veiklą.
Dienoraščio įraše buvo užsiminta apie Patariamąją Tarybą prie Prezidentūros. Mūsų manymu, jos pagrindą turėjo
sudaryti stambių visuomeninių organizacijų bei intelektualų atstovai. Gavę pritarimą, tada ėmėmės darbo: doc.
K. Stoškus, plk. Ignas Stankovičius ir aš parengėme tarybos nuostatus ir darbo reglamentą. Tačiau mūsų bendradarbiavimas su Prezidentūra greitai nutrūko įsitikinus,
kad mes ten visai nebereikalingi. Dabar manau, kad ten
ėmė veikti vadinamosios „juodosios jėgos“, kurioms buvo
visai neparanki nei šalies intelektualų, nei patriotinių visuomeninių organizacijų nesavanaudiška pagalba Prezidentūrai.

2003-ieji. Vasario 15 d.

Ketvirtadienį, t. y. vasario 13 dieną, priešpiet paskambino
A. Redaitis (Mokslų akademijos hum. ir soc. mokslų skyriaus sekretorius) ir pranešė naujieną: nacionalinių Mokslo premijų komiteto

sekcija nubalsavo man skirti premiją... Vakare su ta naujiena pasveikino ne tik Gaižutis, bet ir Matulionis. Na, o šeštadienį – skambutis iš Kauno. Brolienė Regina sveikina mane su premija. Pasirodo, apie tai paskelbta penktadienio „Lietuvos ryte“. Ji sako: mano
brolis Petras verkia iš džiaugsmo...

2003-ieji. Vasario 26 d.

Šiandien Rolando Pakso inauguracijos į Lietuvos Prezidentus diena.
Puiki, nuostabi jo inauguracinė kalba! Puikios ir A. Paulausko, ir A. Brazausko kalbos.
Visas inauguracijos ceremonialas dvelkė nuoširdumu, santarve ir tikėjimu bendrais veiksmais.
Iš R. Pakso inauguracinės kalbos:
„Ypač gerbiu lietuvybės puoselėtojus...“ „...Sugrįžkime į Europą ne tik nepraradę savo kalbos, savo veido, bet ir garbės...“
Nieko nepasakysi: gražūs žodžiai. Teikiantys vilčių.

2003-ieji. Kovo 11 d.

Viešoji žiniasklaida pranešė, kad išdalintos 2002 metų Lietuvos mokslo premijos.
12 premijų po 42,5 tūkst. litų Mokslo premijų komiteto
sprendimu gaus pavieniai mokslininkai ir jų kolektyvai. Humanitarinių bei socialinių mokslų srityje premija skirta man už monografijų ciklą „Lietuvių tautos socialinės organizacijos ir jos pokyčių analizė (1991–2001 m.)“. Ciklas susidėjo iš 4 knygų: Tautos
likimas (1995, 450 psl.), Socialinių įtampų Lietuvoje laukai (1998,
186 psl.),Sociologinė savivoka:specifika,metodai,lituanizacija (2001,
234 psl.), Tautinė savivoka (2001, 292 psl.).
Laureato diplomą įteikė premjeras Algirdas Brazauskas. Regis, jam nepatiko mano trumpa kalba. Gal ir per daug akcentavau

411
�

Septinta dalis
JUODASIS
METRAŠTIS
2001–2012

412
�

Romualdas
Grigas
DIENORAŠČIO
LANGĄ
PRAVĖRUS
Antroji knyga.
Mano brandos
metai
(1966–2012)

savo, kaip piliečio, kaip mokslininko sociologo, nuolatos lydinčią
skausmo pajautą.

2003-ieji. Balandžio 1 d.

Esu išrinktas Lietuvos MA nariu korespondentu.
HSM skyriaus susirinkime man ne visai parankiai replikavo tik akad. Vilkas (panašiai kaip jo antrininkas saugumietis akad.
A. Rajeckas tai padarė prieš 6 ar 7 metus). Skyriuje surinkau 15 balsų, vienam balsavus prieš. Visuotinėje sesijoje surinkau 67 balsus,
prieš – 4.
Buvo labai daug ir netikėtų sveikinimų.
Į MA viceprezidento A. Gaižučio kabinetą sugriuvo ne tik
visas skyrius, bet ir man svetimesnių: R. Pavilionis, VDU rektorius,
ir kt. Gavus Lietuvos mokslo premiją ir mane išrinkus LMA nariu
korespondentu išorinis, formalusis mano socialinis statusas įgijo
stabilesnę, o tuo pačiu – ir pilietinę drąsą skatinančią „išraišką“.

2003-ieji. Balandžio 19 d. (Velykos)

Prieš keletą dienų, balandžio 16 d., Atėnuose įvyko Lietuvos
(ir kitų valstybių) stojimo į Europos Sąjungą pasirašymo ceremonialas. Po 3 min. kalbėjo visų valstybių vadovai. Pakso kalba buvo
blanki, sudaryta iš bendrų frazių; gal tik priminimas kitiems, kad
Lietuva nuo Mindaugo krikšto buvo europinė valstybė (su dramatiškomis jai pertraukomis ir jų pasekmėmis). Originalumo blyksnis. Be to, skaitė iš popierėlio.
Kitą dieną žurnalistui duodant interviu, Paksas gana familiariai buvo nustumtas A. Brazausko...
Estų prezidentas Riuitelis savo kalboje užsiminė ne tik apie
rūpestį išsaugoti nacionalinį identitetą ir ne tik nedidelėms valstybėms turėti lygiavertį balsą, bet ir apie tai, kad Europa pagaliau
atėjo į Estiją... Riuitelio kalba buvo nacionalinio orumo pavyzdys.

Užsienio spauda teberašo apie Pakso polinkį į rasputizmą,
apie jo tikėjimą burtininkės pranašystėmis. Lietuvos Prezidento
įvaizdis nekoks...
Štai pora bjaurių skandalų iš vidaus politikos srities, galutinai pakirtusių mano pasitikėjimą Paksu...
Pirmas: pažadėtomis nuolaidomis lenkų frakcijai (ir kitomis
manipuliacijomis) visai nedidele 3 ar 4 balsų persvara Vilniaus Taryba, vietoj Zuoko, meru išrinko... Paviržį. Šis iškart pareiškė, kad
yra eilinis partijos (suprask – socialdemokratų) narys. Sovietiniais
metais ši asmenybė buvo pilkas profsąjungų instruktorius. Dabar
A. Brazausko iš Vilniaus apskrities viršininko perkeltas į merus (į
sostinę). Pildosi vaizdas, kodėl Brazauskas į Vilniaus Tarybą „įkišo“
ir naująją savo žmoną lenkaitę Kristiną.
Na, o Paksui buvo tik proga „atsiskaityti“ su arogantiškuoju
Zuoku. Bet Vilnius jau taps Brazauskų šeimos ir jam artimų korumpuotų struktūrų valda.
Antras: Nuskambėjo Vidaus reikalų ministro Bernatonio
priekabiavimai prie gen. policijos komisaro Grigaravičiaus ir nuolatinės pastangos nušalinti jį nuo pareigų. Tą jis ir pasiekė. Bet...
Įvyko kelių tūkstančių žmonių demonstracija Daukanto aikštėje.
Čia buvo pasisakoma prieš šias abi „šunybes“ ir laidojamos viltys,
susijusios su naujuoju Prezidentu.
Ir antrojo spektaklio užkulisiuose – Brazauskas. Kodėl? Grigaravičius peržengė leistinas normas kovodamas su organizuotu
nusikalstamumu. Policijos gen. komisaro paskyrimas priklauso
nuo Pakso. Bet ir čia jis parodė esąs tik Brazausko ir Ko „klapčiukas“...
Vakar, sugrįžęs iš Graikijos Brazauskas pareiškė: arba Bernatonis susitaiko su Grigaravičium, arba abu pasitraukia iš postų!
Kodėl? Ekspertų komisija, posėdžiavusi dukart, pripažino nesuradusi Grigaravičiaus kaltės... Bet Brazauskui reikia paklusnesnio,
„sukalbamesnio“ gen. komisaro.
Paksas tyli...
Išvada: mąstau apie galimybes oficialiai pareikšti ir pasitraukti iš tų darbų, kuriuos sieju su Pakso palaikymu.
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Greičiausiai tada „iškrisiu“ iš mano inicijuotos formuoti numatomos Nacionalinės tarybos sudėties. Nors negarantuotas, kad
ir šiaip būsiu įtrauktas į jos sudėtį. Vargu ar yra prasminga toliau
rodyti iniciatyvą dėl Lietuvos pilietinių organizacijų kongreso organizavimo...

2003-ieji. Gegužės 3 d.

Per nepilną mėnesį JAV su savo negausiais sąjungininkais
užėmė visą Iraką.
Keistas karas... Iš „sąjungininkų“ pusės žuvo gal 100-tas, ir
tai trečdalis nuo savų ginklų. Irako pusėje – apie 1000 kariškių ir
apie tiek pat civilių.
Sadamo (Irako prezidento) nebėra! Chaosas. Plėšimai.
Išgrobstyti visi patys unikaliausi, brangiausi senųjų civilizacijų muziejiniai reliktai, kurių vertė – keletas, o gal ir keliolika milijardų dolerių.
Įdomiausia: JAV kariškiai suskubo apsaugoti naftos ministeriją, naftos versloves, bet liko abejingi pasaulio kultūros vertybėms!
Tą praradimą Britų nac. muziejaus direktorius pavadino kultūros
katastrofa.
Atsistatydino 3 aukščiausi JAV kultūros pareigūnai. Pasirodo, JAV nėra Kultūros ministerijos!
Antrojo pasaulinio karo metu, kartu su vokiečių ir rusų
kariuomenėmis, judėdavo ir kultūros muziejų žinovai ir puldavo,
tegu ir savanaudiškais sumetimais, gelbėti kultūros vertybių. O čia?
Dingo ir tie 8000 dantiraščio lentelių: šumerų, akadų, asirų, babiloniečių civilizacijų liudytojai...
Štai su kokia Amerika, jos požiūriu į kultūros paveldą mes
turime kasdien reikalus tvarkyti... Mūsų įsigytas „kumečio sindromas“, netgi jo aktyvėjimas – tam puikiausias įrodymas.
Užtat vietoj planuotų 80–90 milijardų dolerių Irako karui
JAV giriasi išleidusi tik 20 milijardų... Bet Irakas įstrigs šios supervalstybės žiobtuose...

Komentaras
Negaliu šios progos praleisti nesuminėjęs įdomaus, jau
beveik užmiršto fakto, liečiančio mūsų, t. y. lietuvių kultūrą, jos paveldo rankiojimą.
Iš istoriko, akademiko Juozo Jurginio lūpų esu girdėjęs
apie tai, kaip paskui Raudonąją armiją, dar ne per toliausiai gaudžiant patrankų kanonadoms, į Karaliaučių atvyko teisininko ir istoriko Povilo Pakarklio komisija (tuomet
P. Pakarklis jau dirbo Vilniuje, atkurtos MA Istorijos instituto direktoriumi). Natūralu, kad šią rizikingą ekspediciją
rėmė tuometinis LKP CK pirmasis sekretorius A. Sniečkus.
Komisija rinko ir krovė į maišus ką sugebėjo surasti Karaliaučiaus universitete ir kitur: nesudegintus rankraščius
ir knygas, kurios lietė prūsų ir lietuvių istoriją bei kultūrą.
Jau po karo P. Pakarklis suorganizavo Mažojoje Lietuvoje (dabar – Kaliningrado sritis) istorijos bei archeologijos paieškas, surado K. Donelaičio ir kitų autorių rankraščių. Iš surastų (ir nunykimui, užmarščiai pasmerktų)
dokumentų sudarė rinkinį: „Prūsijos valdžios gromatos,
pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams“
(1960 m.).
Šį faktą skaitytojams primenu dar ir dėl to, kad anoje, t.
y. „bolševikinėje barikadų pusėje“ buvo nemažas būrys
Lietuvai, jos kultūrai ir istorijai atsidavusių asmenybių.
Jų vardų ištrynimas man asocijuojasi su šventvagyste. O
„anoj pusėj“ jų būta ne tiek dėl komunistinių įsitikinimų,
kiek dėl manymo, kad vokietis bus blogesnis už rusą. Tokios pozicijos laikėsi ir mūsų literatūros klasikas Vincas
Krėvė-Mickevičius.

***
O Rusijoje tebevyksta politinės žmogžudystės (valdžiai
nepageidautinų asmenų likvidavimas).
1999 metais Peterburge nužudyta demokratiniais įsitikinimais garsėjusi Dūmos deputatė Galina Starovoitova.
2002 metais – kitas Dūmos narys Vladimiras Golovliovas.
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Ir pagaliau – prieš tris dienas – Sergejus Išenkovas – irgi
Dūmos narys, prieš keletą valandų spėjęs įregistruoti
Rusijos liberalų partiją. Iš rodytų vaizdų jį prisiminiau...
Papulkininkis, drąsiai kovojęs prieš Čečėnijos karą ir toliau tęsęs sunkią (mirtimi jam pasibaigusią) gyvenamųjų
namų (Komsomolske) išsprogdinimo bylą... Tai jis metė
šešėlį spec. tarnyboms, gavusioms užduotį, kad morališkai būtų pateisintas naujasis karas prieš sukilusius čečėnus.
Užsienio spaudoje atsiranda teiginių, kad ir 2001 m. rugsėjo 11-sios Niujorke tragedija (garsiųjų „dvynukų“ sunaikinimas su užgrobtų keleivinių lėktuvų pagalba) spec.
tarnybų darbas tam, kad JAV politikai galėtų pradėti karą
prieš Iraką. Kaip ir senaisiais laikais dievams (dabar –
Aukso veršiui) aukojami žmonės.

2003-ieji. Gegužės 13 d.

Tomas Venclova liaupsinamas visų. Dabar, gavęs šv. Kristoforo statulėlę už knygą, susijusią su Vilniaus tematika, pasakė: „Įstojus Lietuvai į Europą daug lietuvių išvažiuos gyventi į kitas šalis.
Bet to nereikia bijoti. Žydų pasaulyje taip pat yra daugiau, negu
Izraelyje. Bet Izraelyje tebekalba žydiškai.“ Įdomus kosmopolitinis
samprotavimas.
Tokie – dabar madoje ir tribūnose.
Žurnalistas Artūras Račas „Paskutinėje kryžkelėje“ (TV laida) vakar, t. y. gegužės 12 dieną, pasakė: „Paskutiniai prezidento
rinkimai, o dabar ir referendumas išryškino žiniasklaidos veidą. Ji
tapo valdžios ruporu, o ne demokratijos principų gynėja“...
Dėl įvykusio referendumo... Balsavo apie 64% rinkėjų, iš jų –
91% pasisakė už Europos Sąjungą. Bet kas darėsi prieš tai?
Valstybės vadovai, žiniasklaida, pažeisdami Konstituciją, ragino eiti balsuoti, o kai kas iš jų net atvirai sakė: balsuoti tik „už“.
Agitavo net jo išvakarėse. Išaiškėjo faktai: politinis bei psichologinis

spaudimas merams, seniūnams, mokyklų direktoriams ir pan. Agitacijos banga tiesiog buvo kurtinanti, paralyžiuojanti, vos ne fizine
jėga stumianti...
Greičiausiai pagal sandėrį su Vyriausybe, „Vilniaus prekyba“
prabalsavusiems už 1 cnt. dalino... alų (vyrams), skalbimo miltelius
(moterims). Šlykštu buvo žiūrėti į nusidriekusias toms pakišoms
gauti eiles. Prabalsavusieji, kaip įrodymą, pateikdavo gautą specialų
lipduką.
Tačiau bene didžiausią šunybę iškrėtė Premjeras A. Brazauskas.
Jis vakar per TV pareiškė: „Kas žemdirbiams žadėjo 145 milijonus litų? Aš nežinau, kas tą žadėjo...“ Žemės ūkio Rūmų pirmininkas Ramonas šio ryto LR laidoje Brazauską išvadino vos ne
apgaviku... Vadovai pažadais, apgaulėmis viliojo kaimiečius prie
urnų...
Panašu į cirkininkų balaganą.
Ką jau kalbėti apie įstatymų, palankių referendumui ir ES,
koregavimą.

