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NAMAI. LIGA NAMUOSE

Jonas BILIŪNAS (1879-1907) 
– rašytojas prozininkas ir publicis-
tas. Jauniausias, aštuntasis Niūronių 
kaimo (Anykščių r.) ūkininkų šeimos 
vaikas, pasimokęs Anykščių pradžios 
mokykloje, 1891-1899 m. baigė Lie-
pojos gimnaziją. Atsisakęs studijuoti 
kunigystę, jis neteko giminių paramos, 
todėl pragyveno, uždarbiaudamas iš 
privačių pamokų ir ruošdamasis studi-
joms, dalyvaudamas lietuviškoje vei-
kloje. 1900 m. sausio 16 d., kai Povilo 
Višinskio iniciatyva Liepojoje buvo 
vaidinamas pirmasis lietuviškas teatro 
spektaklis Keturakio „Amerika pirty“, J. 
Biliūnas jame sukūrė piršlio vaidmenį. 

1900-1901 m. J. Biliūnas studijavo 
Dorpato (dabar – Tartu, Estija) univer-
siteto Medicinos fakultete, bet buvo iš 
jo pašalintas už dalyvavimą anticari-
nėje studentų akcijoje. 1901-1903 m. 

Gyvenimas ne vien tik nuveiktais darbais, džiaugsmingais atradimais 
matuojamas. Pažvelgti į biografijose rečiau įvardijamą ligos žinią parū-
po supratus, kad liga, ypač ilgiau žingsniavus tuo pačiu gyvenimo keliu, 
nesirenka pagal nuopelnus, ji prislegia ir rašytojus, ir politikus, ir moksli-
ninkus. Tačiau kiekvieno žmogaus reakcija į ligą – tiek fizinę negalią, tiek 
dvasinius sukrėtimus ir netektis, yra itin individuali ir kartu pamokanti. 

Šiame rinkinyje – pluoštas žinomų anykštėnų minčių, gimusių šalia 
užklupusios negalios suvokimo ar nušvitimo akimirkomis, pasiliejusių 
laiškuose ar dienoraštyje. Jos pačios – lyg vaistai, nes padeda suprasti, 
kad kiekvienam iš mūsų liga nėra beviltiška našta, tai tik vienas iš gyveni-
mo prieskonių, su kuriuo galima susitaikyti, bet jam nenusilenkti.

Jonas BILIŪNAS
Iš laiško žmonos broliui Augustinui Janulaičiui, 1904 m. kovo 14 d.:
„Jau sakiaus, kad esmu visai sukiužęs, visai susilpnėjęs, kiekvienas mažmožis 

atsiliepia, ieškau romumo ir nuo politikos kartais noris net bėgti“.

Iš laiško žmonai Julijai Janulaitytei, 1904 m. birželio 24 d.:
„Bet dirbti daug nebegaliu: sutingau ir ištižau visiškai. Todėl laukiu vakacijų, 

– gal kiek atsigausiu“.

Iš laiško Povilui Višinskiui, 1904 m. lapkričio 20 d.:
„Bet iki šiolei vis tik jaučiuos gerai ir ramiai: gyvenu ir kvėpuoju prigimties 

gražumais, gausia jos ranka išmėtytais aplinkui. Kas šventadienį būtinai einu 
už miesto, lipu ant kalnų, roplinėju po jų olas, vaikštinėju po jų girias ir krū-
mus, - linksmais kloniais ir galingais ledų kalnais džiuginu savo akis, žadinu 
jausmus ir kurstau savo fantaziją...“ 

Iš laiško Povilui Višinskiui, 1905 m. sausio 3 d.:
„Mano sveikata nė šiokia, nė tokia. Kartais labai kostu, kartais apstoju... 

Bet kadangi dabar aplinkui tiek ašarų, nuliūdimo, tiek nelaimių ir vargo, tai 
jau man vaitoti ir dejuoti būtų gėda. Tik viena da norėčiau atlyginti: skolas 
atiduoti, o paskui tai jau sutikčiau nors ir pas Abraomą keliauti“. 

Iš laiško Povilui Višinskiui, 1905 m. vasario 2 d.:
„O taip dabar norėčiau būti sveikas, kad galėčiau rašyti, rašyti ir rašyti!.. 

Nenorėčiau numirti nepalikęs beletristu. Taip tai mirties nebijau – niekai pa-
tys, tik, nieko neparašius, gėda būtų greitai mirti...“ 

Iš laiško Povilui Višinskiui, 1905 m. 
spalio 14 d.:

„Nejaugi nepagyčiau? Mirti nebijau – 
jeigu nemylėčiau ir nebeturėčiau vilties 
šio to dar padaryti, tai nors ir dabar su-
tikčiau mirti, bet kadangi myliu ir vilties 
dar nenustojau, tai dar gyventi labai no-
rėčiau“. 

Iš laiško Jurgiui Šauliui, 1905 m. lap-
kričio 7 d.:

„Buvau prisirašęs prie knygyno, ėmiau 
knygas skaityti, bet mėnuo pasibaigė, to-
liau mokėti nebegaliu ir knygų nebegaliu 
gauti: visą dieną guliu lovoj ir neturiu ko 
veikti, – nors iš galvos eik iš nuobodumo; 
pirma tai nors skaitydavau visą dieną. 
Suprask, kad tokiam padėjime ir sveikyn 
žmogus vargiai gali eiti“. 

Iš laiško Jurgiui Šauliui, 1906 m. sau-
sio 18 d.:

Kai džiaugsmas už durų lieka

Jonas Biliūnas ir jo žmona Julija Zakopanės kurorte. Foto: VŽM.

Jono Biliūno bareljefas (skulpt. Bronius 
Vyšniauskas) Anykščių J. Biliūno gim-
nazijoje. Foto: Rasa Bražėnaitė, VŽM.
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„Su mano liga, tiesą pasakius, kuriozai. Jau 4 mėnesius išgulėjau, bet koks 
buvau, toks ir tebesu; vietinis valgymas (nors iš pradžios pasirodė geras) taip 
mane prikankino, kad, prisimindamas jį, sergu; Zakopane pamečiau mini-
mum 20 svarų. Visa laimė, kad susilaukiau savo Julijonos – tame tik ir matau 
savo išganymą. Atvažiavus pradėjo pati man virti valgymą ir lietuviškai mane 
penėti, – tuojau pradėjau taisyties. Dvasiškai  pirma jaučiau pragarą, dabar 
esu kuone visai ramus; ir fiziškai kiek stipresniu pradedu jausties. (...) Šitie 4 
mėnesiai ant šunio uodegos nuėjo: kaltas iš dalios daktaras, kad mano valgy-
mo nekontroliavo. Visa atsimainė, kaip mano žmona atvažiavo: ir valgymas 
patinka, ir ūpas geras. (...) Rašyk man iš Lietuvos nors retkarčiais, nes nė nuo 
ko žinių negaunu. Iš Vilniaus niekas man nerašo, ir man nesinori rašyti, kad 
jiems brangaus laiko negaišinčiau: matai, būdamas ligoniu invalidu, ir drąsos 
tokios nebeturiu, – jaučiu, kad niekam aš nebereikalingas. Vis tik dabar vėl 
pradedu atsigauti, vėl tikiu, kad galbūt pagysiu ir nors kiek pagyvensiu. Blo-
gai tik su pinigais: skolink ir skolink, o ir paskolinti ne taip lengva: tos skolos 
vėl kaip peilis pakaklėj“.  

Iš laiško Povilui Višinskiui, 1906 m. vasario 7 d.:
„O ar žinai, kad sulig kitų pranašavimų tai jau reikėjo man numirti, nes dr. 

Birutavičius pernai rudenį pasakęs, kad aš ir pusės metų nebeišgyvensiu, ir 
todėl niekur neberodijo man važiuoti. Kitas, dvasiškasis, vėl sako, kad norėti 
pagyti tai yra vis tiek, kaip eiti prieš Dievo galybę, ir pataria moterims, kad 
mestų ir negyventų kartu su savo ligotais vyrais, kad jais nesirūpintų, bet tik 
rūpintųs savo pilvu... O kaip sau nori: kartais esti labai nesmagu tą klausyti ar 
girdėti“. 

Iš laiško Jurgiui Šauliui, 1906 m. kovo 31 d.:
„Vis tik persitikrinau nors paskutiniu laiku, kad pagyti ir gyventi dar kiek 

galiu, jeigu, žinoma, gydyčiuos ir valgyčiau ir toliau taip, kaip dabar. (...) 
Sakiau pernai Povilui, kad nors ant visokių reikalingų ir nereikalingų susi-
rinkimų nelakstytų, nepaklausė... Aš padariau apžadus: jeigu tik pasveiksiu, 
toliau savo kambario ir knygų niekur neisiu; džiovininkas tik tokiuo būdu 
dar gali kiek gyventi ir šį tą padaryti, o ne – tai geriau iš karto sau kryželį 
pastatyti“.

Iš laiško Jurgiui Šauliui, 1906 m. balandžio 27 d.:
„Matydamas, kad ir aš galiu netikėtai greitai atsidurti pas Abraomą, mečiau 

gulėti ir ėmiaus plūksnos: baisu tai ne, bet negražu ir gėda anksti mirti, nieko 
nepadarius. Bet ką tu, silpnas žmogus, padarysi?“ 

Iš laiško uošvei Agotai Janulaitienei, 1907 m. lapkričio 22 d.:
„Aš, Mamyt, esu sveikesnis, tik vis tebeguliu lovoj. Julytė kaip Aniolas Sar-

gas mane prižiūri ir rūpinas. Jai ir numiręs būsiu dėkingas. Gulėdamas, Ma-
myt, ilgą laiką patale, daug skaitau ir misliju. Ir persitikrinau, kad brangiausias 
ir švenčiausias daiktas žmogui yra Tikėjimas. Jisai tik žmogų nuramina ir lai-
mingą padaro. Taigi žadu šiais metais atbūti iš viso gyvenimo išpažintį, arba 
spavednį“. 

