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Įžanga
Pirmajame moterų suvažiavime, 1905 metais, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė vienu 

sakiniu pakeitė Lietuvos istoriją. Sakydama sveikinimo žodį dvasininkų organi-

zuotame renginyje pirmininke pasiūlė rinkti ją pačią. Mesdama iššūkį atgyvenu-

siai socialinei tvarkai, Bitė išplėšė pirmąją galimybę moterims kalbėti už save.

Feministinis, arba sufražistinis, judėjimas Lietuvoje prasidėjo ne ką vėliau nei 

kitur Europoje. Tiesa, galėjo ir neprasidėti. Išsilavinusias moteris anuomet vis dar 

buvo galima suskaičiuoti ant pirštų. Kitas slėgė įvairiausia priespauda, varžiusi 

galimybes ne tik dalyvauti judėjime, bet ir mąstyti apie moterų padėtį. Iškilti galėjo 

tik keletas tvirtų ir ryškių asmenybių. 

Įdomu tai, kad organizuotas moterų judėjimas Lietuvoje niekada savęs nesiejo 

vien su kova už moterų teises. Jis žengė koja kojon su tautinės savimonės pra-

budimu. Pirmosioms aktyvistėms reikėjo gauti laisvės, nes norėjo visa jėga dirbti 

savo kraštui. Ilgus metus visą šalį užgulusi priespauda, bendra kova dėl nepriklau-

somybės ir bandymai įtvirtinti demokratiją moterims suteikė progą pakeisti savo 

vaidmenį šeimoje ir bendruomenėje. Jos matė visuomenę alinusias problemas ir 

veikė kaip jas spręsti galintys autonomiški individai.

Pagalba studijuoti norinčiam jaunimui, nukentėjusiųjų nuo karo, politinių ka-

linių šalpa, švietimo, medicinos ir socialinės pagalbos sistemų kūrimas – štai 

sritys, kuriose moterų indėlis buvo esminis. Pirmoji Lietuvos istorijoje policinin-

kė kalbino gatvėse vaikštančius vaikus, norėdama išsiaiškinti, ar jie nėra likę be 

globos. Viena grupė moterų ryžosi sukurti darželių, kita – socialinės pagalbos sis-

temą. Naktiniai budėjimai Kauno stotyje padėjo užtikrinti, kad atvykusios skurs-

tančios merginos turėtų kitą nei prostitucija pasirinkimą bandydamos išgyventi 

mieste. Tačiau tuomet, kaip ir dabar, šie gerovės valstybės pamatus kloję darbai 

dažnai buvo sumenkinami, siejant su paprasčiausia gerų žmonų priederme rūpin-

tis „moterų ir vaikų klausimais“.
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Nepaisant iššūkių, būrys moterų įžengė ir į „vyriškomis“ laikytas sritis. Deja, 

pirmosios Lietuvoje politikės, teisėjos, lakūnės, architektės, sportininkės, moks-

lininkės, išradėjos, valstybės saugumo pareigūnės, režisierės, dailininkės, rašy-

tojos, vadovės ir verslininkės – visos be išimties susidūrė su diskriminacija ir 

stebėjo mažiau nusipelniusiems vyrams teikiamas privilegijas. Joms teko tiesiog 

augintis storą odą ir eiti pirmyn... tiek, kiek galėjo. Rašytinė istorija šykšti informa-

cijos apie prarastas viltis ir talentus.

 Didelė dalis knygoje aprašomų moterų priėmė jų laikui būdingas žmonos ir 

motinos tapatybes, nors ir plėsdamos jų ribas. Prieš mus dažniausiai iškyla išsi-

lavinusi sutuoktinio pagalbininkė, pasitelkianti savo intelektinius gebėjimus ir tuo 

pačiu dirbanti šešiolika fizinių darbų, arba asmeninio gyvenimo visai nesukūrusi 

tautos motina. Užuominos biografijose ir po mirties palikti archyvai atskleidžia 

mažiau žinomas Lietuvos moterų išsilaisvinimo strategijas. Tarpukario meninin-

kės domėjosi nudizmo idėjomis ir fotografavo savo aktus. Vienos kirposi plaukus 

trumpai, kai derėjo ryšėti skarelę, kitos ryšėjo skarelę, kai derėjo nešioti skrybėlai-

tę. Prabilo apie savo jausmus ir seksualinį gyvenimą, homoseksualumą. Kalbėjo 

apie lytinę prievartą karo metu ir vyrų smurtą prieš moteris šeimoje. Nebebuvo 

drovios. Įvardijo savo poreikius. Nenuolaidžiavo. Tačiau tai visuomet buvo sun-

kūs, daug kainavę pasirinkimai.