Iš pokalbių:

Šiandien tvirtinamas Vidaus reikalų ministras Bulovas Virgilijus. Jis laikomas A. Brazauskui absoliučiai pavaldžiu. Štai taip
buvo nokdaunuotas R. Paksas. Parodyta, kad jis įtakos negali turėti.
Viską tvarkys Brazauskas. Šnekama: kai generaliniu prokuroru dirbo Artūras Paulauskas, o prezidentu buvo A. Brazauskas, pirmasis
dažnai su pilnu portfeliu bylų lankydavosi pas prezidentą bylų eigos suderinimui...
Metalo laužo (tame tarpe ir antkapinių bareljefų bei nukirstų
laidų) supirkimą kontroliavo aukščiausi valdžios pareigūnai. Furgonai buvo lydimi policijos, kad niekas nepažvelgtų, kas vežama...
Tie, kurie bandė įsiterpti į šį verslą ir vežti laužą be palydos, valdžios kontrolės buvo persekiojami, užsiundomi banditų...
Spirito prekyba vyko ir vyksta tokiais pat pagrindais...
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2003-ieji. Birželio 10 d.

Radijas šiandien pranešė, kad Seimo Pirmininkui vieno svečio priėmimo išlaidos sumažintos iki: nakvynei 900–1100 Lt, valgiui 120 Lt, dovanėlei iki 1000 Lt. Pranešta, kad iki to potvarkio
buvo skiriama daugiau lėšų.
Ar tai ne grimasos!?
***
Vakar TV, o šiandien ir LR pranešinėjo, kad garsusis krepšininkas Sergejus Jovaiša, būdamas azartinių lošimų komisijos nariu,
iš tos srities verslininko prievartavo kyšio... Komisijos pirmininkas Č. Blažys pareiškė atleisiąs jį iš darbo... Gali būti atvirkščiai:
S. Jovaiša tapo neparankus pačiam Č. Blažiui (iš blogosios pusės
paminėtam žurnalistiniame tyrime dėl mano sūnaus A. mirties)...
***
Panevėžietis Varnas teisme, po 5-rių metų po prokuroro Sereikos nužudymo, šaltu balsu pareiškė, kad jis šovęs nežinodamas,
kas tai per žmogus. Jam sumokėjo už žmogaus nušovimą, o kas
buvo taikinyje – nesvarbu...
Kokia filosofija! Kokie papročiai!

2003-ieji. Liepos 6 d.

Iš 3 į 4-tą liepos naktį sapnavau Arvydą...
Kalbuosi su kažkuo ir staiga koridoriaus durys prasiveria
ir pamatau įėjusį Arvydą. Kaip visada – su plačia šypsena.
– Štai pagaliau aš sugrįžau,.. – sako Jis man aiškiai.
Aš negaliu patikėti! Džiaugsmas, didžiulis džiaugsmas
pasklinda po visą mano esybę. Tarsi patvirtinant Jo sugrįžimo
faktą, matau ant Jo rankų prigludusį, savo Tėčio be galo išsiilgusį
Jo sūnelį Rapoliuką...
Paskui... Paskui aš prieinu arčiau ir Arvydas tampa mano dukra... Ji sako tą pačią sakralinę frazę:
– Štai aš ir sugrįžau...

Aš prieinu prie šurmuliuojančio būrelio, surandu savo prietelių ir sakau jam:
– Žinai, mano sūnus ir mano dukra sugrįžo!..
O jis man su aiškia pašaipėle:
– Kelintą kartą Ji sugrįžta?..
Bet vėl... Mes su Zita atsiduriame krautuvėje, perkamės produktus... Arvydo sugrįžimui. Žinau, kad reikia gėrimo. Matau: Zita
ima butelį vyno. Aš noriu jai pasakyti, kad tai ne vyriškas gėrimas.
O ji man aiškiai rodo, kad tai stiprus, maždaug „Starkos“ tipo gėrimas ir visas litras!
...Aplankė mane Arvydas ir man geriau.
Mintimis ir aš jį nuolat, nuolat lankau. Dieve, kaip gražiai
mes būtume sutarę...
Komentaras
Šiandien galvoju: gal sapne mane aplankiusi dukra – tai
negimusiosios, bet galėjusios gimti siela?..

2003-ieji. Liepos 30 d.

Naktį apie rytą (liepos 28 d.) vėl mane aplankė Arvydas...
Jis buvo su mumis. Paskui ilgam, ilgam, gal trims metams dingo...
Sugrįžo šypsodamasis savo žavia šypsena ir valiūkiškai, panašiai
kaip Rapoliukas, pasakė: norėjau jus visus paerzinti...
Bet su mumis nebuvo nei Jolitos (Arvydo žmonos), nei jo
sūnelių.
***
O deviacija (nusikalstamumas) Lietuvoje plečia savo erdves... Užvakar Šilutės rajone Rimaičių kaime iš važiuojančio džipo
muitininkas iššaudė 15-ka gandrų, tarp jų – 8 dar skraidyti nemokančius...
Vakar baigta EBSW koncerno byla.
Stambiausi nusikaltėliai: Krasnickas, Barisienė paleisti, Pašukevičius išteisintas, kaip nekaltasis. Koncerno prezidentas Gintaras
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Petrikas, pabėgęs į JAV, laisvai juda, saugomas savo ir JAV sargybinių...
O kas turi ginti aukas (tarp jų – ir aš)? Temidė, prisidengdama įstatymais, visada arba beveik visada lieka nusikaltėlių pusėje.
Šiaulių policija, laiminant prokurorui, buvo 48 valandoms
suėmusi du raseiniškius verslininkus, kurie, nebeapsikentę to miesto banditų reketavimo, organizavo piliečius jų gaudynėms...
***
Vakar buvau susitikęs su R. Ozolu...
Siūliau kartu įsijungti organizuojant „mūsišką“ kryptį artėjančiame Pasaulio lietuvių kongrese... (Reiktų pridėti: pilietinį). Jis
su džiaugsmu sutiko. Abu žinome tautinės pilietinės minties poreikį. Aš iš savo pusės sutikau būti jų partijos (Nacionalinės centro
sąjungos) keliamas į Europarlamentą 1-uoju numeriu...
***
Dabar dieną naktį – rūpestis dėl to kongreso ir jo programos.

2003-ieji. Rugsėjo 9 d.

Klaipėdoje nužudytas žinomas advokatas... Pasirodo, jo žudikas – 16-metis vaikinukas, artimai draugavęs su advokato sūnumi. Nužudydamas bičiulio tėvą jis vadovavosi viena jį užvaldžiusia
idėja: tapti profesionaliu, nepagaunamu, kaip Gudjurgis, žudiku...
Štai kur pasislinko jaunimo vertybių paletė!
Tiesa, šis jaunuolis peiliu subadė dar ir savo bičiulį (šalia nudurto tėvo)...
***
Per LNK rodė ir pasakojo apie Lietuvoje klestinčią prabangą
ir privatumą...
Apartamentai vienai parai – 6000 Lt.
Yra ir vyno butelis – 8000 Lt ir 10% arbatpinigių, t. y.
1200 Lt kelneriui ar oficiantei, atnešusiai tą butelį. Šis „rojus“ –
nepilni 20 km nuo Vilniaus, lanko jį ne tik mūsų verslininkai, bet
ir... politikai.

2003-ieji. Rugsėjo 26 d.
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Atkreipiau dėmesį į laikraštyje paskelbtą žinutę:
Rugsėjo 24–25 dienomis Vilniuje tuokėsi 57 poros. Pasidomėjau, kaip jos pasiskirsto pagal tautybę: lietuvis – lietuvė – 26%,
mišrios – 32%, kitataučiai – 42%.

2003-ieji. Spalio 2 d.

Šiandien, prieš nubundant, vėl sapnavau Arvydą...
Tarsi einu senuoju Žvėryno tiltu. Už jo, Žvėryno pusėje,
namų kiemas. Jame kažkokia pašiūrė – kampas... Žinau, kad tai Arvydo būstas, ir žinau, kad mane traukia jį aplankyti... Pamatau tą
kampą be stogo ir po antklode gulintį Arvydą... Blogo kvapo nėra,
bet iškišta iš po antklodės ranka šalta. Suvokiu, kad tai gyvo žmogaus ranka. Staiga jis numeta antklodę, atsisėda ir šypsosi... Aš sukniumbu po jo kojomis ir iš džiaugsmo ir netikėtumo apsiašaroju.
Tarsi už jo nugaros būtų ir Jolita...
Einame atgal į miestą. Matau lyg ir abu paaugusius Arvydo
berniukus... Gerą žinią noriu pranešti Zitai, bet mano mobilaus telefono klavišai ima byrėti... Arvydas su panešiota, dėmėta striuke.
Einame prie jo garažo. Sumanymas toks: pagal Arvydą, iki šventės
pradžios dar turime geras dvi valandas ir su jo automobiliu mes galime sulakstyti į Lazdynus pasiimti Zitą. Nubundu išpiltas prakaito,
bet laimingas, nors sapne pabendravęs su sūnumi...
Zita sako: reikia užpirkti mišias. O aš jai: kad esu netikintis.
Netikintis tokių procedūrų prasmingumu. Gal aš neteisus? Gal jis
man dažnai „iš ten“ siunčia signalus?..

2003-ieji. Spalio 28 d.

Mažvydo biblioteka.
...Ėjau jos link, kankinamas nerimo dėl savo sveikatos ir
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noro bėgti nuo viešų, triukšmingų susitikimų; nuo galimybės ir
būtinybės viešai kalbėti. Bet tai buvo Viliaus Bražėno 90-ties metų
jubiliejus! Vasarą nenuvykau į Kauną (kur Karininkų Ramovėje jis
jau šventė jubiliejų). O dabar vėl jo asmeninis kvietimas.
Nustebau pamatęs daugybę žmonių, „Varpo“ chorą. Daugelis man buvo seniai nematyti, bet pažįstami... Gaižauskai (kompozitorius ir jo žmona) mane dukart abu išbučiavo... Atgimimo
mitingų dainininkė Irena Bražėnaitė, tolima Viliaus giminaitė,
užsiminė nedrįstanti, bet labai norinti seniesiems bendražygiams
padovanoti savo įrašytas dainas... Sutikau ir Šalkauską Julių su
puošnia jūrų skauto vado uniforma. Pakalbėjome su buv. Švietimo
ministru akad. Z. Zinkevičium dėl jaunimo organizavimosi mokyklose... Susitariau su Zacharijum Putilovu dėl jo mane filmuotos
medžiagos sutvarkymo... Su prof. O. Voveriene dėl politinės situacijos ir pan. ir t. t.
Pagrindinį pranešimą padarė laisvės kovų dalyvis, buvęs
Krašto apsaugos ministro pavaduotojas Edmundas Sakalauskas.
Gražus, informatyvus pranešimas, kupinas įdomiausių detalių ir
apibendrinimų.
Po to – Prezidento patarėja perdavė šefo sveikinimus.
Ir po to... mano žodis. Užsifiksavau jį:
„Didžiai gerbiamas, nepakartojamas solenizante, taurioji auditorija!
Esame stebuklo liudytojais...
O to stebuklo esmė tokia: Jūsų, solenizante, dvasinis gyvenimas, Jūsų valingumas, Jūsų ištikimybė lietuvių Tautos ir valstybės
idėjai įveikė Gamtos ir visuomenės Jums duotą ribą...
Jūs ir toliau išliekate žvalus ir savo dvasia jaunas. Jūs rodote
mums didžiulį pavyzdį. Valios pavyzdį. Neįtikėtino darbštumo pavyzdį. Savo Tėvynės meilės ir jai pasiaukojimo pavyzdį. Didžiosios
vilties pavyzdį... Dievas apdovanojo mus, kad Jūs, mūsų Tautos didvyris, esate su mumis... Prašykime Jo pratęsti šitą laimę...
Ačiū Jums...“
Išbučiavau abu Viliaus skruostus. Visiems plojant. Plojo man
ir išeinant į sceną... Kitiems ne. Supratau: plojo už lietuvių tautos

idėjos (kuri išgyveno krizės metus) akcentavimą. „Varpo“ choras
vakaronę gražiai užbaigė atlikęs ariją iš operos „Nabukas“ apie sugrįžimą į Tėvynę.
Neįtikėtinu jautrumu ir stiprybe išsiskiria Vilius. Kad taip
nors pusę jos turėti man. Nors trečdalį...
Bibliotekoje, trečiame aukšte, buvo išdėlioti stendai, gausybė
stendų, bylojančių apie jo veiklą. Jis sako: juos dar jo 85-čiui parengė žmona Eda ir dukra.
Komentaras
Po Viliaus Bražėno jubiliejaus susitikdavome dažniau.
Pakviesdavo pas save, į gretimą Karoliniškių mikrorajoną. Gyveno vieno kambario butuke. Kai susirinkdavome
keliese, pasiūlydavo skautišką „žaidimą“: suformuluodavo temą ir kiekvienam leisdavo kalbėti ne daugiau kaip
2,5 minutes. Sučirkšdavo „žadintuvas“ ir kalbėtojas būdavo „nutempiamas nuo scenos“.
Kartą jisai pasisiūlė kalbėti Mokslų akademijos didžiojoje
salėje. Koreferentais pakvietė mane ir Romualdą Ozolą.
Mūsų pareiga buvo po kiekvienų 10 minučių jo kalbos ieškoti „priekabių“, komentuoti jo pagarsintas mintis. Tikrai
buvo įdomu visiems, visai salei.
Buvau nustebintas jo baritoniško balso sulaukus ir 95-rių
metų. Pasirodo, iki pat reemigracijos į Lietuvą (po nepriklausomybės atkūrimo) jis atlikdavo pagrindines partijas
Čikagos lietuvių operos teatre... Švenčiant ką tik suminėtą sukaktį, atvykome jo aplankyti jau į Vilniaus Jeruzalės
senelių namus. Stalas svetainėje buvo padengtas. Kaip
jau įprasta, Vilius pasakė nuostabią kalbą, o aš, sėdėdamas iš dešinės, prilaikiau jo dešiniąją, kad neišsilaistytų
vynas... Paskui dainavome: jubiliatas, šalia manęs sėdėjęs Justinas Marcinkevičius (jam tada buvo likę gyventi
1,5 metų...), Juozas Dingelis, Ramutis Olekas. Jubiliatas
21 val. atsargiai priminė, kad čia vis dėlto viešoji įstaiga –
senelių namai...
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Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje parašyta, kokių drąsių
veiksmų Vilius imdavosi Amerikoje žadindamas iš snaudulio ne tik lietuvius, bet ir vietinius. Tam reikalui buvo
įkūręs ir redagavo netgi laikraštį. Padovanojo man jų keletą egzempliorių, betgi „šventvagiškai“ (vaduodamasis
iš „popierių narvo“) juos išmečiau.
Vilius, įpusėjęs 97-sius, buvo pašarvotas Olandų (gatvė)
laidojimo namuose. Sėdėjau greta Romualdo Ozolo. Priėjusi skautų vadė (laidotuvių organizatorė) paprašė, kad
vienas iš mūsų tartume prie kapo. Numačiusi du kalbėtojus, o trečiasis (iš mudviejų) būtų paskutinis... Ozolas
atsisakė, aš – ne, nes arčiau pažinojau Vilių. Į kapines
sugūžėjo visas pulkas politikų. Nešu vainiką su Gintaru
Songaila (tautininkų partijos vadu) ir klausiu priėjusios
skautės: „Jūs turbūt nebežinote, ką su kalbėtojais daryti?“ „Taip, aš pasimetusi...“ „Tai mane nubraukite“, – pasakiau.
Prie Viliaus kapo Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė perskaitė net 22 minutes trukusį pranešimą. Kalbėtojų buvo tikrai daug. Bet jie priminė ne palydas, bet
politinį mitingą. Tą kartą gailėjausi, kad neprasiveržiau
prie Viliaus kapo ir neištariau kelių sakralių frazių. Tebesigailiu ir dabar...