Laiškų ištraukas parinko Alma Ambraškaitė

jis gyveno Šiauliuose ir Panevėžyje, 
vertėsi iš privačių pamokų, dalyvavo 
inteligentų veikloje, rašė eilėraščius ir 
publicistinius straipsnius, sukūrė pir-
muosius apsakymus. Negavęs leidimo 
tęsti medicinos studijas, 1903-1904 
m. jis studijavo Leipcige (Vokietija) – 
iš pradžių prekybą, paskui pasirinko 
literatūros ir kalbos bei dailiųjų menų 
studijas. Susirgęs džiova, jis turėjo 
išvis pasitraukti iš studijų. Jau būda-
mas sunkus ligonis nuo 1905 m. J. 
Biliūnas daugiausia gyveno Zakopa-
nėje – palankaus klimato kurortinėje 
vietovėje Pietų Lenkijoje, tada parašė 
geriausius savo kūrinius: apsakymus  
„Joniukas“, „Piestupys“, „Lazda“, 
„Ubagas“, „Brisiaus galas“, apysaką 
„Liūdna pasaka“.

1904 m. vasarą jis vedė gydytoją 
odontologę Juliją Janulaitytę-Biliū-
nienę (1880-1978), kuri jį slaugė iki 
gyvenimo pabaigos. J. Biliūnas mirė 
1907 m. lapkričio 25 d. Zakopanėje, 
ten ir buvo palaidotas, bet 1953 m. 
jo palaikai buvo atgabenti ir perlai-
doti Liudiškių kalvoje šalia Anykščių. 
Ant kapo 1958 m. buvo pastatytas 14 
metrų aukščio granitinis antkapinis 
paminklas su rašytojo bareljefu.

Povilas VIŠINSKIS (1875-1906) 
– rašytojas, visuomenininkas ir švietė-
jas, lietuviškos spaudos organizatorius. 
Lietuvių demokratų partijos steigėjas ir 
ideologas, politinės ir literatūrinės vei-
klos suartintas su Jonu Biliūnu, susirgęs 
greitąja džiova, mirė per kelias savai-
tes.

Jurgis ŠAULYS (1879-1948) – 
ekonomistas, filosofas, diplomatas ir 
visuomenininkas. Susirašinėdamas su 
bendraamžiu Jonu Biliūnu, studijavo 
Berno (Šveicarija) universitete ekono-
miką. Vėliau – Vasario 16-osios Lietu-
vos nepriklausomybės akto signataras, 
kone tris dešimtmečius dirbęs Lietuvos 
nepaprastuoju pasiuntiniu įvairiose 
Europos valstybėse. 

Dr. Mariano Hawraneko sanatorija, pirmoji Galicijoje, veikusi 1900-1910 m., kurioje gydėsi J. Biliūnas. Tai architekto 
Stanislavo Witkievicziaus (1851-1915), kilusio iš Pašiaušės kaimo Kelmės rajone, 1898 m. suprojektuotas pastatas, išlikęs 
Zakopanėje iki šiol, restauruotas 2007 m. ir žinomas kaip Vila Rialto. Foto: www.fotopolska.eu.
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Liudvika DIDŽIULIENĖ-ŽMONA
Iš laiško nežinomam asmeniui, 1910 m., Griežionėlės:
„Blogiausia liga mūsų jaunimo (jaunuomenės) – tai nusivylimas. Apim-

ti tos ligos nustoja mylėję savo brolius (draugus), praranda norą prie naujo 
darbo, prie naujų vargų. Tolyn labyn, net ant galo ir patys smarkieji surumbė-
ja, atbunka ir sumišę prapuola vilnyse nieko neveikiančios, tingios, rumbios 
ir atbukusios minios. Aukštai išsilavinęs jaunikaitis, nors jį daug kartų užtiks 
nusivylimas, neturi nustot vilties – turi viltimi gyvent, su meile kvėpuot, apsi-
šarvuot kantrybe, tada jau vargas jo lengvu matysis, tada nejaus savo naštos 
sunkumo ir tada švies jisai lyg jūrų žibintuvas ir rodys kelią savo tamsiems 
broliams, sesėms. (...)

Skaudu, labai skaudu, kad lietuviai savo rumbumu, atbukimu, tingumu ir 
abelnai stoka inteligencijos atsižymi terp kitų tautų, bet tas iš dalies ne vien 
jų kaltė.

Pažiūrėkime į šeimynas, iš kurių jie išėję, atrasime nemažai puslaukinių 
žmonelių, e tai ko norėt, kad sūnus ar dukra tokios šeimynos būtų gabus, 
tobulu žmogum. Tiktai nuo trečios kartos galima tikėtis lygių kitoms tau-
toms...“  

Iš laiško dukrai Vandai Didžiulytei, 1911 m. kovo 8 d., Griežionėlės:
„Miela Vandunyt!
(...) Džiaugiuos, kad baigi čia savo vargus, tik vienam esu priešinga, būtinai 

važiavimui užurubežin. Par suvažiavimą daktarų Jonas buvo Linkuvoje, saką 
daktarai, kad Vandytės sveikata visiškai gera, kas link skylės plaučiukuose, tai 
esą laiko darbas, su laiku sugysią, bet kad eina geryn tas esą matoma. Po visas 
tas sanatorijas suvažiavimas iš visų pasviečių visokių ligonių jau ir orą gadina, 
e da tie visi kambariai kambariukai gal nuo amžių ligomis užkrėsti ir kas iš 
to. Okuličienė turėjo kiaurus plaučius ir gyveno keliolika metų: nuvažiavo 
Samaron kumysu gydytųs ir pasijautė, kad grait mirsiant. Biliūnui apie Indrio-
niškį apsigyvenus (sugrįžusiam iš Šveicarijos) pribuvo devyni svarai par 16 
dienų, e Zakopanan nuvažiavęs mirė. Žinoma, čia ne man spręsti, bet tikrai 
patarčia par vasar Griežionyse pagyvent, mergytė paaugėtų ir vis eitų sveikyn. 
Tik apmislyk gerai: ji nabagytė ilgėsis – bodėsis, tai Tutės, tai Dėdės, tai ko 
nors, ir vis bus nelinksma, e čia galės ji nors retkarčiais pasimatyt su mylimais 
žmonėmis ir galima jai viso, ko nori pristatyt, galima važinėt miškan, upėn 
ar kur noriant. Ožkos pieną gert, abelnai palaikyt sveikatą ir gerą ūpą, kas jai 
daug naudingiau, negu svetur bodėtis. E jegu turės naujus įspūdžius, tai žinai, 
kad jai tas neina naudon, ji tam par silpna, tas ją vargena ir kankena. Galėtum 
kelionę atadėt kitiem ar tretiem metam, e dabar aš stačiai dėl to nerimauju ir 

nei kaip negaliu tam pritart. Toliau gal pa-
mislytum apsigyvent Kryme, galėtum ten 
ir savo kabinetą atadengt, e mergytė būtų 
vyresnė, ne teip jautri ir gėriaus aiškintų 
sau tą kelionę ir atskyrimą nuo mylimų 
žmonių. Apmislyk gerai, Vandut. (...)

Mylinti Momutė“ 

Iš laiško dukrai Vandai Didžiulytei, 
1913 m. liepos 17 d., Griežionėlės:

„Miela mano Vandunyt!
Žodžiai raminimo nieko negelbės, ge-

rai tą suprantu, betgi, miela Vandunyt, pa-
rodyk Tu pati, kad esi Moteris ir Motina, 
verta to vardo. Atsimink motiną Grakchų, 
motiną Machabėjo, kurios taip tvirtai lai-
kėsi, regėdamos savo sūnus kankenant ir 
žudant. Aš gi jums taipgi daviau paveikslą 
tiek savo gyvenime kentėdama, atmink, 
buvo laikas, kad aš buvau pusės vaikų ir 
tai gerųjų spėkų nebetekus, vis laikiaus ir 
laikiaus, jausdama, kad da esu naudinga, 
esu reikalinga, turiu gyvent, turiu būt tvir-
ta ir sveika.

Vandute miela, Vandute brangi, sti-
prinkis, ilgą turi kelionę ir nemažą darbą 
žmonijai tarnaut! Palaiminti mirusieji! Jie 

Liudvika Nitaitė-DIDŽIULIE-
NĖ-Žmona (1856-1925) – rašytoja 
prozininkė, dramaturgė, visuomeni-
ninkė.  Kilusi iš Roblių kaimo (Rokiš-
kio r.),  užaugusi to krašto dvaruose, 
kur dirbdavo jos tėvas, ištekėjusi 1877 
m. ji įsikūrė vyro bibliofilo Stanislovo 
Didžiulio (1850-1927) dvarelyje Grie-
žionėlėse (Anykščių r.), čia užaugino ir 
išugdė 8 vaikus. L. Didžiulienė platino 
draudžiamą lietuvišką spaudą, rinko 
liaudies dainas bei sutautosakėjusius 
kūrinius. 1893 m. ji išleido pirmąją 
lietuvišką kulinarijos knygelę „Lie-
tuvos gaspadinė“. Norėdama išmo-
kyti visus savo vaikus, L. Didžiulienė 
1896-1907 m. su vaikais gyveno Min-
taujoje, kur išlaikė moksleivių ben-
drabutį. Vaikams užaugus ir baigus 
gimnaziją, 1907-1915 m. ji gyveno 
Griežionėlėse ir prižiūrėjo be ištremto 
šeimininko likusią sodybą, rinko tau-
tosaką. 1915-1924 m. L. Didžiulienė 
gyveno Jaltoje (Krymas, Ukraina), iš 
pradžių dirbo karo ligoninėje, vėliau 
padėjo steigti lietuvių tuberkuliozinę 
sanatoriją ir buvo jos šeimininkė. 1924 
m. grįžusi į Lietuvą, senatvę ji praleido 
Griežionėlėse.  Mirė 1925 m. spalio 
25 d. Griežionėlėse.

Išlikusiuose L. Didžiulienės laiš-
kuose, rašytuose jos artimiesiems, atsi-
skleidžia jos rūpesčiai dėl tautinio jau-
nimo dvasinių negalių ir dėl vienos iš 
šeimą lydėjusių netekčių: sunkiai susir-
gusios ir 1913 m. mirusios jos 10-metės 
anūkėlės Vandutės Mickevičiūtės, Van-
dos Didžiulytės (1881-1941) ir jos vyro 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko (1880-
1935) dukters.