2003-ieji. Spalio 29 d.

Vakar pranešta, kad Prancūzijos policija specialios operacijos metu sulaikė 50 lietuvaičių, iš jų 20 – suėmė. Prancūzų nuomone, tai labai profesionaliai organizuota gauja, kuri iš Paryžiaus
priemiestinių parduotuvių vogdavo įvairias prekes. Vagys jas dėdavo į specialia folija padengtas kišenes, kurių nefiksuodavo aparatai.
Dauguma vagių – vargšai įrankiai: jų vadeiva važinėjo prabangiausiu mersedesu. Vogtas prekes persiuntinėdavo į Lietuvą ir kiti jo
„patarnautojai“ čia jas realizuodavo...

Lietuvių nusikaltėlių geografija ir mastai sparčiai plinta. Panašu, kad jais užpildysime Europą!
***
Eilinis įvykis: vyras sumušė savo žmoną ir 2 metų kūdikį.
Abu ligoninėje.
Prieš 2–3 dienas Lietuvos šiaurėje policininkai ir kiti
(12 asmenų, o gal, kaip manoma, žymiai daugiau) labai kvalifikuotai ilgą laiką iš naftotiekio Polockas–Ventspilis pumpavo dizeliną...
Pagėgiuose pagauta apie 12 muitininkų ir policininkų, kurie
organizavo stambiais mastais kontrabandą cigaretėmis.
Tokia štai ta mūsų lietuviškoji tikrovė, kurią vien juodai, užmiršdama (kaip ir aš) gėrio akcentą, pateikia mūsų žiniasklaida.

2003-ieji. Spalio 30 d.

Šiandien Lietuvos etnografinio teatro steigėjo ir vadovo Povilo Mataičio paskutinis spektaklis „Ir kelsis iš kraujo Lietuva...“,
skirtas jo 70-čiui...
Negaliu nueiti... Kišenėje bilietai į airių modernaus šokio ansamblio (Lord of the dance) koncertą. Jo fragmentus mačiau per
TV. Įžvelgiu modernizuotai gaivinamą keltų kultūrą ir dvasią... O
jeigu mums, lietuviams, tomis pėdomis pasekti.
Priprašiau Juozą Dingelį: jis P. Mataičiui įteiks mano knygą
su dedikacija: „...lietuvių tautinės kultūros patriarchui ir apaštalui,
pasiaukojančiai kėlusiam mūsų paliegusią dvasią...“
Bet sąžinė graužia...

2003-ieji. Lapkričio 23 d.

Šiandien ryte 7.30 paskambino Ema ir pranešė, kad naktį
nuvežtas į ligoninę nuo insulto mirė jos vyras ir mano artimas bičiulis Visvaldas Bronušas...
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Susimąstymui daug medžiagos... Palyginus lengvai, nenuvargindamas artimųjų, iškeliavo į Anapilį. Ankstokai. Visvaldui
buvo vos 66-ri. ...Beveik dešimtmetis betikslio, rutininio, žmonos
fantasmagorinių projektų pripildyto gyvenimo. Būdamas tipišku
intravertu, kentėjo sunkias vidines kančias... Skubėdamas išėjo.
Pavargęs, palūžęs. Tarsi jam buvo pabodusi visa ta prisitaikymo,
prisiglostymo vaidyba... Išėjo nepalikdamas kitiems, artimiesiems
skausmo ir siaubo dėl savo negalios.
Dvasine prasme buvo man labai artimas, nereikalaujantis
nieko. Absoliučiai taikus, su kuriuo bendrauti buvo labai lengva...
***
O šiandien su J. Dingeliu dar „sukurpėm“ pareiškimą nuo
Lietuvių pilietinių organizacijų forumo Prezidentui gelbėti.

2003-ieji. Gruodžio 2 d.

Aną dieną (lapkričio 8-tą), grįždamas iš Minsko, bandžiau
užfiksuoti kai kuriuos lietuviškus vietovardžius. Štai jie: Rokai, Mileikava, Rakauskai, Šimakai, Bariūnai, Kviečiai, Vartašiai, Januva,
Michalkonys...
***
Vakar komisija, vadovaujama p. Sakalo, Seimui įteikė savo
tyrimo išvadas, kurios labai nepalankios prezidentui Paksui. Jau
aišku, kad bus keliama jam apkalta.

2003-ieji. Gruodžio 16 d.

LR praneša:
Vokietijoje suimta 17 lietuvių, pasiskirsčiusių į kelias, iš Lietuvos valdomas savarankiškas grupes. Jie vogdavo brangiausius
automobilius, juos išmontuodavo ir pergabenus į Lietuvą ar Rytų
Europos šalis, būdavo vėl surenkami ir parduodami. Užfiksuota
bendra tos gaujos vagysčių suma – 3,5 milijono eurų.

***
Vatikanas sunerimęs dėl to, kad Prezidentas Paksas ignoruoja vyskupų raginimus atsistatydinti. Valstybės, visuomenės, tautos
susiskaldymas spartėjančiai vyksta toliau... Bet tai ne pirmas atvejis
Lietuvos istorijoje.
Vyriausiasis režisierius (už Lietuvos ribų), manau, trina rankas, nes rezultatas viršija jo scenarijuje numatytus rezultatus.

2003-ieji. Gruodžio 22 d.

Tebekankina, o ir toliau veikti šaukia mintis (idėja)... Pasaulio lietuvių kongreso idėjai entuziastingai jau pritarė daugelis
visuomeninių organizacijų ir judėjimų vadovybių: Lietuvių pilietinių organizacijų Forumo, Europos Sąjungos ateities Lietuvos
Forumo, Lietuvos Kultūros kongreso, „Consiliuma Akademica“
(„kad Lietuva neišsivaikščiotų...“), Vydūno draugijos ir kt. Bet va,
Lietuvoje (ir ne tik čia) kai kas į Kongreso idėją, lygiai kaip ir į lietuvybės akcentavimą, žvelgia ir vertina kaip į nacionalizmo arba
etnocentrizmo deklaravimą. Gal jie nesupranta, kad tautiškumas
ir nacionalizmas anglų ir kitose kalbose yra tapačios sąvokos (nepainiokime su etniškumu)! Lietuvių kalboje – ne. Nacionalizmą
mes dar ir šiandien Lietuvoje suvokiame kaip į agresyvumą kitų
atžvilgiu orientuotą laikyseną (tame tarpe ir šalyje gyvenančių
tautinių mažumų atžvilgiu). Arba kaip savos tautos pervertinimą, kėlimą aukščiau kitų. Tuo tarpu tautiškumą suprantame
kaip rūpestį savastimi, savo identitetu. Be kurio ir pasaulis būtų
skurdesnis...
Lietuvoje atsiranda rimtesnių siūlymų akcentuojant lietuvybės ideologiją. Na, kad ir neseniai publikuotą istoriko, kultūrologo
Gintaro Beresnevičiaus knygą: „Imperijos darymas. Lietuviškos
ideologijos metmenys“.
Prisimenu ir savo dar Atgimimo metais išleistas brošiūras:
„Tautos atgimimas: kokybinės raidos perspektyva“, „Ar įmani gamybos valdymo nacionalinė kultūra“.
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2005-ieji. Vasario 28 d.

Sausio 16 d. LTV laidoje „Stilius“ buvo atvirai agituojama
už jaunimo emigraciją. Kaip jaukas, buvo panaudota buvusio TV
diktoriaus Saladžiaus, prieš gerą dešimt metų pasitraukusio į Ameriką, pasakojimai... Slogi buvo laida, viešai demonstravusi panieką
savam kraštui.
Sausio naktį, iš 9 į 10-tą d., vaikinai, prie savo automobilio su
virve pririšę merginą, tampė ją po stadioną, dar ir smarkiai apspardytą. Už tai, kad galbūt nugvelbė jų mobilųjį telefoną... Kas dar, kaip
klausdavo žurnalistas, premjere, geresnio?
Po Naujųjų Metų buvo išteisinti visi trys ar keturi su aiškia
korupcija, su kontrabanda susiję teisėjai...
Vasario viduryje buvo pilnai išteisinti Artūras Zuokas ir Artūras Janukonis („Rubikon“ prezidentas) dėl Drėmos pavogimo, jo
izoliavimo ir jo įbauginimo (už tai, kad pastarasis, būdamas Vilniaus tarybos nariu, nesiruošė už Zuoką balsuoti). Nors teismui
taip pat buvo pateikti įrodymai apie tai, kad abu Artūrai sėkmingai
„darbavosi“ kyšių ėmimo ir dalinimo fronte. Tai, ką visuomenė, informuota žiniasklaidos, laikė įvykusiu nusikaltimu, teismas viską
panaikino.
Tegyvuoja Lietuvos teismai! Tegyvuoja ir teklesti korupcija!
Tegyvuoja savivalė!
Ir – tenedreba kišenvagiai...
Buvo išteisintas ir Privatizavimo fondo direktorius P. Mikalauskas, nakties metu iš džipo šaudęs stirnaites. Jam sugrąžintas net
šautuvas. Nuostabiai „kilniaširdiškai“ pasielgė jo globėjas A. Brazauskas.
Išaiškėjo, kad mūsų Užsienio reikalų ministras A. Valionis,
o taip pat ir Valstybės saugumo gen. direktorius A. Pocius – buvę
sovietinio saugumo rezervo karininkai. Tuo buvęs ir dabartinio
Seimo pirmininko pavaduotojas Alfredas Pečeliūnas, baigęs dar ir
aukštąją partinę mokyklą.
Gal dar ne pabaiga to įžūlumo ir cinizmo, kuriuo kasdien
maitinami?

2005-ieji. Kovo 12 d.
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Vakar Nepriklausomybės atgavimo proga įvyko Nepriklausomybės aikštėje koncertas. Kaip paprastai, buvo įsiteikinėjama
paaugliams. Būta ir patriotizmo, ir lietuviškumo. Bet visa tai pernelyg butaforiška, bravūriška, miesčioniška. Patriotinės dainos sušaržuotos jas modernizuojant, praradusios savo dvasią ir prasmę.
Nebuvo nė vieno numerio, kuris alsuotų senosios lietuvių kultūros
autentika...
Pasibaigė kovo 11-ji, pasibaigė ir lietuvybės pritempta vaidyba.
Vasario 14 d. Lietuvos Rytui kard. A. Bačkis sakė: „...politika
pas mus yra visiškai atskirta nuo moralės“ <...> „Lietuvoje daugelis dalykų suplakama į vieną: mažą klaidą padaręs valdininkas ir
didelių nuostolių daugelį kartų padaręs asmuo gauna papeikimą,
perkeliamas į kitą darbą...“
Rašau, rašau... Taisau, taisau... Perrašinėju... Ir mąstau apie
gęstantį savo sugebėjimą kompleksiškai pagauti problemą ir ją
konceptualiai ir prieinamai kitiems pateikti. Na, kad ir koncepcija,
kaip išsilaikyti mažai tautai ir teikti pasauliui kažką savitesnio.

2005-ieji. Kovo 19 d.

Vakar šventėme Ekonomikos mokymo centro 15-ąsias darbo metines.
Nors buvo nemažai iškilių asmenų: buvusių ministrų, esamų Seimo komitetų vadovų, Vyriausybės kanclerio, M. Valuckienė
(EMC) direktorė buvo numačiusi, kad aš padaryčiau pagrindinį
pranešimą. Padariau žioplystę: neįžvelgiau pateiktoje programoje,
kad tai konferencija ne šiaip sau, o sufokusuota į „Nepertraukiamą
suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi“.
Mano pranešimas buvo impulsyvus, emocingas ir kritiškas.
Po manęs tribūną užėmęs Vyriausybės kancleris, kurio rankose
prieš tai (sėdėdamas greta) mačiau stambiomis raidėmis surašytą
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tekstą, pranešė, jog jo atsisako ir kalbės reaguodamas į mano pranešimą... Šiek tiek man buvo nejauku. Jis gyrė ką tik galėjo, tame
tarpe ir visuotinį bet kurios valstybės biurokratėjimą. Jis mane pažinojo kaip užsispyrusį kritiką.
Konferencijai baigiantis aš paprašiau tribūnos replikai...
Nustebau, kad publikos buvau sutiktas šiltai, drąsinančiai.
Bet atsiprašiau ir jos, ir Marijos Valuckienės už savo vėpliškumą – temos nepastebėjimą. Papildžiau siūlymais dėl švietimo centrų asocijuotos veiklos, dėl labiau organizuoto veiksmo...
Auditorijai pacitavau Europos Konvento pirmininko Žiskaro d’Esteno žodžius: „Pasaulis nelaimingas. Jis nelaimingas ne tik
dėl to, kad nežino, kur eina, bet ir dėl to, kad nejaučia, jog sužinojęs
suprastų einąs katastrofos link.“
***
Neseniai rašiau: tegyvuoja Lietuvos teismai... Vakar ir šiandien pranešinėja, jog visai išteisinti du diplomatai, kuriuos atleido
iš darbo dėl stambių kyšių ėmimo. Neabejotina, kad jie prisiteis iš
Užsienio reikalų ministerijos metinius neišmokėtus atlyginimus...
***
Kaip košmarą tebeprisimenu spalio mėn. vykusius Seimo
rinkimus. Buvau ir K. Prunskienės, ir A. Gaižučio įkalbėtas būti
Naujosios demokratijos – Valstiečių partijos sąrašuose. Dar daugiau – nuo jos eiti į vienmandačius rinkimus. Karoliniškių rinkiminėje apygardoje... Žinoma, pralaimėjau. Mano rinkiminiai plakatai
„budinčiųjų“ iš karto buvo nuplėšomi.
Pirmadienį, kovo 21 d. į Vilnių atvyksta Naujamiesčio vid.
mokykla – 200 mokinių ir mokytojų. Parodys misteriją „Eglė – žalčių karalienė“. Ją, kaip lankęs tą mokyklą, organizuoju Pedagoginio
universiteto aktų salėje. Būsiu bene vienintelis iš vilniečių, mačiusių tą misteriją. Mane ji labai sujaudino... Pasakysiu kodėl..
Nuo scenos dvelktelėjo vis labiau pamirštamų mūsų protėvių
dvasia. Scenos rekvizitas, butaforija – viskas tarsi savaime atsidūrė
antrame plane. Sužavėjo muzikinis fonas, misterijos tempas – nenutrūkstama grandine bėgo dvasinį išgyvenimą gimdanti scenografija... Sužavėjo masiškumas... Misterijoje dalyvauja du trečdaliai

mokyklos mokinių. Sujaudino dvasinis ryšys, užsimezgęs tarp pedagogų ir mokinių. Eglę – žalčių karalienę vaidino pati mokyklos
direktorė. Žilviną – jos vyras.
Stebino spektaklio ansambliškumas. Pakaitomis grojo net
trys mokinių muzikiniai kolektyvai: styginių, liaudies instrumentų
ir akordeonistai.
Nepasisekė įpiršti žiniasklaidai, LTV apie šį renginį nors mažytę žinutę.
Misterija sustiprino mano palūžusį tikėjimą mūsų mokyklų
galimybėmis. Naujamiestiečių pasirodymą vertinu – ir tai pasakiau
viešai, kaip gyvosios pedagogikos reiškinį. Prieš jį blanksta visa formalioji didaktika ir hodegetika (mokslas apie ugdymą).

2005-ieji. Kovo 23 d.