Didžiuliai ir jų svečiai Griežionėlėse 1910 m. vasarą. Stovi (iš kairės) Vytautas 
Didžiulis ir Jurgis Elisonas, sėdi Michalina Didžiulytė,  Liudvika Didžiulienė, 
Aldona Didžiulytė ir Antanas Purėnas, priekyje – Emilija Didžiulytė ir Vandos 
Didžiulytės dukrelė Vandytė Mickevičiūtė. Foto: VŽM.
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nieko nebekentės. Laiminga Vandytė! Laiminga. Ji buvo graži, Ji buvo gabi, 
būtų likus garsia. Pultų prieš ją ant kelių šimtai, po to sektų meilė, moterystė, 
visokios kančios, nusivylimai, ašaros ir širdies skausmai. Ji to nepažino. Ji lai-
minga. Vienas jos troškimas buvo pas Bobutę, širdelė traukė pas artimiausią, 
širdelė jautė, kad bobutei eilia su ja veikiausia atsigulti. Gaila, kad nuo manęs 
slėpėt, būčia kaip nors pasirūpinus su Ja atsisveikinti. Lig vakar dienai gyvenau 
vilčia, kad da Ją pamatysiu ant šio svieto. 

Vakar 17 Liepo iš karto gavau tris jūsų laiškus: „Vandytės nebėra!!!“ Am-
žiną atilsį nabagytei! Ji laiminga, lauks mūsų pas save ir džiaugsis, regėda-
ma, kad Mama Jos testamentą pildžia. Atsimenu, ką Ji Rygoj esant kalbėjo: 
„Mama, tu neverk, tavo ašaros mane kankena, tu, mama, gyvenk ir dirbk, 
daug yra vaikų sviete, gyvenk ir dirbk dėl jų. Mama, neverk, kai tu verki, man 
sunku“. Taigi, Vandute miela, atsimindama žodelius to mažučio mūsų filioso-
fo, neraudok, raminkis. Jai dabar geriau. Ji nuo kančių ir vargų pasiliuosavus, 
ilsis ramiai, mūsų laukdama.

Dirbk, Vandute, būk rami, duok poilsį savo galvai ir širdelei. (...)
Momutė“

Iš kn.: Didžiulienė, Liudvika. Raštai. T. 2: Laiškai. – Vilnius: Pradai, 1998. 
P. 365-366, 372-373, 414-415.

Bronė BUIVYDAITĖ
Dienoraštis, 1951 m. vasario 13 d.:
„Dabar mano širdis jaučia, ypač aštriai, tą nebylumą... Tiek daug minčių, 

norų – kaip kalėjime uždaryta. O gyvenimas teka pro šalį, čia šaipydamasis, 
čia grūmodamas, čia atverdamas tokias bedugnes, į kurias pažiūrėjus svaigsta 
galva... ir sutrupa norai ir mintys, kaip ledo žvakės, užgavus lazda...

Jau treji metai suėjo, kaip sergu... Vis daktarai duoda vilties – vis tikiuos. 
O laikas bėga ir neša tas mano vargšes, paskutines mano gyvenimo dienas... 
Pavargo širdis nuo tylos... Apsunko kelias.“

Dienoraštis, 1951 m. vasario 24 d.:
„Kažkas lyg neramu širdy. Nežinau, ar fiziškai per daug pavargau – ar nu-

jautimas ko negero. Ateinantį trečiadienį jau pusiaugavėnis. Amarilis jau su-
krovė žiedus, ir vienas žiedas jau šiepiasi, rodo pavasarį. Ir mano nuotaika 
(kaip dažniausiai man esti pavasarėjant) kyla ir norisi gyventi gyventi kokį 
1000 metų. Ir, atrodo, niekados neatsibostų, kaip neat-
sibosta gamtai kartotis. Tik, žinoma, kad sveikatos turė-
čiau nors tiek, kiek dabar.“

Dienoraštis, 1951 m. liepos 5 d.:
„Šiandien šaltoka – juodi debesys, kaip dūmai, le-

kia iš vakarų – tokie nukarę, pilvoti ir pilia lietų, nors 
žemė jo ir nereikalauja. Rinkau braškes, ryt žadu nešti 
parduoti. Pasidariau „kupčius“. Jau pardaviau už 68 ru-
blius – ir nusipirkau perkelinę suknelę.“

Dienoraštis, 1951 m. gruodžio 12 d.:
„Laukiu dienų ilgėjant, dabar jos tokios trumpos. 

Ak, pavasaris, tas mielas pavasaris nebe už kalnų. Vėl 
sėsiu, sodinsiu, laistysiu, džiaugsiuos vaisiais. Jau iš 
anksto galvoju, ką kur reikės sodinti.“

Dienoraštis, 1952 m. vasario 17 d.:
„Sniego, sniego – ir dar vis sninga. Gražu būtų žiū-

rėti, jei nereikėtų eiti į turgų – ir šaligatvį valyti...
Nuotaika, kaip optimisto, nebloga. Vis po truputį 

taisau – dirbinėju.“ 

Dienoraštis, 1952 m. balandžio 26 d.:
„Pasodinau svogūnus.
Dienos labai gražios, šiltos ir sausos. Kasdie po +20 

o C. Šiandien  labai jaučiuos išvargus – avietyną išva-
liau ir patręšiau.“

Dienoraštis, 1952 m. balandžio 27 d.:
„Puiki šilta diena. Po pietų buvo perkūnija ir gražiai 

Kai džiaugsmas už durų lieka

Bronė Buivydaitė ir jos sekretorė Rožė Klimašauskaitė 1982 m. 
gruodžio 8 d. Minėdama 87-ąjį gimtadienį, rašytoja buvo jau 
visiškai akla. Foto: VŽM.

Bronė BUIVYDAITĖ (1895-1984) 
– pedagogė, rašytoja. Iš Svėdasų kilusi, 
Anykščiuose užaugusi, paskui antrąją 
gyvenimo pusę gimtinėje praleidusi B. 
Buivydaitė yra pirmoji lietuvių poetė, 
sudariusi ir 1921 m. Tyrų Dukters slapy-
vardžiu išleidusi lyrikos rinkinį „Vasaros 
šnekos“, paskui – visą seriją kūrinių 
vaikų teatrams. Senatvėje savo name-
lyje Anykščių senamiestyje jos para-
šytos memuarinės apysakos „Pro vai-
kystės langą“ ir „Vargai vartus kilnoja“ 
piešia XX a. pirmosios pusės Anykščių 
ir visos Lietuvos buities panoramą.

1948 m. B. Buivydaitė grįžo į 
Anykščius, palikusi mėgstamą lietuvių 
kalbos mokytojos darbą Alytaus gim-
nazijoje, dramos būrelį, savo mylimas 
mokines. Grįžo ne savo noru – bijojo 
suėmimo kaip politinio kalinio žmona, 
kai 1946 m. jos vyras istorikas Juo-
zas Mičiulis buvo atleistas iš Alytaus 
mokytojų seminarijos direktoriaus 
pareigų, o 1947 m. buvo areštuotas 
ir dešimčiai metų nuteistas katorgos 
darbų. „Sužinojus, kad mane suėmė, 
ją ištiko šokas – paguldė į ligoninę“, 
– vėliau prisiminė J. Mičiulis žmonos 
išgyvenimus. 

Anykščiuose rašytoja ne iškart apsi-
gyveno savo namuose, slapstėsi pas 
bičiulius, kol, pažįstamiems padėjus 
prisiregistruoti, grįžo į vaikystės namus 
pas seną motiną. Tuo laiku B. Buivydaitė 
neturėjo jokių pajamų, dar siųsdavo 
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siuntinius vyrui į lagerį. Pragyvenimo 
šaltinis tapo daržas. Čia publikuojami 
rašytojos dienoraščio įrašai primena tą 
jos gyvenimo periodą. 

Bet fizinis darbas darže „labai tei-
giamai atsiliepė mano nervams“, – taip 
vėliau ji rašė autobiografijoje. Keletą 
metų jautusi didelio nervinio sukrėtimo 
pasekmes, rašytoja pamažu vėl sugrįžo 
prie kūrybinio darbo.  

Teresė MIKELIŪNAITĖ (1928-
1984) – pedagogė, muziejininkė. Iš 
Panevėžio kilusi ir Vilniaus univer-
sitete baigusi lituanistikos studijas, ji 
keletą metų dirbo pedagoginį darbą 
Troškūnuose, o paskui 1960-1984 m., 
iki gyvenimo pabaigos, buvo Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus direk-
torė, žymiausia XX a. antrosios pusės 
humanitarinių tradicijų puoselėtoja 
Anykščiuose. 

Muziejuje kaupiamas ir saugomas 
jos rankraštinis palikimas, kuriame ir 
laiškai, adresuoti mokslininkui agro-
nomui, Arklio muziejaus kūrėjui Petrui 
Vasinauskui (1906-1995), iki 1960 m. 
Muziejaus direktore dirbusios Onos 
Sedelskytės seseriai Teklei Sedelskytei 
bei brolio Antano Zenono Mikeliūno 
žmonai bibliotekininkei Stasei Mikeliū-
nienei (g. 1931 m.).

palijo. Rudenį pasėtos morkos jau dygsta. Pasėti svogūnai 23 d. – jau dygsta. 
Ir agurkai irgi dygsta.“

Dienoraštis, 1952 m. gegužės 2 d.:
„Papūtė šaltas vakarų vėjas, ir oras atšalo. Jau malonu sėdėti kambary. 

Šiandien gerokai pavargau – kol sutvarkiau žemę bulvėms sodinti. Ir pasodi-
nau bulves.“

Dienoraštis, 1952 m. gegužės 8 d.:
„Pučia šiaurės vėjas, ir oras atšalo. Jau malonu sėdėti kambary. Po bulvių 

sodinimo  jaučiu visą kūną – maudžia sąnarius – ir lyg sumušta jaučiuosi.“

Dienoraštis, 1952 m. gegužės 19 d.:
„Ateina rytą mama, sako: „Sninga“. Aš tuoj šokau iš lovos. Visur balta ir 

taip sninga, net baisu. Kaip mano agurkai? Nukasiau sniegą nuo dėžučių, ku-
rios dar be to, apdengtos stiklais – ir apdengiau skudurais dar. Bet vargu, ar jie 
išliks. Pupelės, atrodo, tokios pat, kaip vakar. Žirniai, vargšai, sniego prislėgti, 
bet lapai rodos nesušalę...

Gaila agurkų, taip jais džiaugiaus. Bet, jei ir sunyks, darbo nebus gaila, nes 
turėjau džiaugsmo matydama juos dygstant, augant.“

Dienoraščio ištraukas parinko Alma Ambraškaitė

Teresė MIKELIŪNAITĖ
Iš laiško Teklei Sedelskytei, 1978 m. kovo 16 d.:
„Ir vis dėlto esu įsitikinusi, kad pats geriausias vaistas yra nepervargimas, po-

ilsis, tyras oras ir pusėtinas maistas. Tokį žodinį receptą viena gera chirurgė davė 
savo giminaitei. Ir, manau, ji teisi. Taigi su cheminiais vaistais neskubėkite, išban-
dykite natūraliuosius“.

Iš laiško Petrui Vasinauskui, 1978 m. rugsėjo 15 d.:
„Ligoninės laikas taip suskirstytas, taip sukapotas gabalais, kad jis išteka 

kaip vanduo pro pirštus – jo daug ir jo nėra: pusryčiai, vizitai, procedūros, tyri-
mai, pietūs, lankytojai, vakarienė... Savotiškas ritmas, savotiškas tempas. Ligo-

ninės gyvenimas, sakyčiau, turi net savo patrauklumo, 
bent man turėjo, kai prieš keliolika metų buvau pagul-
dyta tyrimams. Didžiausia laimė buvo ta, kad nereikėjo 
niekuo rūpintis: nei į parduotuves vaikščioti, nei valgio 
sau gaminti, – viskas atnešta, paduota, nuimta...“

Iš laiško Teklei Sedelskytei, 1980 m. vasario 17 d.:
„Nepasigirsiu ir aš savo sveikata. Metai daro savo. 

Pastaruoju metu ėmė kankinti nemiga: pamiegu kokias 
dvi valandas, ir viskas...“

Iš laiško Teklei Sedelskytei, 1980 m. rugpjūčio 17 d.:
„Svarbiausia – reikia stiprinti kraują: valgyti morkų, bu-

rokėlių, pasitarti dėl viso to su gydytoju, nors toks nemalo-
nus tas vaikščiojimas į gydymo įstaigas. Kai kraujas stiprus, 
organizmas nugali ligą be vaistų“.

Iš laiško brolienei Stasei Mikeliūnienei, 1981 m. ba-
landžio 26 d.:

„Taigi, sergu. Visą savaitę išgulėjau. Kas? Bala žino. 
Kažkoks pusiau gripas: galvos, akių obuolių skausmas, 
temperatūra, širdies maskatavimas, o paskui – prakai-
tavimas, lyg ir dusinimas, plaučių „čiulbėjimas“ ir galų 
gale – kosulys. Šiandien pirmą dieną atsikėliau, pa-
galvojusi, kad kosėti galiu ir vaikščiodama. Gydytoja, 
aišku, pasiūlė ligoninę, o kai ten važiuoti nepanorau, 
prirašė daugybę vaistų, pagamintų net trijose respubli-
kose: Vokietijoje, Lenkijoje ir RTFSR. Supleškinau pen-
kis rublius ir, tikiuosi, nusipirkau ilgam laikui nesveikatą, 
nes, tiek vaistų prarijęs, ne tik žmogus, bet ir dramblys 
kojas pakratytų. O negerti jų bijau, nes tai – „gydymo 
kursas“...“

Laiškų iš VŽM fondų ištraukas parinko Vida Zasienė

Du bendražygiai ir bendraminčiai: A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorė Teresė 
Mikeliūnaitė ir prof. Petras Vasinauskas vienoje iš etnografinių 
ekspedicijų 1980 m. vasarą. Foto: VŽM.
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Rapolas ŠALTENIS

A. Vienuolis kartais mėgdavo linksmai papasakoti lyg ir anekdotus apie žy-
mesnių žmonių, ypač rašytojų, gyvenimą. (...)

Labai įdomus A. Vienuolio pasisakymas apie rašytoją V. Sirijos Girą: tai esąs 
geriausias rašytojas iš gydytojų ir geriausias gydytojas iš rašytojų...

Poetė V. Valsiūnienė todėl anksti mirusi, kad labai klausiusi gydytojų ir uoliau-
siai suvartodavusi jų paskirtuosius vaistus, o jis, Vienuolis, pusę vaistų išmesdavęs, 
todėl ir poetę pergyvenęs. Su Valsiūniene kurį laiką A. Vienuolis gydėsi Vilniaus 
specklinikoje. (...)

Gailėdamasis pasakodavo apie sergantį Kiprą Petrauską, A. Gudaitį-Guzevi-
čių, kuris, jį Rygoje operuojant, vis šaukęs: „Oi, kaip noriu gyvent!“ ir tuo kartu 
pagijęs. Piktindavosi „naujaisiais ponais“, nomenklatūrininkais, partijos grietinėle 
– Zimanu, Preikšu, kurie tekalbą tik apie medžiokles ir pokylius... (...)

Baltušis, Venclova, Šimkus, Sluckis, Mieželaitis įdomiai A. Vienuolio čiuptelė-
ti paskutiniame jo feljetone, parašytame prieš jo 75 metų jubiliejaus minėjimą. Tą 
feljetoną parašęs po to, kai vis nesisekę sukurti oficialią iškilmių kalbą, kuri buvusi 
vis panaši į 70-ties metų jubiliejinę kalbą. (...)

Siauraprasmiu, nejuokingu daugiažodžiavimu pasakojama, kaip fotografas 
Levinas iš „Švyturio“ befotografuodamas vis perstatinėjęs kambario baldus, net 
perkabinėjęs užuolaidas; vis bijota, kad žalių lentų baldai nesubyrėtų. Norėję 
darbą atidėt, kol „baldai susigulės“, bet Levinas nesutikęs ir fotografavęs „pagal 
socialistinio realizmo metodą, pagal paskutiniąją madą“. Kai fotografas parodęs 
negatyvą, A. Vienuolis sušukęs:

„– Bet kadgi čia ne aš: čia kažkokio faraono mumijos nuotrauka.
– Čia tamsta.
– Bet kad visai į mane nepanašus. Žiūrėk, Tamsta: gyslos, raukšlės, susilenkęs, 

susirietęs... Argi aš toks? Tokio nepažins nei žmona, nei vaikai.
– Čia ne vaikams ir žmonai, o visuomenei!!!
– Nepažins ir visuomenė.
– Pagal socialistinį realizmą žmogus, sulaukęs 75 metų, turi atrodyti taip, o 

ne kitaip.
– Po velnių! – pagaliau, pritrūkęs kantrybės, sušukau: – Nešdinkis, Tamsta, 

lauk! Čia ne tik pagal socialistinį, kritiškąjį ir dar kitokį realizmą – čia nei velnias, 
nei gegutė! Prašau šitos nuotraukos niekur nedėti.

– Tai priklausys ne nuo manęs, o nuo septynių žurnalo redaktorių: jie visi iš-
mintingi kaip mokyti rabinai. Jei netiks, jie nedės, o aš atlieku savo...“ 

Kn: Šaltenis, Rapolas. Tikras netikras A. Vienuolis. – Kaunas, Spindulys, 
1994. – P. 225-233.   

– Ar tu bijai mirti? – staiga nei iš šio, 
nei iš to paklausė A. Vienuolis mokytoją P. 
Šulgą priešpaskutinę savo gyvenimo die-
ną. Ir kiek patylėjęs, pats pasakė:

– Taip, nereikia mirties bijot. O kan-
čių?

Kančių bijojo. Bijojo senatvės maraz-
mo, kaip dažnai sakydavo. Bet jo ir nepa-
tyrė. Senatvę praleido dar stiprus, darbštus, 
viskuo aprūpintas ir patenkintas, laisvas 
nuo materialinių-buitinių rūpesčių. 

Jau 1945 m. jam paskirta personalinė 
pensija, švenčiant 70-ies metų gimimo 
sukaktį, jam suteikiamas nusipelniusio 
meno veikėjo vardas, 1954 m. po lietu-
vių literatūros ir meno dekados Maskvoje 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
apdovanojamas Lenino ordinu, 1956 m. – 
Darbo raudonosios vėliavos ordinu. 75-e-
rių metų jubiliejaus išvakarėse, 1957 metų 
balandžio 6 d., jam suteikiamas Lietuvos 
TSR liaudies rašytojo vardas.

– Laiminga ir šviesi senatvė, – karto-

Vakarop. Iš prisiminimų 
apie Antaną Vienuolį

Rapolas ŠALTENIS (1908-2007) 
– pedagogas, rašytojas memuaristas, 
publicistas. Gimęs ir užaugęs Klevė-
nuose (Anykščių r.), 1938 m. Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete įgijęs lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytojo išsi-
lavinimą, R. Šaltenis dirbo pedagoginį 
darbą Kaišiadoryse, paskui Ukmergėje. 
1943 m. pavasarį paskirtas į Anykščius, 
jis dirbo Anykščių progimnazijos direk-
toriumi, 1943-1944 m. buvo pirmasis 
gimnazijos direktorius, 1944-1945 m. 
– Skiemonių (Anykščių r.) progimnazi-
jos inspektorius.

Nuo 1945 m. iki gyvenimo pabai-
gos R. Šaltenis gyveno Utenoje. 1945-
1946 m. jis dirbo Utenos mergaičių 
gimnazijos mokytoju ir direktoriumi, 
1946-1947 m. buvo mokytojas ir suau-
gusiųjų gimnazijos inspektorius, 1947-
1949 m. – Utenos rajono švietimo 
skyriaus inspektorius, 1949-1951 m. – 

Vienoje iš paskutiniųjų nuotraukų Antanas Vienuolis 1957 m. savo darbo 
kambaryje, ant sofutės, – ten, kur tą vasarą ir užgeso rašytojo gyvybė. Foto: 
VŽM.



20 2120 21

NAMAI. LIGA NAMUOSE

davo A. Vienuolis. – Dabar galiu atsidėti vien kūrybai. Rašyti ir spausdintis 
puikiausios sąlygos. Apie tokią senatvę galėjau tik svajoti. Ką ir kalbėt apie ano 
meto sąlygas... Ta vaistinė! Ji būtų mane į kapus nuvariusi.