Vakar Mokslų akademijos didžioji salė niekaip negalėjo sutalpinti žmonių, susirinkusių pagerbti Justiną Marcinkevičių jo
75-jų proga. Mane trikdė kamšatis, neįtikėtina pompastika, garbinimas, artimas įsiteikimui (servilizmas). Sveikinimų tekstai nenutrūkstama grandine ritosi, sudarydami santūrumą praradusios
tautos (visuomenės) įspūdį...
O gal tai buvo dabartinės realybės pagimdyta aimana? Suvokto pavojaus išprovokuotas šauksmas? Mesijo ilgesys?
Aktorius Paukštė, skaitęs monologą iš „Mažvydo“, stiprėjančiu balsu keletą kartų tarė: „Lie-tu-va“, o visa salė jam irgi augančiu,
stiprėjančiu choru atsišaukė... Tai buvo ir keista, ir netikėta. Minia
susiliejo į jaudinantį vienį.
Vakar Klaipėdoje nužudytas ir padegtas buvęs Švedijos garbės konsulas. Šiandien pranešta, jog žmogžudyste įtariami du kurdai ir vienas turkas, turintis Švedijos pilietybę...
Lietuvoje svetimi jau žudo svetimus...
***
Vasario 17–24 dienomis su žmona ilsėjomės Egipte. Įsitikinau: kolosalūs statiniai – štai tas pagrindinis veiksnys, lėmęs kelių
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tūkstančių metų civilizacijos tęstinumą. Vien Karnako (turkiškai –
aukšta tvirtovė) statiniai užėmė 8 ha ploto; liūtų alėja tęsėsi iki
Luksoro 3 km. Šias vietas esu lankęs prieš keliolika metų. Šį kartą,
šalia pagrindinės Karnako šventyklos, išvydome atkastą aukštais, iš
akmens plytų išmūrytais krantais šventąjį ežerą. Tie, kurie eidavo į
šventyklą, privalėdavo apsiplauti... Vandenį pumpuodavo iš Nilo...
Šį kartą reginys buvo neįtikėtinas, kadangi ir laisvo laiko turėjome daugiau. Dukart autobusu kirtome Arabijos dykumą. Absoliučiai negyva. O beduinai joje prisitaikę gyvena. Vietiniai sako, jog
3 metus tas kraštas neregėjo lietaus.
Šios kelionės metu man įspūdį paliko ir patys egiptiečiai.
Tik paviršiuje akiplėšiškumas. Visi jie nuoširdūs, komunikabilūs.
Tiesa – ir įkyrūs. Bet jie priversti taip elgtis. Gausios šeimos, o
dirbo tik vyriškoji lytis.
Žiūrėti pro akinius į koraluose gurinėjančias žuvis (pačių
netikėčiausių spalvų ir formos) – tiesiog pasaka. Pasaka dar ir dėl
to, kad laisvai žvelgi per 20 metrų vandens gylį...

2005-ieji. Kovo 30 d.

TV pranešė, kad suimti du jaunuoliai (Kaune), kurie nušovė
4-metį ir dar jam perpjovė gerklę...
Susidegino vyriškis, su benzinu. Priežastis – nesutarimai su
žmona.
Vėlgi Kaune troleibuso vairuotojas uždarė duris ir keliolika
metrų, nepastebėjęs įstrigusios rankos, vilko kurčnebylį, jį sunkiai
sužalodamas.

2005-ieji. Balandžio 20 d.

Staigmena!
Paskelbta publikacija. Remiantis lietuvių amerikiečių teiginiais, Emilija Kačerauskaitė – popiežiaus Jono Pauliaus II motina.

Gryna žemaitė, kilusi nuo Mažeikių. Išvažiavo į Vilniaus mokytojų
seminariją, kur ištekėjo už lenko karininko Karolio Voitylos (pavardė – jotvingių kilmės). Tačiau giminėms į Lietuvą sugebėjo prisiųsti nuotrauką su 4-rių metų Karoliuku – būsimuoju popiežiumi.
Popiežius iš motinos gavo lietuviškumo pradų.
Bergždžios buvo sionisto Vytauto Ališausko pastangos pasišaipyti iš popiežiaus lietuviškumo.
***
Vakar naujuoju popiežiumi išrinktas Jozefas Raicingeris –
Voitylos artimiausias bendražygis. To aš ir tikėjausi. Tačiau Benediktas XVI-sis (toks Raicingerio dabar bus vardas), nors labai dvasingas, tačiau teoretikas, o ne praktikas. Gal ir gerai.
Mūsiškis kardinolas A. Bačkis minimas kaip vienas iš 3-jų
galimų kandidatų į Vatikano valstybės sekretorius – užsienio reikalų ministru. Bet juo netaps, nes popiežium tapo vokietis, o ne
italas.
Ir toliau A. B. dėka Lietuvos katalikų bažnyčia bus kosmopolitizuojama.

2005-ieji. Balandžio 26 d.

Apirytį vėl sapnavau Arvydą...
Atvežė jį gyvą, bet sužalotą. Supratau, kodėl nesimatėme
penketą metų – buvo kažkur Ten. Kažkur sunkiai sužeidė...
...Išlipęs jis pamatė sutinkančiųjų būrį. Bet mes puolėme
vienas prie kito.
Apkabinęs jį pamačiau kairiajame skruoste didelę atvirą
žaizdą – skylę. Visas jis buvo pavargęs, išsekęs nuo ankstesnio sužeidimo, sunkaus, kuris ir dabar dar palikęs. Jis tarsi guodėsi savo
negalia...
Arvydą buvau susapnavęs ir prieš mėnesį... Tada jis man
pasirodė stambus, sportiškai įmitęs. Buvo paėmęs mane už parankės, ir mes kurį laiką taip ėjome. Bet sapnuodamas aš tada
pagalvojau, kad tai idėja, tik sapnas...
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***
Šiandien paskelbtas išteisinamasis Aukščiausiojo Teismo
nuosprendis – Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius Žilinskas, kuris prieš metus buvo apkaltintas kyšių ėmimu ir korupcija –
nekaltas. Po metų grąžinamas į senas pareigas. Greičiausiai dar
gaus ir kompensaciją už priverstinę metus trukusią pravaikštą.

2005-ieji. Gegužės 29 d.

Vakar pačiame įkarštyje ir dvasios grožyje Sereikiškių parke
vyko „Skamba, skamba kanklės“ tarptautinė šventė. Palaima, dvasios katarsis apimdavo stebint Baltarusijos žydų, pačių baltarusių,
Lietuvos rusų, ukrainiečių, gruzinų, latvių, Izraelio beduinų ir kt.
koncertines programas. Stebėjau atlikėjų veidus – koks susitelkimas ir dvasingumas?! Kokia pagarba ir ištikimybė savo tautos kultūrai, protėvių atminčiai!.. O žiūrovų – skysta...
O štai, sugrįžęs namo, įsijungiau TV ir visą valandą žiūrėjau
LNK („Dviračio šou“) 10-čio koncertą. Šimtai tūkstančių žiūrovų!
Scenoje – nemažiau šimtas „sumedžiotų“ atlikėjų! Triukai: nuolatinis raketų leidimas, lynu M. Mikutavičiaus (dainuojančio) nusileidimas nuo pat Vingio parko estrados viršaus! Ir pan. Neįtikėtinas
mastas, karnavalinis alasas, minios įelektrinimas ir nuolat kartojamas žodis „LNK“!
Taip buvo įrodyta, kas mūsų valstybėje yra svarbiausias, reikalingiausias ir įtakingiausias. Finale kamera žiūrovų nerodė. Bet
tikiu: visi politikai buvo šitoje fiestoje. Nes nė vieno nemačiau Sereikiškių parke. Netgi eilinio seimūno...

2006-ieji. Kovo 6 d.

Žmogaus gyvenimas – tai nuolatinė kova su blogiu, kuris
tūno ne tik išoriniame, bet ir mūsų vidiniame pasaulyje.
Iš mano interviu „Autoportretų“ knygai
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70-mečio proga mane sveikina Justinas Marcinkevičius.
Buvau ką tik grįžęs iš atostogų kelionės Egipte, dėl to atrodau
nuraudęs kaip burokas... 2006 m. vasario 8 d.
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2006-ieji. Spalio 2 d.

Televizija parodė ir pagarsino faktą... Neišvaizdi, aiškiai
asociali moteris be jaudulio prisipažino, kad tiltu per upelį ėjo su
4 metų dukrele. Buvo išgėrusi, todėl nugriuvusi ir užmigusi... Jos
dukrelės po kurio laiko kolektyviai ieškota. Bet nesurasta (kol kas)...
Ar nepanašu į tai, kad pati motina bus dukrelę įstūmusi į
upelį (sąmoningai).
Tai įvyko Kuršėnų rajone. Tiltas – per Ventos upę. Moteris
užmigo iš sekmadienio į pirmadienį, dukrelės pasigedo tik pirmadienio vidurdienyj.

2006-ieji. Spalio 3 d.

Jau kuris laikas diskutuojamas konservatorių, Seimo narių:
Matulo ir Čigriejienės (profesorės!) parengtas įstatymo projektas: kiekvienas prieš savo mirtį privalės 25 metams išsinuomoti
pasilaidojimui kapavietę. Jei ne jis – tą privalės padaryti jo artimieji. Pastarieji po 25 m. privalės dar 10 metų pratęsti nuomos
sutartį...
Ar tai ne socialinio siurrealizmo šedevras?

2006-ieji. Spalio 21 d.

Šiandien turėjau būti Trakuose ir visą dieną moderuoti
(skatinti diskusiją) seminare, kuris skirtas visuomenės sveikatingumo programai paruošti. Gruodžio 8 d. Filharmonijoje turės
įvykti grandiozinis Tautos susibėgimas tai programai priimti. Nejauku, kai vos apsiplunksnavusios mergaičiukės kurpia įspūdingas strategines programas nieko nesusigaudydamos, bet imdamos
didžiulius pinigus. Visumoje tai pavyzdys, kaip sujaukiamas bet
kokios rimtesnės problemos sprendimas. Aš iš to žaidimo, atbuvęs
visą dieną, pabėgau...

Šiandien taip pat turėjau dalyvauti (kaip vienas iš dviejų numatytų Garbės svečių) Tėviškės pažinimo draugijos suvažiavime.
Pasitenkinau sveikinimo laiško nusiuntimu.
Negražu... Negarbinga...
Bet... nebeturiu jėgų! Nebeturiu vidinio variklio! Pailsęs...
Nusibaigęs...
Mokyklose padažnėjo žiniasklaidos triukšmą iššaukiantys
smurto aktai...
Prieš keletą dienų antrokėlis peiliuku sužeidė net tris savo
bendraklasius... Septintokė, prisivijusi penktokėlį ir prasiveržusi
pas jį į tualetą, jo skruostą sužeidė su britvele.
Pedagogai skundžiasi, kad nieko negalį padaryti. Psichologai
per TV kalba, kad reikia organizuoti mokytojų kursus, kaip jiems
apsiginti nuo vaikų...

2006-ieji. Lapkričio 15 d.

Dabar vienas iš didžiausių skandalų – už 250 000 litų rekonstruotas tualetas Prezidentūroje. Pagrindinė kaltininkė, berods,
bus Alma Adamkienė... Kaip, po šio fakto pagarsinimo, ji gali pasirodyti publikoje labdaros iniciatorės, globėjos vaidmenyje?
Tikras siurrealistinis vaizdelis.
O pats prezidentas vis tebesikreipia, kaip besikreipęs: Lietuvos žmonės... Kodėl ne – tėvynainiai? Kodėl ne – bendratautiečiai?
Jo akyse – mes tauta be tautybės.

2006-ieji. Lapkričio 19 d.

Eismo nelaimės, kritusi eismo kultūra šiandien Lietuvoje traktuojama kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Visam tam
kalti, ko gero, 18–28 metų vairuotojai, auklėti ir įsisavinę Gariūnų
kultūrą...
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***
Prieš keletą dienų garsiai, per atstumą troleibuse mane užkalbino... senutė. Mojavo atspausdintu straipsneliu apie pensininkų
bėdas, prekybininkų sukčiavimus. Skundėsi, kad į tai niekas nereaguoja...
Paskui, prieš jai išlipant, priėjo prie manęs ir sako:
– Aš tai daug kam ruošdavau pranešimus... Ir niekam jokio
blogio nesu padariusi...
Staigiai susigaudžiau.
– O man? Ar nekenkėt?.. – pasakiau ir pamačiau ją strimgalviais sprūstančią iš troleibuso.
Gaila, tą valandėlę neprisiminiau jos slapyvardžio „Grethen“ – būčiau visai sukonfūzinęs. Tai ji, 1962–1965 metais prisiplakusi prie „Balticum“ ir prie lietuvių aspirantų klubo, ypač
prie manęs ir Jasaičio, rinko saugumui informaciją apie „Balticum“ ansamblio ir ypač apie Maskvos lietuvių aspirantų klubo
nuotaikas.
Jos pavardė: Rakickaitė Kristina Janina.
Komentaras
Aprašytas įvykis priminė mano studijų ir aspirantūros Maskvoje metus. Tas įvairiomis įtampomis ir pasiektais rezultatais kupinas laikotarpis smulkiai yra mano aprašytas knygoje „Dienoraščio langą pravėrus...“, publikuotą 2011 m.
Ten patalpintas ir tos moters „KGB“ agentės fotoportretas ir net autentiški jos pranešimai anai organizacijai.
Rakickaitė Kristina („Grethen“) tuomet dirbo SSSR Aukščiausiojoje Taryboje vertėja. Uoliai, netgi profesionaliai
„darbavosi“ prisišliejusi prie pabaltijiečių studentų ansamblio „Balticum“, „gimusio“ 1956 metais, po Vengrijos sukilimo. Buvau jo organizatoriumi-pirmininku. Aspirantūros metais (1963 m.) mane bendrataučiai išrinko
Lietuvių aspirantų klubo prezidentu, kuriuo buvau iki jo
sutriuškinimo 1965-siais. Prie to prisidėjo ir Rakickaitė
Kristina Janina.

2006-ieji. Lapkričio 21 d.
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Naktį apie 3 val. nubudau nuo širdies skausmo...
Vakare, sugrįžęs iš paskaitų, sužinojau, jog tą nakties valandą
mirė Benas Kiburys... Mano bičiulis nuo 1957 metų! Aš neaplankiau jo, kai Benas prieš keletą dienų manęs to prašė...
Kaip vėliau sužinojau, tuo pačiu metu mirė ir habil. dr. Kazys
Eringis, sulaukęs 80 metų ir apsipykęs su savo buvusiu doktorantu
Kiburiu dėl to, kad vadovo pavardės nebuvo, kai Benas skelbė savo
straipsnius apie dirvos mechaninę eroziją...

2006-ieji. Lapkričio 23 d.