Neteko jam patirti didesnių ligų, kančių ir to bijomo senatvės marazmo. Visus 
75 metus išgyveno iki pat paskutinės valandos nesuguręs, žvalus. Jis buvo jaunas 
ne tik širdimi, siela, kaip mėgdavo sakyti, bet ir kūnu. Su juo po Kaukazą keliavę 
rašytojai J. Paukštelis, A. Žukauskas, M. Sluckis žavėjosi jo greitumu, ištvermin-
gumu. Sveikatos nebuvo jis labai tvirtos, bet mokėjo ją tausoti, saugoti. Jis daug 
vaikščiodavo.

„– Visą gyvenimą vaikščioju ir vaikščioju! – didžiuodamasis paaiškino. – Už-
tat gyvas!“ – prisimena M. Sluckis.

Mėgdavo maudytis, plaukioti. Su Stasiuku ant nugaros perplaukdavo Šventą-
ją už užtvankos paskinti Mamutei geltonų vandens lelijų.

Jo sveikatai pakenkė dar vaikystėje „rarotinės“ mišios, kurioms tarnauti jis 
šalčiausiais žiemos rytais dažnai ateidavo net iš Užuožerių. Paskui – Kaukazo 
drugys. Dar vėliau – kažkokia psichinė autoįtarumo liga, nuo kurios bandė gy-
dytis net hipnozės būdu.

1953 m. rašo sūnui sergąs plaučiu uždegimu.
Mieliausia jo slaugė – auklėtinė Ritutė. „Ritutė atsisėsdavo ant kėdės ir išsėdė-

davo ilgai, o tėvelis būdavo labai patenkintas. Jie apie kažką abu kalbėdavo. Bū-
davo ir taip, kad slaugytoja užsirioglindavo už nugaros tėveliui ir užmigdavo“.

Nuo 1954 metų Vienuolis stengiasi rudenį ar žiemą nors trumpai pabūti Kau-
kaze ne tiek kūrybiniais sumetimais, kiek dėl sveikatos – kad nesusirgtų plaučių 
uždegimu. 1955 m., gydydamasis Sočyje, į kurį atvyko tiesiai iš Maskvos po 
Rašytojų sąjungos suvažiavimo, patyrė naujų ligų: „Surado manyje ligų, apie 
kurias aš net nežinojau, bet pavojingiausia jų – sklerozė!!!“ – rašo redaktoriui 
Gurvičiui. Kurti neturįs laiko, bet nuo I.6 pradėsiąs rašyti „Kostą Chetogurovą“ ir 
„Bucharos emirą“. Būsiąs per žiemą. Bet sveikata nuo Macestos vonių negerėjo. 
Gydė dabar jam kojų skausmus, bet vėliau skundėsi – tos vonios sugadinusios 
jam širdį. Paskui ištiko infarktas. Kovo 1 d. vėl rašo Gurvičiui, kad sveikata ne-
gerėjanti. Laukiąs sūnaus, kad parvežtų namo. Rūpinasi „Raštų“ leidimu. „Kas 
dėl kalbų – tai nespausdinsiu, nes jos mat ne visos mano! Tamsta pats žinai 
– pridėta, nubraukta, iškreipta, o kitos ir visai ne mano parašytos!!! Taipgi ne-
norėčiau spausdinti ir kelionių aprašymo – jau labai paprastas ir labai skubiai 
parašytas...“

Štai kaip kritiškai ir teisingai senatvėje jis vertina savo žurnalistinę veiklą.
Pavojingiausias susirgimas buvo infarktas, ištikęs jį 1955 m. vasarą. Apie tai 

jis rašo:
„Savo gyvenime daug teko matyti ir lankyti ligonių, laidoti nabašninkų, ar-

timųjų, draugų, bičiulių. Daug teko pergyventi liūdesio, nusiminimų, susigrau-
žimų, bet visa tai kažkaip giliai manęs paties nepaliesdavo. Po ligonių lankymo 
ar pargrįžus iš pakasynų vėl žmogus įsitraukdavai į kasdieninio gyvenimo rūpes-

čius ir pamiršdavai, ko, regėjos, niekuomet 
negalėsi pamiršti. Kad ir ateidavo į galvą 
mintys, kad kada nors ir man pačiam ateis 
toji valanda, bet kažinkaip toji mintis greit 
praslinkdavo, ir vėl žmogus paskęsdavai 
gyvenimo niekniekiuose, bet kai 73-čiais 
mano gyvenimo metais mane ištiko pirmas 
širdies infarktas, o po penkių dienų antras 
ir jau toks stiprus, kad ne tik aš pats, bet ir 
mano artimieji gan rimtai susirūpino mano 
likimu, – ir aš pats pamačiau jau stovįs prie 
kapo duobės krašto. Pamačiau ir nusigan-
dau, kad taip greit ir taip ūmai ir netikėtai 
mane parbloškė liga ar 73 metų našta. Ne-
jaugi, pamaniau sau, ir man jau atėjo galas! 
Dar labiau susirūpinau, kai pamačiau mane 
beslauginant žmoną, kai pamačiau rimtus 
gydytojų veidus ir pajutau nepaliaujamą 
širdies spaudimą ir nelygų plakimą. Tačiau 
vilties, kad dar pagysiu, vis dar nenustojau, 
bet kai po kelių dienų gydytojai nutarė iš-
vežti mane Vilniun į ligoninę, nusiminiau 
ir suabejojau, ar aš begrįšiu į savo namus, 
į savo jaukų kambarį, prie savo numylėto 

Utenos berniukų gimnazijos inspekto-
rius, 1951-1952 m. – Utenos berniukų 
gimnazijos direktorius, o ilgiausiai 
1952-1972 m. dirbo Utenos 2-osios 
vidurinės mokyklos (dabar – Utenos 
Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla) 
ir suaugusiųjų vidurinės mokyklos 
mokytoju. R. Šaltenis buvo Mokytojų 
profesinės sąjungos, Žurnalistų profesi-
nės sąjungos, Lietuvos Šaulių sąjungos 
narys. 

Būdamas rašytojo Antano Žukaus-
ko-Vienuolio sūnėnas (sesers Emilijos 
Žukauskaitės-Šaltenienės sūnus) ir 
pasižymėdamas humanitariniais polin-
kiais, R. Šaltenis jaunystėje ilgą laiką 
artimai bendravo su savo dėde. Vėliau, 
jau būdamas vyresnio amžiaus, rem-
damasis savo prisiminimais ir sukaup-
tais dokumentais, jis parašė ir išleido 
dvi memuarinio pobūdžio knygas apie 
savo giminaitį: „A. Vienuolio gyvenimo 
pėdsakais“ (1982 m.) ir „Tikras netikras 
A. Vienuolis“ (1994 m.), jose atskleis-
damas subtiliausius A. Vienuolio kaip 
jautraus žmogaus išgyvenimus. 

Jis taip pat ir išleido memuarinės 
publicistikos knygas „Mūsų Baranaus-
kas“ (1985 m.), „Kai skleidėsi burės“ 
(1991 m.), „Tarp dangaus ir žemės“ 
(1990 m.), „Gaudeamus igitur“ (1993 
m.) bei „Aš – mokytojas“ (2007 m.). 

Sulaukęs solidaus amžiaus ir iki 
gyvenimo pabaigos išlikęs darbingas, 
R. Šaltenis mirė 2007-ųjų rudenį Ute-
noje, ten ir palaidotas. 

 
Pranas ŠULGA (1893-apie1980) 

– pedagogas, visuomenininkas. Kilęs 
iš Dečionių (Anykščių r.), 1919-
1920 m. jis tarnavo savanoriu Lietu-
vos kariuomenėje, kaip vyresnysis 
puskarininkis dalyvavo Lietuvos 

Net ir sirgdamas A. Vienuolis pasitikdavo į muziejų atvykstančius turistus. 
1955 m. vasarą jis, nepakildamas iš sudedamos lovelės, bendravo su atvyku-
siais ekskursantais iš Vilniaus 1-osios darbo jaunimo vidurinės mokyklos, su 
jais ir nusifotografavo sodybos kieme. Foto: VŽM.
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Vakarop. Iš prisiminimų apie Antaną Vienuolį

darbo – literatūros. Iš pradžių buvau atsisakęs vykti Vilniun į ligoninę ir norėjau 
pasilikti namie, bet kai vietiniai gydytojai pareiškė, kad jie nesiimą atsakomybės 
už mano sveikatą, jei aš pasiliksiu namie, – sutikau. Tą pačią dieną mane nešte 
išnešė iš namų į mašiną. Nors ir kaip man buvo uždrausta jaudintis...“

Išvažiavo verkdamas. Nebesitikėjo namo gyvas grįšiąs. Mintimis su visais atsi-
sveikinęs. Bet sanitariniame automobilyje nurimęs, prieš pat Vilnių net užmigęs.

Kažkurią dieną buvo jį apėmusi didelė depresija. Jis rašė žmonai: „Mamute, 
aš jaučiuos blogai. Jei m. (mirčiau? – R. Š.), tučtuojau išduok mano keturioms 
seserims iš savo  pinigų visom po tris (3.000) tūkstančius rublių. Tai mano tokia 
paskutinė valia. Tu dar gausi. Tave visada mylėjęs Antanas.“

Liepos 8 dieną atėjusiai į ligoninę jo aplankyti M. Katinienei parašė:
„Sumanymų turiu labai daug ir gražių. Čia nieko nesukūriau, tik galvojau ir 

svajojau. Bet, deja, ką per naktį sugalvoju, tai dieną nebeatmenu. Pamiršau net 
Tamstų gatvelės pavadinimą – o tai vis ligos pasekmės.

Su dideliu malonumu skaitau K. Borutos „Dangus griūva“ – tai Lietuvos An-
dersenas, taip man patinka.“

Porą kartų jį lankiau ir aš. Įeidamas išgirdau koridoriuje pašnabšdomis gydy-
tojus kalbantis: „Vienuoliui šiandien blogiau...“ Radau ligonį suirzusį, neramų. 
Mažai kalbėjo. Pradėjo verkti ir paprašė mane išeiti: „Nepyk, Rapoliuk, man 
negera...“ Išėjau ir aš verkdamas. Kitą kartą radau pas jį beatsisveikinančią E. 
Samaniūtę, su kuria jis draugavo, pas kurią, kol neturėjo buto, atvykęs Vilniun, 
apsistodavo. Atsisveikindamas linksmas jis bučiavo jai rankas. Išeidamas kori-
doriuje sutikau Stasiuką. Jis išvažinėjęs Vilniaus turgavietes ir negavęs tetušiuko 
prašytų uogų. Mat buvo sekmadienio pavakarys.

Dažnai A. Vienuolis, lyg girdamasis savo sveikatingumu, lyg nusimanymu 
medicinoje, sakydavo, kad nereikią klausyti gydytojų, ir patardavęs nevartoti jų 
vaistų. Mokytojai M. Katinienei pusiau juokais sakęs, kad klinikoje jis pusę vaistų 
išpildavęs.

* * *
1957 m. vasario septintą mirė mano motina. Giedrią, visai nešaltą, besniegę 

dieną, nors kiek negaluodamas, tik neseniai pakilęs iš sunkios ir ilgos ligos patalo, 
atvyko A. Vienuolis iš Vilniaus į Uteną dalyvauti laido-
tuvėse.

– Na, kaip laikotės? Nieko nepadarysi... Visiems priei-
na... – guodė jis mus, tik išlipęs iš J. Paleckio automobilio. 
Buvo ramus, susimąstęs, visai ne toks, kaip kitais kartais 
laidotuvėse, kuriose buvo tekę jį matyti sielvartaujantį ir 
net verkiantį. O juk velionė buvo bene mylimiausia jo 
sesuo, su kuria niekada nesibarė, nesikivirčijo, kurią visą 
laiką, net senatvėje, tebevadino, kaip vaikystėje, Ami-
liute. Visą gyvenimą rūpinosi jos – vargšės našlės – ne-
laimėmis ir vargais, padėjo visuose jos reikaluose ir pats 
susitikęs jai guosdavosi: „Žinai, Amiliut, turiu bėdą...“, 
„Girdėjai, Amiliut, kas dedasi...“

Dabar Amiliutei nieko nepasakė, nieko nepaklausė, 
bet ir nepravirko, o tik pabučiavo į kaktą, keletą minučių 
susikaupęs pastovėjo ir, atsisėdęs šalia karsto ir parėmęs 
galvą rankomis, paskendo mintyse. 

Kai nuo karsto pasitraukėm į kitą kambarį, rašytojas 
tuoj kiek pragiedrėjo: paplojo per žandą mano Virgučiui, 
paglostė Sauliukui galvą, jau net kiek ir šyptelėjo kaip vi-
sados, atsidūręs tarp mažų vaikų, klausinėjo, kaip jie mo-
kosi, kaip sveiki, apdalino saldainiais. Paskui ir vėl nutilo, 
susikaupė ir ėmė vaikščioti po kambarį.

– O kiek jai buvo jau metų? – sustojęs paklausė.
– Aštuoniasdešimt dveji.
– O, kad tiek išgyvenus!.. – atsiduso. – Būtų laimė...
Kai vėliau su žmona pasakojom apie motinos staigią 

ir lengvą mirtį, jis vis mus pertraukdavo:
 – Laiminga, laiminga... – ir pagaliau tarė: – O kad 

taip ir man...
Po valandos laidojom. Kai ėjau gatve paskui karstą ir 

jaučiau prie alkūnės jo ranką, buvau ramus, paguostas.
Kn: Šaltenis, Rapolas. A. Vienuolio gyvenimo pėdsakais. 

– Vilnius, Vaga, 1982. – P. 224-228.
Rapolo Šaltenio tėvai Antanas ir Emilija Žukauskaitė Šalteniai su 
pirmagimiu sūnumi Kazimieru apie 1904 m. Foto: VŽM.

Nepriklausomybės kovose. Demobi-
lizuotas nuo 1920 m. jis dirbo moky-
toju, nuo 1921 m. – įvairiose Anykščių 
krašto mokyklose: Dabužiuose, Kiš-
ke liuose, Storiuose, o ilgiausiai su 
per traukomis – Anykščiuose. 

1925 m. iš mokytojų ir mokinių jis 
subūrė 7 žmonių styginių instrumentų 
orkestrėlį ir jam vadovavo, taip pat 
suorganizavo mokinių chorą. P. Šulga 
įkūrė „Kultūros“ būrelį, kuris įsigijo 
pirmąjį Anykščiuose radijo imtuvą, 
dalyvavo meno saviveikloje. 

Antrojo pasaulinio karo metais 
P. Šulga buvo pasitraukęs į pogrindį, 
gyveno Kaune, bet 1944 m. grįžo į 
Anykščius ir iki senatvės dirbo moky-
toju. 1948 m. rudenį per Anykščių 
gimnazijos kieme kilusį susišaudymą, 
kai buvo nužudytas komsorgas Anta-
nas Ubagevičius, jis buvo peršautas į 
koją, po sužalojimo liko neįgalus.

P. Šulga buvo išrinktas A. 
Baranausko memorialinio muziejaus-
klėtelės tarybos nariu ir ilgą laiką ėjo 
šias pareigas. Muziejaus direktoriui 
Antanui Žukauskui-Vienuoliui dėl 
senatvės vis ruošiantis pasitraukti 
iš pareigų, 1952 m. jis buvo sutikęs 
perimti muziejaus vadovo pareigas, 
bet A. Vienuolio prašymai jį iš šių 
pareigų atleisti nebuvo tenkinami.
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Jauna mokslininkė ir dviejų mergaičių mama 27 metų Marija GIM-
BUTIENĖ, blaškoma tarp pabėgėlių stovyklų Vokietijoje, 1948-aisiais dar 
nė sapnuose nesapnuoja, kad po kelių dešimtmečių jos vardą pasaulio 
mokslininkai pagarbiai minės greta Jeano Francois Champolliono (1790-
1832) – mokslininko, iššifravusio Egipto hieroglifus ir taip pat atvėrusio 
vienerias senosios istorijos pažinimo duris. Didieji jos atradimai, paaiš-
kinę šimtmečius pasaulio archeologų kauptas mįsles, dar priešaky. Kol 
kas jos rūpestis – kaip sunkiausiomis sąlygomis išsaugoti savo ir artimųjų 
sveikatą, kaip paguosti juos ir save viltimi ir pasišventimu Tėvynei.

Apie tai ji rašo laiškuose į Braziliją savo jaunystės draugei ir moky-
tojai Halinai Didžiulytei-MOŠINSKIENEI – tokiai pačiai pabėgėlei, ne-
žinančiai, ko laukti ir tikėtis. Rašo laiškelius, kuriais stiprina savo ir jos 
dvasią. 

Visą gyvenimą Brazilijoje brangintus jaunystės draugės M. Gimbutie-
nės laiškus H. Mošinskienė prieš mirtį perdavė toliau saugoti A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui – kaip vaistus, kurie 
gali padėti tada, kai baisu, sunku ar tiesiog iš nevilties skauda širdį. 

Innsbruckas, 1945.III.25
Miela Hale!
Jau artinasi Velykos. Siunčiu Tau edelveisus, kad prisimintum pasitiktą pava-

sarį svetur, kalnuose. Tačiau ir čia jau mėlynuoja žibutėmis kalnų atšlaitės. Kas-
dien dabar skubame į mišką, kad pabėgtume nuo aliarmo ir dulkių. Į viršūnes jau 
rečiau bevažiuoju, nes ten sniegas ir šlapia, o širdį vis labiau traukia visa tai, kas 
panašiau kaip buvo ten, kas artimiau ir paprasčiau. Iš viso šis pavasaris kažkaip 
ypatingai veikia. Pakerta jėgas, maža energijos, tenori šildytis saulėje kaip katinas 
ir visai nieko negalvoti. Žiūri sau, kaip vaikelis gėlytes skina, ir esi patenkintas. Ir 
dar reikia, kad būtum pavalgęs – tada visai laimingas. Gyvename epikurietiškos 
filosofijos pagrindais. Dabar ir reikalavimai mažesni. Gardesnį kąsnelį įdėjęs į 
burną, gali pasidžiaugti ir daug apie tai su visais pašnekėti... (...)

Bučiuoju!
Marytė

Pfullingenas, 1948.I.10.
Brangi Hale,
kaip malonu buvo gauti Tavąjį laišką – iš kažkur toli toli, iš taip toli nuo 

tėviškės nutūpusio paukštelio. Kaž-
koks keistas jausmas mane paėmė, kai 
jau beveik prieš pusmetį mano laiškas 
grįžo iš Zell am See su užrašu: Nach 
Ausland abgereist. Apie Jūsų likimą 
ne kartą pagalvojau. Tikrai nuoširdžiai 
džiaugiuos ir sveikinu, kad pagaliau 
esate ramybėje ir nebebadaujate. Iš 
Tavo laiško sprendžiu, kad pajėgėte 
sau iš tikro neblogas sąlygas susikurti.

Šie Naujieji Metai – Jūsų permainų 
Metai tebūnie Jums visokeriopos klo-
ties kupini! Teauga gražiai Tavo vai-
kuliukai, tokie gražūs vaikučiai (labai 
ačiū už jų nuotrauką!)

Gražu ten Tavo kalnuose tarp azali-
jų, gladijolių, chrizantemų. Gaila, kad 
ten mes niekad niekad nesusitiksim, 
nebent tik savo svaja pas Tave nuskri-
siu, aplankysiu. Mes gi čia rudeninio 
purvyno aplinkumoje gyvename, nes 
šįmet mes neturėjome žiemos, ruduo 

Lyg toli nuo tėviškės 
nutūpę paukšteliai

Birutė Marija Alseikaitė-GIMBU-
TIENĖ (1921-1994) – mokslininkė 
archeologė ir antropologė, archeomi-
tologijos pradininkė. Gimė 1921 m. 
sausio 23 d. ir augo Vilniuje, kol 1931 
m. su motina, siekusia vaikams geres-
nio išsilavinimo, persikėlė gyventi į 
laikinąją sostinę Kauną. 1931-1938 
m. mokėsi Kauno „Aušros“ mergai-
čių gimnazijoje, ją baigusi, pradėjo 
studijas Vytauto Didžiojo univer-
siteto Humanitariniame fakultete, 
1942 m. baigė Vilniaus universitetą. 
1944 m. M. Gimbutienė pasitraukė 
iš Lietuvos, 1946 m. baigė Tiubin-
geno (Vokietija) universitetą ir pra-
dėjo mokslinę veiklą. Nuo 1949 m. 
ji gyveno JAV, 1950-1956 m. dirbo 
Harvardo universitete. 