Beno laidojimo diena.
Bet aš kapinėse negalėjau dalyvauti. Todėl apsisprendžiau
atsisveikinimo kalbą pasakyti laidojimo salone – Matulaičio Palaimintojo bažnyčios rūsyje. Štai ji:
Brangus bičiuli,
Pagaliau Tu laisvas... Nuo mūsų pasaulio ir skausmų...
Tavo siela ištirpsta Amžinybėje, Begalybėje ir priartėja prie
Absoliuto, kurį žmonės vadina Dievu. O mes? Tebegyvename geležiniame narve, kuris vadinamas civilizacija...
Daugel, daugel metų ir protu, ir širdimi, ir dvasia buvome
šalia. Kartu... Tik gal ne tiek laiko, kiek Tu iš manęs laukdavai. Nes
Tu buvai ištrūkęs, pabėgęs, o gal ir išstumtas iš to geležinio narvo.
O aš jame – tebetūnau...
Bičiuli, betgi jam, tam narvui prieš daugel metų užsitrenkus,
Tu pats tapai atsiskyrėliu. Tapai psichologiniu tremtiniu. Pasidarei
savąjį...
Kodėl taip atsitiko?
Keliasdešimt metų Tavo akyse suparalyžiuota kentėjo ir
merdėjo Tavo mama... Bolševikmetis siautėjo, ir Tu buvai ujamas
benamis, prieglaudą radęs net pas miško brolius. O jie, žinodami,
kad žus, prisakė Tau gyventi... Legalizavaisi, mėtei pėdas.
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Žmogaus kančia, ujamo žmogaus gyvenimo kelias kažkuo
primena Kristaus neštą kryžių ir Jo Golgotą... Vienam tas kryžius
tenka lengvesnis – drebulinis, kitam uždedamas sunkus, kaip įmirkusio ąžuolo...
Mano bičiuli... Tu kaip paveldą gavai įmirkusį kryžių, o dar ir
pats jį pamirkydavai...
...Ir žmogaus vienišumas kažkuo panašus į Golgotoje apleistą Kristų...
Galima gyventi krūvoje, bet būti vienišiems. Susvetimėjusiems. Sugebančiais dalytis ne sielos džiaugsmais, o vien gyvenimo
bėdomis, prilipusiu purvu... Betgi pro visą tą balastinį apnašą spinduliuodavo Tavo dvasia, lyg magnetas pritraukdavusi mus, gausų
būrį Tavo bendraminčių.
Brangus bičiuli... Toks prieštaringumas buvo papildomu
Tavo kančios, Tavo dramos šaltiniu, alinusiu Tavo kūną, dvasią ir
Tavo artimuosius.
Anais bolševikinio totalitarizmo metais Tu gyvenai dažnai
būdamas panašus į drebulę, kuri virpina savo lapus net mažiausiam
vėjeliui pūstelėjus. Tu išmokai kentėti net ir tada, kai tam nebuvo
rimto šaltinio... Gal dėl tos priežasties Tu tapai pernelyg kietu, titnaginiu?..
Mano bičiuli...
Bet aš, mes visi gerai žinome ir tą tiesą, kad ta kančia, kurią
matė, kurią išgyveno ir Tavo artimieji – buvo kančia to, kurio prigimtis buvo paženklinta dieviškąja kūrybos prigimtimi.
Mes žinome Tave kaip mokslininką, padariusį atradimą, pripažintą pasaulyje, bet nutylėtą čia, Tėvynėje.
Tavo prigimtis buvo poetiška...
Tavo kūryba, Tavo asmenybė ir Tavo išėjimas – visas Tu man
lieki kaip simbolis dabar jau išdraskytos, dvasios griuvėsius primenančios mūsų jaunystės Tėvynės...
Tu man pasilieki kaip didis Poetas. Ir Tu visada man išliksi
ne tik kaip poetas – dvasios kankinys, bet ir kaip dvasios galiūnas...
Tebūnie lengva Tavo sielai bekraštėje erdvėje ir amžinybėje...“

Komentaras
Benjaminas Kiburys – neeilinė asmenybė, kurią sutikau
savo gyvenime. Išsiskyrė ypatinga jausmo ir intelekto pagava. Prigimtis Beną apdovanojo spinduliuojančia
charizma, kuri pritraukdavo skirtingų profesijų, pažiūrų
ir amžiaus žmonių. Sovietiniais metais šv. Igno gatvėje,
Pedagoginio universiteto (kuriame dėstytojavo) bendrabutyje turėjo tiems laikams pakankamai erdvų butuką, žinoma, viengungiškai apleistą. Pro kambarių langus buvo
galima stebėti, kas vyksta tuometinio sovietinio respublikinio komisariato kieme. Kai buvau ir studentu, ir aspirantu, atvykęs iš Maskvos žinodavau, kad nakvynė bus
užtikrinta. Gal tik erzino be užvalkalo naudojama, nuo užeiginių svečių blizganti kaldra.
Su Benjaminu susipažinau 1957 m. Maskvos Timiriazevo
žemės ūkio akademijoje. Čia jis, kaip žemės ūkio profesinės mokyklos dėstytojas, buvo atvykęs kelti kvalifikaciją Pedagogikos fakultete. Aš tuomet buvau Ekonomikos
fakulteto trečio kurso studentas. Buvome baigę tą patį,
tuomet pavyzdinį Joniškėlio žemės ūkio technikumą, tik
jis – keleriais metais anksčiau.
Benjaminą visąlaik persekiojo sovietinis saugumas. Pradžioje manė, kad jo tėvas partizanauja. O sužinoję, kad
buvęs Papilio (Biržų raj.) valsčiaus viršaitis gyvena JAV,
Benjamino nepaliko ramybėje. Esu už jį saugumui „kurpęs“ pasiaiškinamąjį raštą. „Atsilygindamas“ jis mano
vestuvėse atliko pajaunio vaidmenį (1964 m.).
Jo gyvenime siaubingiausias faktas – jaunesniojo brolio
Vytuko (13 m.) netyčinis (žaidžiant) nušovimas... Benas
tada buvo 15 metų amžiaus jaunuolis. Tas įvykis jo motiną suparalyžiavo iki mirties, o pačiam „nusikaltėliui“
paliko nebeišgydomą traumą. Šį siaubingą faktą aš sužinojau jau po Beno mirties, iš artimiausio jo kaimyno Papilyje. Kitu pavidalu pridengęs šitą traumą nešiojo visą
gyvenimą...
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Išstumtas iš pedagoginio darbo, namuose (psichologinėje
emigracijoje) parašė ir apsigynė habilitacinę disertaciją
apie dirvų mechaninę eroziją kaip šios problemos autoritetas.
Rašė eilėraščius. Gyvas būdamas paskelbė 3 knygas. Minint jo mirimo metines, man pavyko suorganizuoti ir išleisti Benjamino poezijos rinktinę (2007 m.). Jo eiles aš
suvokiu kaip egzistencializmo ir impresionizmo išraišką.
Jo nuostabioje kūryboje randame ir patiriame žmogaus
vienišumo ir jo kančios, dramatizmo ir nepasitenkinimo
savimi, Tėviškės praradimo ir tautos tragedijos, gamtos ir
meilės išgyvenimų motyvus. Tie motyvai nėra monotoniški, o vis kitomis spalvomis, kitu minties ir žodžio virpesiu
papildo tai, ką mes patys jaučiame, išgyvename...
Benjaminas mirė sulaukęs 76 metų... Man tada atrodė pakankama mūsų kartai skirta riba...

2006-ieji. Gruodžio 12 d.

Irake pasiektas rekordas: sprogus dviem savižudžių automobiliams, Bagdade žuvo 60 ir buvo sužeista 300 žmonių.
Prieš porą dienų mūsų žiniasklaida paskelbė, kad dvi 12-tės
paauglės, kerštaudamos savo vienmetei už tai, kad pastaroji jas pavadinusi narkomanėmis, užsiundė ant jos lytinius prievartautojus.
Užsakytą „misiją“ jie atliko...

2006-ieji. Gruodžio 17 d.

Mąstau apie tautinę savivoką ir jos puoselėjimą valstybės pastangomis.
Tuo klausimu prieš dieną ar dvi buvo Prezidento sušauktas pasitarimas. Iš vienos prezidento pusės sėdėjo žydų tautybės
Leonidas Donskis, o iš kitos – jo „pusbrolis“ Vytautas Ališauskas.

Auditorijoje nemačiau nė vieno, kuris reprezentuotų „natūralią“
lietuvybę. Adamkaus kosmopolitinis liberalizmas buvo gražiai papildytas jo patarėjos Boženos M. (greičiausiai – lenkų žvalgybos
agentės) pastangomis: į pasitarimą buvo kviestos tik griežtai perfiltruotos asmenybės...
Prisiminkime 2003-siais publikuotą Prezidento patarėjos
Nerijos Putinaitės knygelę: „Šiaurės Graikijos tremtiniai“. Ten viešai tyčiojamasi iš J. Basanavičiaus, iš V. Kudirkos, iš G. Beresnevičiaus (ir iš manęs)...

2007-ieji. Sausio 18 d.

Prieš kelias dienas aplankiau Nacionalinio muziejaus direktorę Birutę Kulnytę... Nuostabūs, prabangūs apartamentai. Rūmai
restauruoti sovietiniais metais. Dar nuostabesnis mano vizito rezultatas!
Abi mano išsaugotas 1957–1958 metų „Balticum“ ansambliečių kepuraites „nacionalizavo“ ekspozicijai, kaip įrodymą apie
mūsų tuometį tautinį judėjimą Maskvoje. Tarėmės ir dėl kepuraičių restauracijos... Užsakė mano dienoraščių ir memuarų knygą,
kurią savo lėšomis irgi išleis muziejus...
Keista... Vietoj džiaugsmo mane labiau kankina prisidėję rūpesčiai. Reiktų skambinti į Rygą Juriui Prikuliui, kuris tikriausiai
turi nemenką patirtį rašant „Balticum“ istoriją.
Vakar vakare skambino Panevėžio vyskupas R. Kauneckas.
Kaip jo siūlymą-prašymą atmesi, jeigu šaukiasi pagalbos šviesti
savo vyskupijos kunigus. Sutikau!
Tai bus vasario 5 d.
„Bendruomeniškumas ir žmogaus dvasinis gyvenimas“ – tokią suformulavome mano pasirodymo-paskaitos temą.
Komentaras
Įstrigo atmintin šis mano pasirodymas dvasininkų auditorijoje. Jis užtruko visą pusdienį: su priešpiečio kava, su
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bendrais pietumis. Aš – pasaulietis. Bet, pamenu, lyg ir
suradau raktą...
Pagrindinis mano kalbos akcentas buvo lietuviškieji piliakalniai, kurių pagrindinis tinklas ėmė formuotis po baltų
religinės reformos (VI amžius). Kunigų auditorija sukluso,
kai jiems dėsčiau savo hipotetinius teiginius apie tai, kad
piliakalnius pylė kiekviena teritorinė bendruomenė ir kad
absoliuti jų dauguma tarnavo kaip šventyklos po atviru
dangumi (kaip bažnyčių ir cerkvių pakaitalai). Ypač suklusę buvo ir tada, kai bandžiau fragmentėliais rekonstruoti
apeigų pobūdį ir piliakalnių vaidmenį įtvirtinant bendruomeninį sutarimą, prisirišimą prie gimtinės, o paskui – ir
valstybingumą.
Paskaitos ir pietų metu klausimų man pateikė ne vienas.
– Kaip Jūs suprantate sąžinę? – užklausė augalotas kunigas, kaip vėliau sužinojau, daktarinę disertaciją apsigynęs Romoje. Supratau: mane egzaminuoja.
– Sąžinė – žmogaus prigimtinis savisaugos instinktas, –
ekspromtu, net užsimiršdamas savo laisvamanybę, atsakiau. – Jeigu tu pats būsi nesąžiningas, tavo veiksmo
erdvė bus susiaurėjusi, padidės šansas pralaimėjimui.
Kunigas, aiškiai laukęs kitokio atsakymo, papildomo klausimo ar interpretacijos man nepateikė.

2007-ieji. Sausio 25 d.

Sužvėrėjimas. Vakar Šilalės rajone (gal pačioje Šilalėje) įvyko
kraupus įvykis...
Vyriškis viršijo greitį skubiai iš vienos ligoninės (kuri nepriėmė!) į kitą gabendamas gimdančią moterį (žmoną!). Policija sustabdė ir surašinėjo pažeidimo protokolą, nekreipdama dėmesio į
moterį. Ji buvo iš automobilio išnešta tiesiog į gatvę, kur ir pagimdė
kūdikį...
Tokie štai dabartinės Lietuvos realybės vaizdeliai...
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2007-ieji. Prie Benjamino Kiburio kapo minime jo mirties metines.
Iš kairės: prof. A. Stanaitis, akad. A. Gaižutis, aš, prof. A. Vilkas (Beno
žemietis), velionio žmona Nijolė. B. Kiburys – poetas, mokslininkas –
artimiausias mano sielos bičiulis, patyręs baisią nelaimę ir netektį –
netyčia nušovęs savo jaunesnį brolį...
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2007-ieji. Vasario 28 d.

„Ordiną KGB generolui Jakuninui prezidentas Valdas Adamkus įteikė negavęs jokių oficialių dokumentų...“ – iš TV pranešimo.
Beje, visuomenei nepateikta to akto motyvacijos, argumentų.
***
Per 7 metus Lietuvos gyventojų sumažėjo 3,8%. Tai oficiali
statistika. Reiškia, metų bėgyje – 0,5%. Mažoka! Realybė kitokia –
emigruoja dešimtimis tūkstančių. Gal „klysta“ statistika.
***
„Jeigu nėra istorinio bendrumo – nėra ir tautos...“ (A. Maceina). Suprantama: tautą formuoja istorinis likimas. Bet formuoja tik tuo atveju, jeigu „bendrumai“ yra pakankami; socialiniu ir
politiniu požiūriais – tvarūs. Jeigu tautos ir jos valstybės sąveikavimas su pasauliu esti subalansuotas. Aišku: mes nepajėgūs pakreipti vėjo krypties ir jo gūsių. Bet galime reguliuoti savo laivo
burių padėtį...

2007-ieji. Kovo 22 d.

Lietuvą sukrėtė „eilinė“ žmogžudystė. Kelmės rajone Kražantės upelyje rasti du broliukai: Tomas 12-kos metų ir Mantas
8-rių metų. Abu buvo pasmaugti prieš porą dienų ir nuskandinti
antradienį.
Dabar jų motina Jonaitienė sėdi uždaryta. Įtariama, kad ji,
pagauta besimylinti su svetimu vyriškiu, nužudžiusi liudytojus –
savo pačios vaikus...
Jei taip ar panašiai yra, tai mes Lietuvoje doros kultūros visai
nebeturime. O tai, kas yra – tik sutrešusi, iš vidaus erozijos ėdama
konstrukcija.
O ir valstybinės struktūros, ypač Seime, užsiima tuščiaeigiais
veiksmais. Pavyzdžiui, pusmetį gali sudarinėti komisijas ir bylinėtis: būti ar nebūti A. Pociui (buv. KGB atsargos karininkui) Lietuvos
saugumo šefu...

2007-ieji. Kovo 27 d.
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Įvyko mano ir Alberto Ružo knygos „Lietuviškieji personalizuoti ...izmai“ pristatymas „Žinijos“ salėje. Nustebino susirinkusios publikos gausa ir lygis. Artūras Paulauskas, Seimo pirmininkas, atsistojo „galiorkoje“. Aš, pamatęs priekyje laisvą kėdę,
žvilgsniu pakviečiau. Atsisėdo per metrą tiesiai prieš mane. Tačiau
įveikiau pasimetimą ir kalbėjau tai, ką ir norėjau pasakyti apie
landsbergizmą ir brazauskizmą, kaip personalizuotas politinės
elgsenos sroves.
Pradžioje A. P. buvo pasimetęs, ypač išgirdęs mano kalbą. Bet
pabaigoje atrodė įtikintas savo patarėjos Overlingienės, kartu su ja
ir su savo šypsena įteikė man puokštę rožių... Suvokiau, kad jis tebesvajoja apie Prezidento postą.
Nustebino Broniaus Genzelio priekabiavimas ir bandymas
pokalbį pasukti „buitinio triukšmo“ kryptimi. Pasirodo, jo santykiai su Ružu nuo seniau, nuo Atgimimo laikų buvo komplikuoti
(mano kolega A. R. tvarkė LTV „Panoramos“ programą...).
Komentaras
Tuomet minimos knygos pristatymas buvo suderintas su
A. Ružo septyniasdešimtmečiu. A. Paulausko rožių puokštė buvo skirta ne man, bet jubiliatui, kuris, užmiršęs kitus
svečius, Seimo pirmininko laukė „Neringos“ restorane...
Bet pastarasis, išgirdęs politines batalijas, pasielgė protingai – nusprendė bankete nedalyvauti (rožių puokštę
įteikęs man...).
Na, o aš tapau knygos bendraautoriumi (mano tekstas
sudarė du trečdalius knygos) tik dėl to, kad buvau atpalaiduotas nuo leidybos rūpesčių. Savo dalį: „Lietuviškųjų
personalizuotų „...izmų“ anatomija. Sociosofinė kritinė
apybraiža“ tebelaikau viena iš savo brandžiausių ir drąsiausių tekstų. Vėliau sužinojau, kad tas tekstas buvo
analizuojamas Žurnalistikos institute. Likau nustebintas,
kad nesulaukiau puolimo nei iš V. L., nei iš M. B. pusės.
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2007-ieji. Balandžio 3 d.