Nuo 1963 m. M. Gimbutienė 
buvo Kalifornijos universiteto pro-
fesorė, išgarsėjo kaip viena įtakin-
giausių pasaulio archeologų, savo 

Marija Gimbutienė su vyru Jurgiu ir dukromis Danute ir Živile apie 1948 m. 
Foto: VŽM.
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liejasi į pavasarį. Pripratome mažu kuo tenkintis, nesiskundžiame ir esame 
beveik laimingi. Tau turbūt atrodo, jog mes esame verdančiame katile, kuris 
tuoj gali sprogt. Mes gi esame ramūs, kiek tik begalime dirbame mokslinį dar-
bą, nes žinome, kad taip ilgai nebus. O mano visa laimė pagrįsta kūrybingu-
mo jausmu. Šie paskutinieji metai man buvo labai malonūs ir gana vaisingi, 
jaučiuos daugiau patyrimo ir žinių turinti, jaučiu ir kitų pagarbą ir meilę. Ir 
tik vienas mano troškimas: neparduoti savęs duonos kąsniui. Kaip toliau bus, 
visai neaišku... Afidevitus į USA turime ir, atrodo, kad teks ten kraustytis. Jau 
gal net ir šią vasarą. Ką ten veiksime, dar neturime supratimo. Slapta tikiu, kad 
gal ir gausiu kokio nors darbo savo srityje.

Mano šeimynėlė laikosi puikiai. Mažoji Živilė jau vaikšto, o Danutė prade-
da skaityti. Savo dukrom esu be galo patenkinta ir taip laiminga, kad jas turiu. 
Tikiu, kad išaugs nekvailomis žmogystomis. Gyvename 50 lietuvių krūvoj. 
Vaikų kompanija nemaža. Danutė turi sau puikių draugų ir negirdi svetimų 
kalbų. Šiaip sąlygos prastos, bet, kaip ir visur, apsipranti ir gerai. Šiandien dar 
neįsivaizduoju, kad greit reiks išsiskirti su visais prieteliais lietuviais, kuriuos 
kasdien matai ir bendrą dalią gyveni. 1948 metai bus turbūt didžiausieji emi-
gracijos metai. Daugumas turbūt susirinks JAV ir Kanadoj. 

Tikiu, kad kada nors Tu man vėl parašysi. Taip man įdomu, kaip Tau klojas. 
Knygą šiomis dienomis išsiųsiu. Prisiminimui įdedu porą nuotraukėlių. 

Daug ištvermės ir laimės!
Bučiuoju Tave stipriai!
Tavo Marytė

1948.IV.15., Pfullingenas
Brangi mano Hale,
taip ačiū už Tavo tokį nuoširdų laišką! Iš jo aš maždaug jaučiu, kaip Tu 

gyveni. Jau trys metai, kai nesimatėm, ir mums, vargšams „nuotykių ieško-
tojams“, vis vien laikas greitai, labai greitai bėga. Dabar aš dar Pfullingeno 
kaime, bet greit turbūt atsidursiu kokiam nors Bostone. Ach, o kokia palaima 
bus, kai susitiksim Kaune! 

Apie Kauną net bijau pagalvoti, nes nujautimas man vis tą patį kartoja, 
kad su Meilyte labai blogai, aš manau, kad Kazys suimtas arba jie visi išvežti, 
nes Kazio jokiame universiteto žmonių sąraše nėra, o jis juk tikrai buvo ekon. 
fakulteto dekanas. Dėl savo artimųjų vis kaskart labiau graužiuos, kodėl jų 
neprikalbėjau bėgti drauge. Iškankins ten juos visus, jei ne fiziškai, tai mora-
liškai. O mums juk vis vien neblogai. Kol dangus negriūva, tai net ir Vokietijoj 
gerai, tai kas, kad kartais pasvajoji apie gardesnį kąsnį arba prarandi norą 
ubagauti. Naktį ramiai miegi, o dvasiai peno užtenka lig soties, jei tik yra 
asmeniškos valios ir noro. Šiuo momentu mes esame šaukiami į emigrantų 
stovyklą, bet vėl aš ir uošvė susirgome gripais ir dar su komplikacijom uošvei 
– votis nosyje, man są-
narius suka, gal koks 
reumatizmas įsimetė. 
Tikimės per savaitę iš 
ligų išsikapstyti ir vykti į 
Miuncheną. Po to reiks 
laukti vizų ir apie va-
saros vidurį ar pabaigą 
turbūt pavyks mieląją 
Europą apleisti. 

Apie artimą ateitį 
mažai tegalvojame, nes 
dar gali užklupti viso-
kiausie netikėtumai. 
Dipukai emigracijos 
karštinėje įsisenėjo ir 
kiek aprimo, kiti, sakosi, 
nebenorį niekur važiuo-
ti, nes greit grįš namo. 
Bet iš tikrųjų daugumas 
pasiryžę savo kailį iš 
ugnies išnešt, ir vyksta 
ten, kur veža, kur gali: 
į Australiją, Kanadą, 
Kolumbiją. Daugiausia 
norinčiųjų į USA. Ten 
gal ir susirinks didesnio-
ji kultūrininkų dalis. Tu 

tyrimuose sujungusia archeologiją, 
lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą 
į bendrą discipliną – archeomitolo-
giją, kuri pakeitė Europos priešisto-
rės sampratą. M. Gimbutienė suteikė 
naują kryptį archeologijai: užuot vien 
tik kasinėjusi ir aprašinėjusi radinius, 
ji pirmoji pasaulyje ėmė juos inter-
pretuoti, aiškindama jų prasmę, grin-
džiamą paraleliniais tyriniais. Savo 
darbuose ji atskleidė Europos tautų, 
tarp jų ir baltų, priešistorės evoliu-
ciją, sukūrė koncepciją apie Senosios 
Europos kultūrą ir jos žlugimą, kai 
iš Eurazijos stepių Europą užplūdo 
indoeuropiečių gentys.

Mokslininkė atliko archeologinius 
tyrimus Balkanų šalyse, Graikijoje, 
parašė darbų apie dievus ir deives, 
straipsnių ir veikalų Rytų Europos 
archeologijos ir lietuvių mitologijos 
klausimais, iš viso išleido 23 knygas. 
1993 m. už knygą „Deivės civiliza-
cija: Senosios Europos pasaulis” (The 
Civilization of the Goddes: The World 
of Old Europe), jai buvo paskirta JAV 
Enisfildo – Vulfo premija, kuri nuo 
1935 m. skiriama už žymiausius 
pasaulio kultūros istorijos tyrimus.

1993 m. M. Gimbutienei buvo 
suteiktas Vytauto Didžiojo universi-
teto garbės daktaro vardas.

Buvo ištekėjusi, vyras Jurgis Gim-
butas (1918-2001) – architektūros 
istorikas, namotyros mokslo pradinin-
kas, iš Šlavėnų kilusios mokslininkės 
agronomės Elenos Karosaitės-Gimbu-
tienės (1894-1982) sūnus. Užaugino 
tris dukteris: Danutę, Živilę ir Rūtą. 

Mirė 1994 m. vasario 2 d. Los 
Andžele, urna su jos palaikais par-
gabenta į Lietuvą ir palaidota Petra-
šiūnų kapinėse Kaune.

Pfullingenas, 1948 m. liepos 26-oji. Marija ir Jurgis Gimbutai (kraštiniai) svečiuose pas giminai-
tę Oną Mašiotaitę-Jakutienę (antroji iš kairės) jos vardinių proga. Už varduvininkės stovi poetas 
Henrikas Radauskas. Foto: VŽM.
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jau net taip toli svajoji, jog leisi vaikus studijuoti į USA... Aš patarčiau leisti 
geriau į Vilniaus universitetą. Neužsisakyk tik pas Mury graborių sau grabo, 
Lietuvoj gražesni... 

Na, bet ir aš kartais pagalvoju, kad neverta visą laiką vien tik laikinumo 
stovyje gyventi, žinoma, reikia kurti planus ir naujose sąlygose. Ir aš galvoju 
kada nors savo srityje prasiveržt ir Amerikoje ir išsikariauti sau tinkamas teises. 
Tenka mums sutikti, jog pasaulis platus, o keliauninkai, matę svietą ir daug 
patyrę, nėra nevertingi žmonės. Pastangų, užsispyrimu, o verkšlenimą ir sen-
timentalumą, ką gi darysi, reikia visai užmiršt. Kai imi galvot, negali tikėt, kad 
to viso užsigrūdinimo, to viso patyrimo, kurį mes emigracijoj įsigijome, nega-
lėtume savo tėviškėje pritaikinti. Aš negaliu tikėt, ir, nors kartais dabar savo 
darbo srity vis daraus kiek internacionališkesnė, vis tiek kuriu konkrečiausius 
projektus, ką aš veiksiu Lietuvoj. Šiuo metu labiausiai domiuosi menu ir rašau 
darbelį apie primityvaus (priešistorinio ir liaudies meno) meno simboliką. Jei 
čia baigčiau, palikčiau spausdinti...

Bučiuok savo vaikučius! Sveikink vyrą drauge nuo visos mano šeimos! 
Tavo Marytė

Miunchenas, 1949.I.22.
Mieloji Hale,
labai ačiū Tau už mielą laiškelį. Tikrai senai besusirašėm. Ir man taip gaila, 

kad Tu taip tolimam kampely gan vienišai turi leisti savo dienas. Sveikinam 
ponią kulinarę! Bet Tu užtat saugioj, ramioj vietelėj ir gražiam lizdely.

Tavo laiškas mane pasiekė vėl emigrantų lagery, kuriame aš esu nebe pir-
mą kartą ir vis dar į U.S.A. neišvažiuoju. Labai išsikamavom tose SS karei-
vinėse prie Miuncheno, kur gyvenam dabar 6 šeimos vienam kambary, be 
elektros, beveik be vandens. Išvažiuosime turbūt apie vasario pabaigą, jeigu 
visos komisijos praleis ir nesusirgsime. Šiuo metu aš sergu ir gripu, ir angina, 

ir bronchitu. Iš prancūzų zonos į U.S.A. dar ne-
veža, todėl jau prieš metus mes nelegaliu būdu 
darėm įvairiausias kombinacijas, kad galėtu-
me iš amer. zonos išvažiuoti, tikėjomės jau šią 
vasarą išvykti, bet paskui įvedė bilių ir visa se-
noji tvarka pairo, reikia jo eilės laukti iš naujo. 
Mums buvo nelengva, nes gyvenome maždaug 
dviejose vietose – ir Pfullingene, ir kareivinėse. 
Dabar Pfullingene jau galutinai susilikvidavo-
me ir laukiame kelionės. 