Nacionalinės Mažvydo bibliotekos vadovybė siūlo man ypač
garbingą šios įstaigos mokslo tarybos (susidarančios iš 9 asmenų,
kurių sąrašą yra patvirtinęs kultūros ministras) postą. Žinoma, jo
aš negaliu priimti (nors viskas būtų dirbama ir be manęs; man tik
priklausytų pirmininkavimas). Stengsiuos įtikinti dabar jau MA
narį korespondentą Domą Kauną... Jis turi reikiamas regalijas ir
visą išskirtinę kvalifikaciją (knygotyrininkas, bibliofilas). Jis – tame
sąraše.
Komentaras
Man nesutikus būti pirmininku, tos sudėties taryba nė
karto nebuvo surinkta posėdžiui.
Gal ir būčiau sutikęs, jeigu ne Domo Kauno pavardė numatytoje taryboje. Jis man pasiaiškino, kad turėjęs konfliktą su tuometiniu Mažvydo bibliotekos direktoriumi,
kuris greičiausiai dėl to Domo pirmininku ir nepanoręs
matyti.
Tokie štai tie rimtų žmonių žaidimai...

2007-ieji. Gegužės 11 d.

Sužinojau įdomų faktą...
Japonų Kabuki teatras – spektaklis, rodomas 10 valandų,
žiūrovui kainuoja 800 dolerių. Visada pilnas. Teatras labai rimtai
remiamas valstybės, suvokiant jį kaip savos tautos dvasinių išgyvenimų ir santykių pateikimą, jų tęstinumą.
***
Japonai mūsų kultūroje ir dvasioje įžvelgia daug bendrumo.
O mes? Irgi. Net jų ir mūsų patarlės yra panašios. Tą panašumą,
dvasinį artumą, ko gero, lemia gamtatikystė, gamtojauta. Deja, tas
pradas pas mus išlikęs tik atskirais fragmentais. Prarandantis, o gal
ir praradęs sistemiškumą.

2007-ieji. Rugsėjo 2 d.
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Prieš porą savaičių buvo pranešta, jog Melnragės pliaže rastas negyvas 8 metų berniukas. Paskui nustatyta, jog jį nužudę čia
atitempė (nuskendimo imitacijai) du dvylikamečiai to paties gyvenamo namo berniukai. Nužudyto tėvas – policininkas. Įžvelgiamas
kerštas už jo siekį tramdyti berniukų-žudikų siautėjančius tėvus.
Kas nuostabiausia... Valdžia pranešė, kad nieko padaryti
tiems žudikams negali – jie nepilnamečiai. O apie jų tėvų atsakomybę – nė žodžio.

2007-ieji. Spalio 10 d.

Prieš keletą dienų Skuodo rajone, kaimo vieškeliu (ties
Aleksandravos kaimu) lenktyniaudami automobiliais du jauni
vyriškiai negyvai sutraiškė tris iš mokyklos ėjusius ketvirtokėlius.
Nusikaltėlis: Sigitas Paulokas, dirbantis Skuodo raj. autoinspektorium, 27 metų. Sudaužęs į stulpą automobilį, pabėgo. Po paros,
išgaravus alkoholiui, pasidavė. Jo tėvas, savivaldybės biurokratas,
prieš porą metų sužalojęs praeivį, išsisuko. Motina medikė, Skuodo tarybos narė.
Žmonės protestuoja. Uždegamos žvakutės.
Vidaus reikalų ministras Šukys pareikalavo Policijos generalinį komisarą Grigaravičių atsistatydinti. Arba tada pats Šukys atsistatydins. Grigaravičius atsakė: jeigu po kiekvieno panašaus atvejo
reiktų atsistatydinėti – kas dirbs?
Vien pernai, 2006 metais, oficialiai užfiksuota apie 260 autoįvykių, kuriuos padarė policininkai. 45 iš jų baigėsi tragiškai arba
buvo sužalojami žmonės.
***
Lyg ir baigiau savo rimtą studiją (monografiją) „Senųjų lietuvių prigimtinės tapatybės bruožai ir jų likimas“. Apimtis – apie
2,5 a. l. Bet tebekankina rūpestis: dėti „pabaigos tašką“ ar ir toliau
kankintis prie teksto, kurio tobulinimui ir papildymams nėra galo.
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Nusikamavau. Išsisėmiau... O erdvę mintims, jų poreikiui jaučiu ir
siela, ir nukankinta širdimi.

2007-ieji. Lapkričio 21 d.

Karveliškių kapinės...
Mes, Benjamino Kiburio bičiuliai, metinių paminėjimo proga susirinkome prie jo kapo... Tariau žodį.
***
Buvo vakaronė. Kaip nuostabiai visi bendravome – senieji
jo bičiuliai! Kiekvienam pasiūliau po žiupsnelį šiltų prisiminimų.
O poezijos rinktinė mano iniciatyva išėjo nuostabi. Ką reiškia vien išorinis knygos apipavidalinimas! Prie to darbo prasmingai prisidėjo Audronius Vilkas, Pedagoginio instituto dekanas, jaunystėje iš to paties Biržų krašto Beno „atitemptas“ į studijas.

2007-ieji. Lapkričio 26 d.

Siurrealizmas! Radijas pranešė: visi nustebinti tuo, kad plėšikų gaują padėjęs demaskuoti jos narys nubaudžiamas sunkiau, nei
jo buvę bendrai. Ir tik vadeiva gauna keliais mėnesiais ilgesnį laiką
kalėti... Kas beišdrįs bendradarbiauti su policija ir prokurorais?
Teismų pilietinės ardos faktas akivaizdžiausias. Jokios moralinės atsakomybės!
***
Jaunutės mergaičiukės į konteinerius tebemeta ką tik pagimdytus kūdikius.
Aštuoniolikmečiai toliau tebežūsta ir žudo kitus autoavarijose.
O A. Brazauskui atsirado proga „atsiskaityti“ su G. Kirkilu
už jo pradinį nepaklusnumą tapus premjeru. Dėl staigaus kainų
kilimo jau vyksta masiniai mitingai prieš Kirkilo vyriausybę. Jis iš
tikrųjų atrodo bejėgis.

D. Mockus, koncerno „Baltic MV“ vadovas, susirungė su
„Vilniaus Prekyba“ dėl investicijų į atominės elektrinės statybą. Dėl
totalios kontrolės valstybėje. Mockui viešai mestas iš konkurento
kaltinimas apie jo artimus santykius su Rusijos galingosiomis jėgomis... Plėšikas lieka plėšiku, tik dabar kildamas į dar aukštesnį lygį.
Betgi tokiais monstrais domėtis mūsų Saugumas ar kada nors bus
pajėgus?.. Niekas nepakeis mano nuomonės, kad sūnaus Arvydo
staigią mirtį sieju su D. M. valia...

2008-ieji. Kovo 19 d.

Galima susumuoti mūsų šalies meno pasaulio netektis dviejų mėnesių bėgyje:
pasaulinio garso solistas Sergiejus Larinas, įžymioji dainininkė Janina Miščiukaitė, įžymioji pianistė Margarita Dvarionaitė,
kino dokumentalistas Zacharijus Putilovas, mūsų įžymusis bardas
Vytautas Kernagis, šiek tiek anksčiau mirusi rašytoja Jurga Ivanauskaitė. ...Ir dar pora žinomesnių aktorių...
Iš kur ir kodėl tokia netekčių banga?..
...O aš nenoriu, visa mano natūra priešinasi tam, kad viską
nusineščiau į Anapilį. Prigimtis protestuoja prieš tokią neteisybę,
kai su žmogaus mirtimi nieko iš jo nebelieka. Kultūra, žmogiškumas, pagaliau ir tautiškumas tuo atveju lieka nebetąsiais... Kompiuterizacijos epochoje spartėjančios kaitos sąlygomis, kultūros
tradicija, jos tęstinumas gali būti išsaugomas praktikuojant dar ir
atviresnį, nuoširdesnį epistoliarinį žanrą.

2009-ieji. Sausio 7 d.

Krizė! Krizė! Krizė...
Visur, visame pasaulyje tokie šaukimai.
Padidinti mokesčiai! Pakilusios kainos! Be perspektyvos kompensacijos pensininkams... O vyriausybės tarnautojams
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išmokamos tūkstantinės kalėdinės premijos. Steigiama nauja
Energetikos ministerija, kuri suvalgys 35 mln. litų. Bet įdomiausia
štai kas. Vilniaus miestas įsiskolinęs 360 mln. litų! Tačiau suranda
„politinės valios“ savo tarnautojams premijomis išmokėti 2 mln.
litų!
Valstybės valdžiai nusispjauti ant savo valdinių! Regis, taip ji
elgiasi dar nuo Vytauto Didžiojo laikų...
***
Nuo sausio 5 d. paskirtas laikinai eiti Vilniaus pedagoginio
universiteto Sociologijos ir politologijos katedros vedėjo pareigoms. Nei džiaugiuosi, nei verkiu... Jau daug metų kaip atpratau
nuo administratoriaus pareigų. Nebent gyvybingumo palaikymui
reikia porcijos adrenalino... Tai vienintelė paguoda. Kaip ir rūpestis
tomis pareigomis palikti prasmingą pėdsaką.

2009-ieji. Sausio 8 d.

Dienoraštį galima rašyti ir eilėmis.
Gyvenau aš degančia širdim.
Pasaulyj. Kuris vadinos Lietuva...
Istorijos mįsles spėliojau.
Tautos šaknis, jos kelią sopulingą
Gvildenau. Dėl ko? – dabar susimąstau,
Sulaukęs amžiaus...
Tauta – ne vien žmonių minia.
Ne tik istorija, valstybė.
Tauta – ir aš, jos atomas mažytis...
Šiandien ji keičiasi sparčiau.
O aš? Aš keistis nesuspėju...
Niurgzliu tapau: darbų prasmė dūlėja...
Bet įvaizdį tautos, gimdytą dar vaikystėj,
Tebematau. Pakanka man ir jo.
Žvelgiu pro langą dar vis gyvas...
Ir vis dar teberašau...

2009-ieji. Sausio 10 d.
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Kažkodėl šiandien užkamavo (kelintąkart?) mintis dėl didžiųjų tautos ir valstybės išdavysčių. Atkuriant Nepriklausomybę...
Pirma. Mąstau ne tik apie sumaitotą kaimą, jo ateities sugriovimą prisidengus dekolchozizacija... Apie tai, kad nė „piršto“
nebuvo sumąstyta pasinaudoti turėtomis organizacinėmis ir intelektualinėmis bei patriotinėmis pastangomis kaimą „perkelti ant
kitų bėgių“.
Antra. Niekas neatkreipė dėmesio į tą, sakyčiau, siaubingą
faktą, kad pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais buvo
siekta sąmoningai – pabrėžiu – sąmoningai lietuvių tautą paversti girtuoklių tauta! Iš Europos, pagrindinai iš Vokietijos „plaukė“
tūkstančiai, dešimtys tūkstančių konteinerių pigiausios degtinės.
Daugelis iš mūsų ją litriniuose buteliuose pirkdavome ne vienetais,
bet dėžėmis. Atsargai. Tai tęsėsi, rodos, ne vienerius metus... Girdėjau, kad tą srautą organizavo ir finansavo galingiausieji pasaulyje...
Trečia. Labai staiga buvo atsisakyta „tautinės mokyklos“
koncepcijos ir brutaliai, būtent brutaliai pereita prie pilietinės visuomenės doktrinos ir jaunosios kartos pilietinio ugdymo atsisakant tautiškumo, tautinės savivokos ir sąmoningumo. Tai irgi buvo
dūris į tautos širdį...
Ketvirta. Ką reiškė čekių (vaučerių) politika? Ogi tai, kad juos
pusvelčiui iš piliečių supirkinėjo apsukrūs, bet be intelekto, be moralės berniukai. Jų rankose atsidūrė daugybė pramonės ir kitų objektų.
Jie palaipsniui nunyko, nes tiems berniukams trūko išminties su tais
objektais pokyčių metais ką nors daryti. Žlugo ne tik koncentruota
pramonė. Žlugo intelektualinės, inžinerinės minties poligonas. Daugelis persimetė į komivojažerystę-gariūnininkystę ir... emigraciją.
Penkta. Jaunai, paliegusiai valstybei buvo piršte įpiršta
ypatinga valdininkų statuso doktrina. Valdininkai įgavo keleriopai didesnę laisvę, garantijas savo saugumui nei tai buvo sovietiniais metais. Valstybė, šalia suklestėjusio chaoso, tapo dar labiau
biurokratizuota. O teismai, tapę nepriklausomais, apskritai tapo
panašiais į inkštirus valstybės ir tautos organizme.
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Būtų galima tęsti panašius išvedžiojimus bei samprotavimus.
Bet ir to pakanka, kad atkuriant valstybingumą tokios klaidos negalėjo būti vien atsitiktinėmis. Buvo Režisierius, kuris... leido lietuviams būti laisvais. Bet... Truputį pervertino savo, kaip galiūno, pajėgumus. Tautos dvasia buvo ir dar pasilieka gyva, nors ir su įlaužtu
stuburu. Skaudi tiesa ta, kad ji išgyvena irstančio būvio stadiją ir jos
pagrindu funkcionuojančios valstybės būvį.

2009-ieji. Sausio 11 d.

Šara godzina – lenkiškai sakydavo seniau. Tai – pilkoji valanda. Tai vakaro žaros metas, kada saulė jau nusileidžia, temsta,
naktis atslenka... Seniau žmonės neskubėdavo degti žiburių, lempų.
Buvo įprotis, greičiausiai atėjęs iš „pagonybės“, palydėjus dieną, susimąstyti, pamedituoti, pabūti su miegui besiruošiančia gamta. Savaip išgyventi „saulės iškeliavimą“ ir nakties nusileidimą. Regiu pro
langą, kaip, dienai baigiantis, varnos, sklandydamos pulkais, atlieka
„pagonišką“ atsisveikinimo apeigą.
***
Prieš pat Kalėdas nuo vėžio mirė rašytojas Vytautas Petkevičius. Apie tai pranešta buvo labai santūriai ir vienkartiškai.
Po poros dienų (išvakarėse dar teismo salėje televizijai kalbėjęs) poetas Sigitas Geda irgi pasimirė. Namuose. Anot jo sūnaus,
poetas mėgęs išgerti ir tą vakarą, grįžęs iš teismo, greičiausiai padaugino ir virtuvėje trenkėsi į kietą daiktą... Jo laidotuvės ir visas
įvykis buvo didžiausio žiniasklaidos dėmesio centre.
Atleidau ir aš jam, kai man kažkas priminė, jog Sigitas prieš
keliasdešimt metų parašė nuostabų libretą kino miuziklui „Baltaragio malūnas“...
Komentaras
Dienoraštyje įrašyta frazė: „Atleidau...“ man priminė keistą jo poelgį... Prieš keletą metų kviečiau poetą pasisakyti
vienoje gana reikšmingoje konferencijoje. O jisai man, po

pauzės, telefonu išrėžė: kokią aš, buvęs komunistų partijos narys, turiu teisę kalbėti apie lietuvių tautos reikalus?..
Vienas po kito iškeliauja mano amžininkai, mano gyvenamojo laikmečio aktoriai ir veikėjai, darę ir visuomenei, ir
man ženklią įtaką. Po jų liekanti erdvė tarsi ir neužsipildo.
Gal teisingiau išsireiškus: mano įpročiai, mano pasaulėžiūra tampa vis aiškesniu cenzoriumi, neįsileidžiančiu
„svetimųjų“...
Bandau savo mintis, išgyvenimus surimuoti.
Tų knygų prirašiau lentyną.
Žvelgiu į jas, ten surikiuotas.
Taip pat į tas – paliktas vystykluos, vos gimusias...
Tų temų – raizgalynė.
Kodėl taip atsitiko?
Kodėl nenuoseklus tematikoj buvau?
Bandysiu atsakyti...
Laivelį mano trapų audros blaškė...
Bet ir mintis vis siekė laisvės. Kuo daugiau.
Ir – atidos pasauliui, kuriame aš gyvenau, ji prašė.
O tas pasaulis keitės nuolatos. Kasdien.
Pridėsiu dar: Ieškojau atvangos.
Ir išlydžio jausmams, kurie kankino.
Tegu ir apgaulių, kurių sulaukdavau...
Ir auditorijos imlios nevengdavau...
Ambicijos? Jų būta. O kas nežino jų?
Bet ir prigimtinio šauksmo būta.
Ir dvasios polėkio kilnaus.
Ir būta įsiūčio skaudaus.
Nuo ko? Dėl ko?
Siurrealistiniam pasaulyj lyg Salvadoro drobių
Įmantrybėse,
Vos ne kasdieną gyvenau.
Tokia tautos būtis. Kurią širdim jaučiau.
Ir dar tebejaučiu – kol būsiu gyvas...
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2009-ieji. Sausio 12 d.

Lietuva – tai šalis, kurioje žmonių gyvenimas buvo grindžiamas lietos (suliejimo, sulydymo?) principais. Tikėtina, kad toji kultūra formavosi kartu su piliakalnių (šventovių tipo) sklaida. Lietos
vyrai, anot S. Daukanto, privalėjo pasižymėti išskirtiniais kario,
darbštaus „ūkininko“ ir mokėjusio mylėti savo moterį bei būti jai
ištikimu bruožais.

2009-ieji. Sausio 23 d.

Peržiūrinėju savo knygos „Senieji lietuviai...“ surinktą tekstą.
300 psl. apimties.
Ten esu įrašęs („pasiskolinęs“ iš Vyt. Bubnio) štai tokį sanskrito ir lietuvių kalbos palyginimą:
Devas adat datas, Devas sasyat dhánas (sanskr.), Dievas davė
dantis, Dievas duos ir duonos...
Ar ne puiki giminystės su sanskritu iliustracija, demonstruotina kitiems? Bet mes iki šiol neturime tų kalbų palyginamojo
žodyno!
Komentaras
Minima monografija „Senieji lietuviai: tapatybės bruožai
ir jų likimas“ (2009 m.) buvo išleista keliais papildomais
tiražais. Paskutinysis – 2013 metais. Ja ypač susidomėjo
meno pasauliui atstovaujantys asmenys. Su ta knyga šalies auditorijose išgyvenau daug malonių susitikimų.
2013-aisiais metais „Versmės“ leidykla išleis kitą mano
monografiją: „Lietuvių tautos išlikimo drama“ (450 psl.,
700 egz.). Joje analizuoju skaudžiausias, lemtingiausias lietuvių tautos ir jos valstybingumo vietas. 2014-aisiais atsirado man iki tol nepažintas mecenatas Jonas
Sabeckas, kuris parėmė antrosios (papildytos) laidos
(500 egz.) išleidimą. Tais pačiais metais „Diemedžio“

leidyklos vadovas Danas Kaukėnas monografiją pateikė
Lietuvos kultūros tarybos kuruojamam leidinių konkursui. Laimėta! Jau valstybės lėšomis, vėlgi 700 egz. tiražu, buvo publikuota esmingiau papildyta trečioji knygos
laida. Buvau nustebintas tuo, kad „nežinomiesiems“ ekspertams nesukliudė mano gana aktyviai ir plačiai akcentuota ne tik garsiojo rusų klasiko Fiodoro Dostojevskio,
bet ir Levo Tolstojaus lietuviška kilmė! Vėl, kaip „keistas
egzempliorius“, porą metų buvau vežiojamas po Lietuvą.

2009-ieji. Vasario 2 d.

Iš Petkevičiaus Vytauto sukurtų aforizmų: „Koks absurdas
vardan laisvės paaukoti laisvę“. „Kas būtų, jeigu vietoj Paleckio ar
Sniečkaus mūsų vadovais būtų atsidūrę kokie nors landsbergiai,
vagnoriai ar sabučiai? Mes jau seniai kaip latviai ir estai savo krašte
būtume mažumoj.“
Gal ir piktai parašyta, bet teisybės elementų yra. Apskritai,
mes visi turėtume būti dėkingi šiam rašytojui už jo ypač drąsią,
atvirą piliečio poziciją.

2009-ieji. Vasario 3 d.

Vakar panoramoje buvo pranešta, jog Pabaiske 17-kos metų
jaunuolis peiliu nudūrė ramų (kaimynų žodžiais) savo patėvį. Bet
pastarasis dar spėjęs mirtinai sužeisti savo būsimą žudiką...
***
Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas ir vakar, ir užvakar viešai kartojo: „Kirkilas (buvęs premjeras) mažas, mažas žmogiukas.
Bet didelis, didelis melagis...“ Ir dar pasakė: net neįsivaizdavo, kad
tokiais didžiuliais mastais būtų iš valstybės vagiama... Organizuodamas „svogūnų fiestas“ ir kitus komiškus šou, Valinskas iš arčiau
galėjo pažinti valstybininkus ir kitus politšoumenus.
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Tokia ta Lietuvėlė, valdoma ochlokratijos, t. y. žmonių, kilusių iš minios, iš varguolių...

2009-ieji. Vasario 6 d.

Jau galima po truputį rinkti būdvardžius-įvardžius dvasinę
kultūrą (senųjų prūsų–lietuvių laikais) puoselėjusių asmenų. Kryžiuočių ordino kronikininkas P. Dusburgietis nurodė, kad jų kiekviename kaime būta iki dvidešimties...
„Vokiečių ordino 1249 m. taikos sutartyje su prūsais minimi
prūsų žyniai „Tulissones vel Ligaschones“ – tai jie prie laidotuvių
laužo stebėdavo mirusiojo kelionę dangaus viduriu...“ (G. Beresnevičius. Dausos, 15 p.)
Tulisonas... Ligasšonis...
Aurikos Bagdonavičienės vyras, besidomintis lietuvių liaudies medicina, aptiko „kraujuto“ (pas Pretorijų) „specialybę“. Tai
asmuo, kuris specializuodavosi subtiliai nuleisdamas kraują... O to
paties Mato Pretorijaus pastebėjimas apie germanų (skandinavų)
pastangas pasisavinti Gyvaleisio ir Zemeliuko dvasines būtybes?
Erdvė mūsų protėvių (ir jų giminaičių) dvasinės kultūros tyrinėjimams didžiulė...

2009-ieji. Gegužės 5 d.

Klaipėdoje šiukšlių konteineryje rasti du ką tik gimę kūdikiai... Anot žiniasklaidos, konteineriuose kasmet jų randama vidutiniškai po 6.

2009-ieji. Rugsėjo 17 d. 2. 30 val. (naktis)

Prikėlė sapnas...
Man skambina miesto ar mob. telefonu...

Tylu anam gale, bet girdžiu alsavimą. Klausiu: „Gal tu, Arvydėli?“ Rodos, po antro užklausimo atsako: „Čia tas, kaip tu sakai...“ – „Gal atvažiuoti pas tave?“ – klausiu. – „Būtų labai gerai...
Autobusas tiesioginis iš Vilniaus eina tik kartą per savaitę, per
Panevėžį“...
Kur jis? Gal Rokiškio psichiatrinėj ligoninėj? Sapnuodamas
sumetu, kad taip nėra. Nėra! Bet ta prakeikta viltis, tas noras jį bet
kokiame pavidale pamatyti gyvą ir jį gelbėti...
Dar atbusdamas pagalvoju, kad Zitai išvažiavus aš lieku vienas ir mano dispozicijoje ketvirtadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Reiškia, važiavimui patogiausias laikas: šeštadienis–sekmadienis.
O gal tai įspėjamasis balsas? Aš kas savaitę turiu kritinę dieną (ji – ryškėja!), kurios metu galiu ir iškeliauti... Tai, atrodo, jau
antras į šitą panašus skambutis...
...Prieš tą sapną, po vidurnakčio, kelias valandas lengvai žaibavo ir švelniai lijo. Gal palengvino anapusinio pasaulio ryšį su
žeme pasipildęs atmosferoje ozono sluoksnis?
Galėčiau štai taip, ne visai protingai mąstyti ir išgyventi visą
naktį – taip esu sujaudintas. Gerąja banga...
Tai gal ir priminimas: kada aš buvau prie jo kapo? Gal birželio pabaigoje?..
Šiandien važiuoju lankyti...

2009-ieji. Rugsėjo 17 d.

Po košmariškos nakties vėl sėdžiu prie stalo. Reikia baigti
istoriosofinį opusą: „Lietuvos tūkstantmečio laimėjimai ir praradimai“ – spaudai. Mokslinei.
Patenkintas savo „rubajatais“ – sociosofinėmis mintimis,
išreikštomis šešiaeiliais posmais. Kiekvienam ciklui VPU laikraštis skirs po puslapį! Reiškia – septyniuose numeriuose, beveik iki
Naujųjų. „Naujoji Romuva“ irgi priėmė.
„Rubajatus“ gana palankiai vertina ir Zita!
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Komentaras
Įraše minimas dviejų dalių istoriosofinis „opusas“: vienas
skirtas Lietuvos laimėjimams, antras – pralaimėjimams.
Abu buvo publikuoti 2011-aisiais žurnale „Istorija“
(Nr. 1 ir Nr. 2). O vadinamieji „rubajatai“ buvo publikuoti 2010-siais knygos „Akivarų atspindžiai“ pavadinimu
(500 egz., 252 psl.).

2009-ieji. Spalio 27 d.

Jau kelintą savaitę nerimsta mass media.
Drąsius Kedys – kaunietis verslininkas nušovė teisėją, o po
keturių valandų – savo buvusios (pirmos) žmonos seserį. Abu juos
kaltino savo 6-rių ar 7-rių metų dukrelės tvirkinimu...
Jo iki šiol nesuranda. Jis spėjo išsiuntinėti kam reikia ir kam
nereikia vaizdo įrašą su dukrelės smulkmeniškai pasakojamu ir
kontūrais vaizduojamu jos tvirkinimu. Kedys nušovė neapsikentęs prokurorų ir teisėjų vangumo (suokalbiškumo), nes į juos buvo
daug kartų kreiptasi jau prieš gerus metus, tačiau byla dėl pedofilijos nuosekliai buvo blokuojama...
Gal Kedys ir be psichologinės pusiausvyros. Bet jis į „dienos
šviesą“ ištempė aptrūnijusią mūsų teisėsaugos ir ją galinčių kontroliuoti (veikti) politinių struktūrų sistemą.
Bet, pradžioje prasidėjusi prieš prokurorus ir kitus teisėsaugininkus, grėsminga banga po truputį rimsta. Kaip visada. Ir –
kaip visur...
Puvėsiai tvyro Lietuvos padangėje...
Pasklidusi krizė (ir Lietuvos valdžia) man atėmė 3000 Lt.! Iš
3000 Lt., skirtų profesoriaus atlyginimui, vieną tūkstantį nubraukė. Vieną tūkstantį nubraukė kaip MA nario priemoką. Na, o jeigu nemesiu darbo, dar 1000 Lt. nubrauks nuo man priskaičiuotos
pensijos.
Betgi aš dar nenukaršęs! Dar profesoriausiu, nes magistrantų
auditorija man – tikra minties ir dvasios atgaiva!

2010-ieji. Vasario 8 d.
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Šiandien laidojome katedros (kurioje dirbu) administratorę
Danutę Nevedomskienę. Lygiai prieš savaitę, vasario 1 d. ryte ištiko insultas, dienos metu – jau ligoninėje kitas, užliejęs smegenis.
Komos būsenoje išbuvo iki penktadienio. 16 val. mirė neatsigavusi.
Viena iš priežasčių – kad keičiantis dekanams (kaita įvyko kaip tik
vasario 1 d.), ji turėjo prarasti visą turėtą valdžią, įtaką ir „papildomas“ pajamas.
Laidojo Karveliškių kapinėse.
Tariau žodį...
Impulsą kalbai davė tai, kad mano šventinis pasveikinimas
jos penkiasdešimtmečio proga buvo nuoširdus, ir ji tada nustebusi
atsakė, jog tai buvo brangiausia, netikėčiausia jai dovana. Dirbome kartu. Bet su ja ypač konfliktavau, kai buvau (laikinai) tapęs
katedros vedėju ir įsitikinau, kokiomis korumpuotomis ataugomis
buvo „išpuoštas“ tos katedros (jos kontroliuojamos!) organizmas.
Gaila buvo ir Vlado Senkaus: dekano ir katedros ilgalaikio vedėjo,
kuris buvo tapęs Jos, reikalų tvarkytojos, „įrankiu“... Velionė turėjo
puikią priedangą „iš aukščiau“.
Komentaras
Įrašas priminė mano stebėjimus ir išgyvenimus anais metais dirbant toje katedroje. Nesusilaikau su skaitytoju nepasidalinęs keliais savo profesoriavimo bruožais.
Visus tada apstulbino netikėta mirtis ypač valingos moters, kuri buvo peržengusi vos 50 metų ribą. Tai moteris,
turėjusi išskirtinę energiją tvarkant oficialius, o taip pat
ir gana platoką paletę „šešėlinių“ reikalų. Tai pagaliau ir
tipiškas pavyzdys, kai tiesioginis „viršininkas“ (katedros
vedėjas) pats atsidurdavo šešėlyje, nes D. N. turėjo kur
kas įtakingesnį, pajėgesnį už jį globėją... Kalbu taip, nes
toje katedroje dirbau keliolika metų (šefavau magistrų
rengimą), buvau universiteto priežiūros Tarybos, o taip
pat ir Senato nariu.
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Man, kaip magistrantinių studijų (politologijos bei sociologijos krypties) komisijos pirmininkui, rūpėjo dėstomų
dalykų programos, jų tobulinimas, atnaujinimas. Mūsų
kelių profesorių Komisijos balsas atsitrenkdavo į velionės
poziciją. Jai rūpėjo sūnus teisininkas bei jo draugai, todėl
per jėgą buvo brukamos teisės krypties disciplinos.
Tai iliustratyvus atvejis, kai universitetams suteikta laisvė, „išsibalansavusios“ demokratijos ir moralinės kultūros Lietuvoje sąlygomis, neretais atvejais demonstravo (ir
tebedemonstruoja) tų pačių įstaigų vadovų keiksnojamą
marginalumą.

2010-ieji. Vasario 12 d.

Praėjus vos kelioms dienoms po be galo puošnių, pompastiškų laidotuvių, Senkus šventė savo 70-tį. Nedaug žmonių buvo,
gal 16–17. Bet buvo ir rektorius, ir naujasis dekanas Vyt. Navickas
(keliskart buvęs ministru). Tačiau niekam, net man nešovė galvon
tylos minute prisiminti velionę. Vietoj to, prof. J. Bagdanavičius
svaidėsi nešvankiausiu sąmojumi. O jam pritardami, ir rektorius, ir
velionės draugė, universiteto personalo skyriaus viršininkė T. D., –
visi krizeno...
Išėjau pirmas. Bet gal dėl nuovargio...

2010-ieji. Kovo 24 d.

Ko gero, bizantiškasis krikščionybės variantas (stačiatikybė)
baltų, lietuvių jausenai, jų dvasiai buvo artimesnis, nei Romos...
Aiškiau akcentavo Kristaus meilės mokslą ir Dievo valstybės žemėje idėją. Tuo tarpu su katalikybe slinko žydiškoji, urbanizuoto
pasaulio pagimdyta dvasia, netramdoma panieka „pagoniškajam“
pasauliui. Betgi didžiuliai pietrytinių baltų plotai buvo užskleisti
stačiatikybės (sutapusios su rusifikacija) skraiste...

Nesuprantama, kodėl Mindaugas, šalia turėdamas savo sūnų
Vaišvilką, fanatišką stačiatikybės platintoją, nesutarė su juo į stačiatikių apeigas įvesti lietuvių kalbą. Taip, kaip su savo kalbomis buvo
pasielgę ne tik graikai, armėnai, rusai, bet ir gruzinai, bulgarai bei
rumunai. Bizantijos patriarchatas tai leisdavo (skirtingai nuo Romos...). Gal istorija būtų pasukusi visai kita vaga.
Tokį „nesusipratimą“ galima paaiškinti nebent giliai į lietuvio sąmonę įsigėrusia protėvių kultūra ir gal jos negebėjimu (o gal
nenoru) sukurti savo rašto. Greičiausiai pats raštas buvo vertinamas kaip urbanistinės, visai svetimos civilizacijos ženklas. Greičiausiai buvo siekiama išsaugoti gyvąjį žodį traktuojant jį kaip dorovinės kultūros pamatą.
Jei tai, ką parašiau, panašu į tiesą, reiktų manyti, kad jau nuo
Mindaugo laikų buvo „užmaišytas“ lietuvių tautos – politinės nacijos (įkurtos valstybės suvereno) skaldymosi, išsivaikščiojimo raugas. Akivaizdus to pavyzdys – kad ir rytinių baltų (praktikavusių tą
pačią prigimtinę kultūrą) tapsmas gudais.