Atsisveikinimas su Pfullingenu – Tiubingenu 
man buvo tartum atsisveikinimas su Europa ir 
padvigubintas nutolimas nuo savo žemės, nuo 
savo artimų žmonių. Paskutiniu laiku, nors ir su 
įvairiais nepritekliais, bet pagyvenom maloniai 
mūsų mažutėje Vokietijos sostinėje. Buvom 
įjungti į visokius kultūrinius darbus, turėjom 
nuoširdžių draugų. Suspėjau dar šį tą parašy-
ti ir dvi knygas leidykloms atiduoti (viena – iš 
priešistorinio ir liaudies meno, vokiečių kalba, 
kita – apie lietuvių kryžius, anglų k., leidžia T. 
Vizgirda savo gražių knygų serijoj).

Amerikoj nežinom nei ką versim, nei kur ti-
krai gyvensim. Visų pirma važiuojam pas Vitutę 
ir Petrą Vileišius, vėliau gal įsikursime Bosto-
ne. Dabar dipukų tarpe pradeda vystytis tikroji 
emigracija, daugiausia važiuojama į Australiją, 
Kanadą ir U.S.A., pas Jus turbūt mažai kas at-
vyksta. Jakučiai irgi užsirašė į Australiją. Ach, 
žinai, širdį laužo tie išsiskyrimai. Negana, kad 
Lietuvoj brangius žmones palikom, o dabar 
antrą kartą turim žaizdas gilinti ir skirstytis po 
pasaulį. Kas bus, kas bus, jei dar ilgai negrįšime 
namo?..

Man dažnai atrodo, kad visą praeitį su nuos-
tabiais tėviškės žemės kampeliais ir brangių 
žmonių veidais jau dabar tokius, kokius nešio-
jamės mintyje, turim paslėpt į amžinųjų bran-

Halina Didžiulytė-MOŠINS-
KIENĖ (1911-2004) – pedagogė, 
rašytoja, Anykščių krašto šviesuolių 
rašytojos Liudvikos (1856-1925) ir 
bibliofilo Stanislovo (1850-1927) 
Didžiulių anūkė. Gimė 1911 m. 
vasario 19 d. Kanske, Krasnojarsko 
krašte, tremtinių šeimoje. Jos tėvams 
netrukus pabėgus iš tremties, augo 
Čekoslovakijoje, paskui Krokuvoje 
(Lenkija), kol 1918 m. grįžo į Lietuvą. 
Nuo 1920 m. gyveno Panevėžyje, 
1928 m. baigė Panevėžio mergaičių 
gimnaziją, 1936 m. – studijas Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. H. 
Mošinskienė dirbo mokytoja Pane-
vėžyje, vėliau – Kaune, kol 1944 
m. pasitraukė iš Lietuvos. Kaip karo 
pabėgėlė ji trejus metus gyveno Aus-
trijoje, 1947 m. išvyko į Braziliją ir 
ten praleido visą likusį gyvenimą. 

H. Mošinskienė dirbo San Paulo 
lietuviškoje mokykloje, vedė radijo 
valandėles lietuviams, turėjo literatų 
būrelį. Ji bendradarbiavo lietuvių 
emigrantų spaudoje, išleido scenos 
vaizdelių knygą „Baltosios lelijos 

Viena iš Gimbutų šeimos kalėdinių švenčių apie 1948 m.: (iš dešinės) Elena 
Gimbutienė, jos sūnus Jurgis, jo žmona Marija Gimbutienė su mažąja Živile 
ant kelių ir Danutė Gimbutaitė. Foto: VŽM.
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Lyg toli nuo tėviškės nutūpę paukšteliai

genybių dėžutę ir ją sau giliai giliai širdyje pasislėpti. Šis likimas manyje kelia 
tokį pašėlusį maištą, kad kol kas dar galiu iki suakmenėjimo ir užsimiršimo 
dirbti iš meilės savo žemei. Vis vien nepalaužiamai tikėsim, kad grįšim.

Mano mergytės auga neblogai. Mažytė Živilė, tai mano laimė ir gaivalingas 
džiaugsmas. Už vyresniąją meilesnė ir labai šelmavota. Jau gražiai kalba, greit 
sueis du metai. Danutė labai išaugo, pagražėjo, skaito, rašo. Abi pampuškos, 
ypač mažoji, sveikai atrodo, nors ir turi amžiną bronchitą.

Pabučiuok savo vaikelius, sveikink vyrą! Tau linkiu giedrioj nuotaikoj kie-
kvieną kartą sutikti ir palydėti saulę! Tad iki Amerikos! Bučiuoju Tave stipriai!

Marytė

1949 rugsėjo 12, Bostone
Brangioji Hale,
labai ačiū Tau už mielą laišką! Laimingai, tik pavėluotai jis mane pasiekė 

iš Connecticuto į Bostoną. Jau 5 mėnesiai, kaip mes Bostone gyvenam nau-
jakurių gyvenimą. Turbūt panašiai, kaip ir Jūs, turėjom išgyventi kontinentinį 
„pasikeitimą“, pripratinti save prie Amerikos. Sunku, žinai, greit priprasti. Čia 
viskas kitaip, pirmą kartą gyvenime tenka vergauti doleriui. Tik viena laimė, 
kad esame krūvoj, vis daugiau ir daugiau atplaukia mūsų tremtinių, kuriasi 
naujos kolonijos ant senųjų bemirštančių Amerikos lietuvių, vis kaskart at-
plaukia nauji laivai su tremtiniais, atsiveždami mūsų tikrąją lietuviškąją dva-
sią. Kartu vargstam ir guodžiamės. Visi šiaip taip pradeda ir gyvena. 

Mums asmeniškai materialiniu atžvilgiu sekas neblogai. Jurgis dirba maž-
daug inžinieriaus darbą vienoje statybos firmoje už 50 dol. į savaitę. Aš jau 
perėjau visą seriją tarnybų: nuo tarnaitės, fabriko bei viešbučio darbininkės 
pradedant, baigiant savo karjerą šiuo metu magazinų bei enciklopedijų plati-
nimu, vaikščiojant po namus. Jau gavome neblogą butą iš 5 kambarių ir vir-
tuvės, vonios. Perkamės po truputį visokių baldelių ir šiaip visko, ko amžinai 
vis reikia. Galbūt, kai jau labiau apsitvarkysime ir visai laisvai šnekėsim an-
gliškai, pradėsiu rimčiau ieškoti darbo, kurs man daugiau atitiktų. Mažai dar 
bandžiau. Žadu po truputį išvystyti pažintis universitetiniuose sluoksniuose. 

Šiaip Bostonas yra vienas iš pakenčiamiausių miestų, kur yra net 4 pilni 
universitetai ir visokių kultūros institucijų. Deja, tik labai persikimšęs, didelė 
konkurencija, ir vis vien čia Amerika su automobilių virtinėmis, su estetikos 
stoka ir su dolerių viešpatavimu. Mūsų tremtinių pačiame Bostone jau apie 
400, o senųjų lietuvių skaitoma ligi 15.000. Senųjų lietuvių tarpe mažai už-
tinkame artimos dūšios žmonių. Daugumoje tai žemo lygio žmonės ir baisūs 
proviniai peštukai. Aršios kovos vyksta tarp „katalikų“ ir kitų. 

Gan apsčiai dalyvauju visokioj visuomeninėj veikloj: įsteigiau lituanistinę 
mokyklą bei dramos studiją, kuriai vadovauja vargšas Henrikas Kačinskas (vos 
išsilaiko be dolerių, nes už jo darbą 
nieks nemoka, nebent suaukojam pa-
tys po centą, gyvena iš brolio Jeronimo 
malonės, kurs vargoninkauja). Turime 
šiokį tokį kultūrininkų būrelį. 

Jakučiai Australijoje ir blogai jau-
čias. Jų tikslas – greičiau iš ten išsi-
nešdinti. Man jų baisiai gaila. Mano 
brolis už mėnesio pas mane atvyks. 
Sauliukas, baigęs kalbų mokyklą, yra 
išsiunčiamas net Japonijon.

Mano mergytės gerai auga. Da-
nutė lanko amerikonišką mokyklą, 
o Živilė, mano mielasai sutvėrimas, 
sparčiai vyresniąją vejasi. Iš anapus 
nebeturiu jokių žinių, išskyrus tik 
bendras žinias apie baisius vis atsi-
kartojančius išvežimus. Vis kaskart 
dažniau pagalvoju, kad nei mamos, 
nei tetos Julės ir gal nei Meilytės jau 
niekad niekad nebematysiu.

Bučiuoju Tave ir Tavo vaikučius 
stipriai, stipriai! Gyvenk laimingai, 
linkiu Tau daug stiprybės ir ištver-
mės! 

Tavo Marytė
Gimbutai laive, išplaukiančiame į Ameriką, 1949 m. Hamburgo uoste: močiutė 
Elena, tėvai Marija ir Jurgis, jų dukros Danutė ir Živilė. Foto: VŽM.

riteris“ (1959 m.) ir apsakymų rinkinį 
„Ošiančios pušys“ (1968 m.), groži-
nėje kūryboje dalindamasi vaikystės 
ir jaunystės prisiminimais, atskleis-
dama tėviškės nostalgiją.

1982 m. H. Mošinskienei buvo 
suteiktas Pasaulio tautų teisuolės 
vardas, ji buvo apdovanota Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro kryžiumi (1996 
m.) ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 
(2000 m.). 

Ištekėjusi už inžinieriaus Algirdo 
Mošinskio (1905-1991), ji užaugino 
du sūnus ir dvi dukteris: Gediminą 
Jurgį, Janiną Danutę, Liudviką Aldoną 
ir Antaną, sulaukė aštuonių anūkų. 

Mirė 2004 m. balandžio 22 d. San 
Paule, ten ir palaidota.

n