2010-ieji. Balandžio 26 d.

Šeštadienį, t. y. balandžio 24 d., Pakaunėje palaidojo surasto Drąsiaus Kedžio palaikus. Lydėjo, anot spaudos, nemažiau 5000
žmonių minia – lygiai tiek, kiek prieš 12 metų laidojant Petrašiūnų
kapinėse surasto ir atpažinto kunigo-poeto Ričardo Mikutavičiaus
palaikus.
Drąsius Kedys prieš metus sudrebino ne tik visą Lietuvą tuo,
kad neapsikentęs korumpuotos teisėsaugos pats įvykdė nuosprendį:
nušovė teisėją Furmanavičių ir jo talkininkę. Už tai, kad nuolat buvo
pedofiliškai išnaudojama jo mažametė dukrelė, kuri įvykus skyryboms gyveno su savo motina (ši greičiausiai – šitaip uždarbiavo...).
Komentaras
Kaip žinome, „Kedžio istorija“ vėliau išsirutuliojo į savotišką „Gordijaus mazgą“, o kalbant aiškiau – į dar vieną
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lietuvių tautos dorovinio ir politinio skaldymosi, susipriešinimo atvejį. O Deimantė, Kedžio dukra, patekusi į mūsų
teisėsaugos rankas, pradingo be pėdsakų (!)...

***
A. Valinskas, būdamas dar Seimo pirmininku ir „atstatydinęs“ Vilkaitį iš Kultūros ministro posto, pats panoro juo
tapti. Bet su tokia jo pozicija nesutiko prezidentė Dalia
Grybauskaitė. „Atsiskaitydamas“ su ja, Valinskas viešai
porą sykių pareiškė: „Tai bobos, o ne prezidentės užgaida“. Štai taip. Šaunus mūsų Seimo nario leksikonas!

***
Prieš porą savaičių įvyko Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio, jo žmonos, 7 aukščiausio lygio generolų, 10 dvasininkų – iš jų 5 vyskupų ir daugelio kitų (viso aviakatastrofoje žuvo 94 asmenys) laidotuvės. Lėktuvas šią delegaciją
skraidino į Chatynę, tenykštę 20 000 lenkų aukos vietą, to
įvykio 100-mečio paminėjimui.
Juoda, mistinė simbolika! Lėktuvui atskridus į Smolenską,
užslinko rūkas, ir lėktuvas leisdamasis patyrė katastrofą!
Įsivaizduoju lenkus, išgyvenančius šį siaubingą įvykį.

2010-ieji. Gegužės 23 d.

Sakoma: žmogus – paslapčių paslaptis... Betgi jis tik menkutė dulkelė tų paslapčių, kurios slypi Kosmose. Galaktikos viena nuo
kitos nutolusios milijardų šviesmečių atstumu, bet jos savo konfigūracijomis iš Hablo („Hubble“) palydovo-žvalgo atrodo kaip gėlių
žiedai. Skirtingos. Kur tas galaktikų egzistavimo ir prasmės šaltinis?
Žmogus to niekada nesupras, bet jis vis dar tikisi viską sužinoti.
Atskiras žmogus – žvaigždė, galaktika. Vieną nuo kito, netgi
gyvenančius šalia, skiria irgi neretai didžiuliai atstumai. Iš čia – tie
nesibaigiantys konfliktai, jeigu žmonių sąjunga nėra grindžiama prigimtinės kultūros įsiūloma darna. Jeigu žmogus stengiasi iš tos darnos iškristi ir suktis jo prigimties ir aplinkybių diktuojamoje orbitoje.

***
Menininkas: aktorius, tapytojas ar muzikas apdovanotas prigimtiniu jautrumu. Jeigu jis tik įvaldo techniką ir iš prigimties yra
tikras menininkas, jis pagauna iš erdvės, iš Kosmoso sklindančią
informaciją. Žmogaus dvasia – kosminės prigimties... Menininkas, skirtingai negu nuobodus, buhalteriškai tikslus mokslininkas,
intuityviai jaučia iš Kosmoso sklindančius virpesius. Jis ir bando
pavaizduoti – nors dalelyte – savo tikrąją tėvynę – Kosmosą ir Amžinybę, įvairovę ir egzistencijos prasmę...
Bet kokia to prasmė? Suvokti, kad tu esi niekas? O gal pagauti tą sekundės žavesį, kuri tau suteikė gyvybę Amžinybė Begalybės
kontekste?
Kodėl taip kankinamės čia, Žemėje? Gal išvis mes čia – užklydėliai? Atsitiktiniai. Gal mes tik Visatos mikrobai, įgiję mąstymo
savybę?

2010-ieji. Birželio 2 d. (trečiadienis)

Kultūra, kultūrinio dvasinio gyvenimo tradicija, tautos istorinis ir kultūrinis paveldas prilygintinas atominio reaktoriaus apsauginiam grafitui, arba sunkiajam vandeniui. Jie blokuoja grandininę reakciją... Taigi, silpstant, nykstant kultūrai („grafitui“), vis
labiau savo galias ima demonstruoti „negatyvioji radiacija“: nusikalstamumas, sisteminė korupcija, benormiškumas, socialinė atskirtis, socialinė patologija ir t. t. ir pan.

2010-ieji. Birželio 8 d. (antradienis)

Prezidentė D. Grybauskaitė Seime padarė metinį pranešimą.
Labai kritiškas tonas, skaudulių įvardinimas, kaltinimai korupcijai, partokratijos egoizmui; dejonės dėl piliečių, nusivylusių politine valdžia, pačia valstybe; jų nuotaikomis emigruoti, nes Tėvynėje jie jaučiasi svetimi. Visuomenei pranešė, kad pernai su korupcija
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susijusių bylų ikiteisminiame tyrime buvo 700. Bet teismus pasiekė
tik kas antra. Tačiau nuteistas buvo tik vienas, o už kyšininkavimą –
niekas! Bet... Vėl tas prakeiktas kreipinys: Lietuvos žmonės!
Vėl, kaip ir anksčiau, nė žodžio apie kultūrą, apie dvasinį jos
komponentą. Apie paveldą ir istorinį sąmoningumą. T. y. nė žodžio
apie tai, kas iš tiesų visus jungtų į krūvą. Nors prakeiksmai ekonominiam pragmatizmui sklido iš jos lūpų. Kalbėjo trumpai, apie
25 min. Matėsi susierzinimas, kad auditorija jos kritinėms mintims
svetima.
Nė žodžio ir apie užsienio politiką!!!
Pranešimą rašę patarėjai, lygiai kaip ir ji pati, pademonstravo
siauroką savo valstybinio mąstymo kultūrą.
***
Vakar TV parodė, kaip vienas išsigimėlis, berods, Klaipėdoje,
įsitaisęs išvietės srutų duobėje, filmuodavo reikalo prispirtų moterų užpakalius. Jis pabėgo... Bet liko net trys gana brangios filmavimo kameros.
***
Vilius Karalius, Jurbarko muitininkas, prieš dešimt metų organizavęs visą kontrabandos ir jos priedangos (teisėsaugoje) sistemą, pasėdėjęs tik 1,5 metų, išleistas į laisvę.

2011-ieji. Sausio 3 d.

Skaudvilėje po Kalėdų palaidojom Zitos mamą – mano uošvienę... Jai konstatuotas kepenų vėžys. Sulaukė daugiau nei 87 metus... Žinojo labai daug liaudies dainų, o aš – tinginys, jų neužsirašiau. Dainuodavo ir tokias, kurios turėdavo 15–20 posmų. Būdama
jaunesnė ausdavo kapas – lovatieses tokio pat ar panašaus rašto
kaip Dzūkijoje ar Aukštaitijoje. Aiškus įrodymas apie nuo senų laikų išlikusį tautoraštį.
***
Prezidentė D. Grybauskaitė pareiškė, kad Lietuvos valstybę
į savo rankas ima oligarchai ir nusikaltėlių pasaulis. Betgi tai ne

pirmas toks viešas pagarsinimas. Originalu, kad taip pasakyta valstybės vadovės lūpomis.
***
Vilniaus rajone, po dviejų dienų girtavimo, vyras žarijų žarstekliu užmušė savo žmoną. Jų sūnus, 17-kos metų, sukrėstas įvykio
pabėgo į mišką ir jį, atsekę pagal pėdas, rado jau negyvą (sušalusį).
***
Per Naujuosius parsinešęs iš leidyklų po paskutinį kartą
peržiūrėjau (ir vėl iš naujo išgyvenau) dviejų savo knygų: „Akivarų atspindžiai“ ir „Dienoraščio langą pravėrus...“ tekstus. Švenčių
neturėjau.

2011-ieji. Sausio 7 d.

Negaliu pamiršti Naujųjų Metų išvakarėse įvairių šalių ambasadorių sakytų kalbų. Amerikietis, norvegas ir dar kažkuris gražiai pasisakė lietuvių kalba. Kiti – bent pradžią lietuviškai...
Kaip negerbiantis lietuvių tautos pasirodė lenkų ambasadorius. Ne tik nė žodžio lietuviškai, bet ir mus, lietuvius, sudėjo į
krūvą su totoriais, karaimais, baltarusiais – suprask: tikrumoje gyvename Lenkijos valstybėje! Tą momentą pabrėžė antrąkart – minėdamas aviakatastrofą netoli Smolensko ir pabrėždamas, kad ten,
šalia lenkų, meldėsi ir lietuviai (nuvykę). Žinoma, Vilniaus krašto,
sulenkėję... Visa jo kalba alsavo didžialenkišku šovinizmu ir aiškiomis Lietuvos ir lietuvių asimiliavimo užmačiomis.

2012-ieji. Vasario 25 d.

Mintys iš mano kalbos, pasakytos Knygų mugėje, vaizdo sąšaukos: Vilnius–Karakasas (Venesuela) metu, pristatant dr. Jūratės
Statkutės de Rosales knygą „Europos šaknys ir mes, lietuviai“.
...Mūsų godojama, mūsų mylima dr. Jūrate! Taurioji auditorija!
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Visi mes, čia susirinkusieji, ir už „jūrų marių“ mus stebinti
gerb. Jūrate – visi esame susaistyti tautos tęstinumo, jos valstybingumo idėja.
Dr. Jūratės dėka, jos knygos dėka prasivėrėme savo įvalstybinto pastato langą ir pajutome: tame pastate – mažoka gyvybingo
deguonies. Pro pravertą langą įsiveržė gaivaus oro gūsiai. Pro langą
pamatėme mūsų dvasią gaivinančią platesnę panoramą, nedrąsiai
nujaustas, bet iki tol nematytas erdves.
Mes, lietuviai, turime giliai į mūsų kaimietišką prigimtį įskiepytą „kumečio sindromą“. Vasalinio paklusnumo kitiems, ypač stipresniems savo kaimynams sindromą. Gal net stigmą...
Dr. Jūratės knyga verčia kitaip žiūrėti į mūsų protėvių ir
jiems artimos padermės giminaičių istoriją. Verčia po jų pasaulį
pasižvalgyti kitomis, drąsesnėmis akimis. O tuo pačiu – geriau suprasti save, savo prigimtines šaknis.
Anais sovietiniais laikais, kai mums reikėjo stiprybės, jos suteikė Marija Gimbutienė. Šiandien, kai mūsų valstybės konstrukcija braška, kai mūsų jaunimas palieka protėvių šalį, Tėvynę, kai mes
tarp savęs sunkiai besusišnekame, stiprybės mums įlieja dr. Jūratės tiesiog žygdarbiu vadintina knyga, kurią jūs vartote ar vartysite
savo rankomis.
Žinoma, diskutuoti yra dėl ko ir verta diskutuoti. Tačiau diskusija diskusijai nelygu. Kaip jos vyksta pas mus? Gana dažnai –
piktai, su nenuslepiamu lietuvišku (savinaikos) pavydu. Neperseniausiai spaudoje pasirodė straipsnis: „Kaip baltai tampa gotais“. Jo
autoriai: kažkoks Stefano M. Lanza ir prof. Alvydas Butkus. Šie autoriai „kerta iš peties“ neįvertindami to fakto, jog dr. Jūratės tyrinėjimų
medžiaga įspūdingų knygų pavidalu skelbiama ispanų ir anglų kalbomis. Tarsi ten, Vakaruose, neatsirastų išmanančių lotynų kalbą...
Apmaudu, kad prof. A. Butkus, vienas iš tautininkų sąjungos
autoritetų, pasidavė provokacijai. Čia, iš tribūnos tenka priminti
imlias sąvokas: tautoira ir tautodara, tautoarda ir tautokūra... Tai
priešingi, bet vienas kitą papildantys, persiliejantys, nuolat vykstantys procesai. Kokį procesą mes pasirenkame? Kokį iššūkį mums,
lietuviams, primeta istorija ir šiuolaikinė civilizacija?

Savo žodį baigiu kvietimu mąstyti ir telktis. Ir – visų jūsų, čia
susirinkusiųjų vardu prašau Praamžio palaimos mūsų tautietei dr.
Jūratei Statkutei de Rosales. Kviečiu deramai suvokti jos žygdarbį...
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Dienoraštinių įrašų pabaigos žodis
Aiškiai trūkinėjantys pastarųjų metų mano įrašai pagaliau visai nutrūko. Lyg jie primintų minties ir širdies
pulsavimą... Jų tąsą slopino mintis, kad visa tai – nieko
neverti ir niekam nereikalingi dalykai. Tačiau rašydamas štai šias eilutes mąstau kitaip. Tie atsitiktinumu ir
subjektyvumu paženklinti tekstai vis dėlto yra taip pat ir
gyvento, išgyvento laikotarpio neabejingo stebėtojo, liudytojo bylojimas. Mąstant skelbti juos ar ne, parūpo kultūrinis (etnokultūrinis) ir psichologinis (etnopsichologinis) tęstinumas, pats tęstinumo imperatyvas (pamatinis
principas). Pati kultūra ir ypač jos dvasinis komponentas
negali būti tąsi vien muziejų ir teatrų, šoumeno ir festivalių, kompiuterio ir mobilaus (tegu ir „išmaniojo“) telefono
dėka. Reikia dar ir gyvai pulsuojančios informaciją perduodančiojo ir ją priimančiojo širdies dūžių... Lieku įsitikinęs, kad tuos mano, kaip pasaulį išgyvenančio ir jį bandančio aprašyti žmogaus širdies dūžius, jos pulsą geriau,
nei kitos techninės priemonės, perduoda atspausdintas ir
šiltose rankose vartomas tekstas.
Visas šias mintis ir, žinoma, – patį dienoraštį noriu užbaigti eiliuotu tekstu, kuris buvo parašytas prieš keliolika
metų – 2004 m. sausio 9 dieną. Jį atsitiktinai aptikau popierių maišalynėje...
Aš paslaptį savos gimties žinau.
Ir jums ją išsakysiu...
Keliausiu į Anapilį
Kartodamas – myliu Tėvynę...
Dėl jos aš gyvenau.
Dėl jos širdis kentėjo...
O šiandien atleidimo
Aš prašau: žmonos, sūnaus,
Anūkų...
Ir motinos, ir Arvydo.

Kurie kapuos atgulę...
Visus jus palikau
Jausmų savų šešėlyj...
Man apmaudu.
Pasaulio viso sutalpinti
Negalėjau... Ir gyvenau
Kamuojamas skolos kitiems,
Kaip koks bedalis...
Jau pavargau nuo tos kelionės.
Bet prasmę jos esu suradęs...
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