Moterų naratyvai į viešąjį diskursą šaknis, o gal spyglius, pastarąjį šimtmetį 

leido po truputį, skleisdamiesi kaip iki šiol ignoruotų žmogiškųjų patirčių laukas, 

o ne mažareikšmis pasaulėlis. Gulė po rečiau skaitomų knygų viršeliais, įsiterpė 

į galerijų nišas. Nepaisant to, vis dar nepakankamai žinome apie moterų gyve-

nimus ir pasiekimus. Per mažai apie jas rašoma ir mokyklų vadovėliuose, kurie 

formuoja istorinės atminties pamatus. Menkai pažįstamas ir suprantamas tiek 

feminizmas, tiek lyčių lygybės idėjos.

Nėra lengva užpildyti tokias gilias atminties spragas. Todėl šia knyga norime 

atkreipti dėmesį į nepakankamai ištyrinėtą ir įvertintą moterų indėlį kuriant Lietu-

vą, paraginti kalbėti kitokiu tonu ir dėti naujus akcentus. Įžiebti didesnį domėjimą-

si. Sąmoningai minime Lietuvą, o ne lietuves, nes šiame judėjime ryškus ir šalies 

mažumų, imigrančių bei emigrančių indėlis, kai kuriais atvejais tautinės tapaty-

bės neapibrėžia viena aiški gija. 

Tiesa, net ir daug pasiekusios moterys buvo savo laiko žmonės, tad kultūroje 

tvyrojusi nepagarba „kitokiam“ neretai paveikdavo ir jų mąstyseną. Visgi didžiuo-

jamės, kad didelė dalis galėjo atpažinti „kitą“ su visa pagarba. Atkreipė dėmesį 

į žydų, romų genocidą, Krymo totorių moterų padėtį, sovietinėse psichiatrinėse 

suvaržytus ar kitaip į visuomenės pakraščius nustumtus žmones. 

XIX–XX a. gyvenusių moterų, kurias svarbu prisiminti, yra gerokai daugiau 

negu šimtas pristatomų šioje knygoje. Pasirinkome atkreipti dėmesį į savo gyve-

nimo kelią jau nuėjusias, aktyviai veikusias, savarankiškas asmenybes. Siekėme 

įtraukti įvairiose aplinkose brendusias ir skirtingose srityse dirbusias moteris. Dar 

vienas kriterijus – pakankamas informacijos kiekis. Ieškant jos ir rašant pristaty-

mus kasdien atsiverdavo naujų krypčių istorikų ir žurnalistų tyrinėjimams. 

Leidinys, kurį laikote rankose, prasidėjo kaip Lygių galimybių plėtros centro 

(LGPC) projektas, įsiterpęs į Lietuvos šimtmečio minėjimą. Jį iš dalies parėmė 

Lietuvos kultūros taryba. Prie iniciatyvos ištakų stovėjo Virginija Jurėnienė, Laima 

Kreivytė, Jolita Steponaitienė, Vytautas Toleikis, Rūta Vaitiekūnaitė ir daug kitų ben-

draminčių. Vertiname idėjinį palaikymą ir dėkojame už pagalbą. Idėją įgyvendino 

Virginija Aleksejūnaitė, Aurelija Auškalnytė, Margarita Jankauskaitė, Akvilė Malukienė, 

Monika Miniotaitė. Taip pat prisidėjo Donatas Paulauskas, Gabrielė Kundrotaitė bei 

kitos LGPC praktikantės. Dizainą kūrė Jurga Juodytė. Tekstą redagavo Emilija Vi-

sockaitė. Didžiuojamės profesionalia kūrybine komanda.

Na, o pati knyga nebūtų išvydusi dienos šviesos be mūsų finansuotojų pagal-

bos – 258 asmenų, kuriuos galime vadinti bendraleidėjais. Ačiū jiems! Ypač dėko-

jame WHUB įkurėjoms Justinai Kasparavičienei ir Patricijai Miklušienei. 

  

Aurelija Auškalnytė

Lygių galimybių plėtros centras
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Marija 
Alseikaitė-
Gimbutienė
1921–1994

Kadaise Europoje klestėjo taiki matristinė civilizacija, garbinusi Didžiąją Deivę. To-
kią teoriją iškėlė Marija Alseikaitė-Gimbutienė, mesdama iššūkį įprastam priešistorės 
suvokimui.

Marijos vaikystė prabėgo Vilniaus lietuvių, gydytojų ir visuomenės veikėjų, šeimo-
je. Persikėlusi į Kauną, netrukus nėrė į archeologiją. Praeitį kone iškart ėmėsi tyrinėti 
unikaliai – vadovaudamasi ne tik iškasenomis, bet ir kalba, liaudies kūryba, religija.

Antrasis pasaulinis karas užtiko ją rašančią disertaciją, su vyru ir mažamete dukra. 
Prasidėjo ilgas bėgimo laikotarpis. Nelengva buvo pasirūpinti net ir maistu, tačiau Ma-
rija, kur beatsidurtų, pirmiausia susirasdavo universitetą ir trūks plyš tęsdavo mokslinį 
darbą. Vilnių keitė Tiubingenas, Heidelbergas, Miunchenas, vėliau Harvardas, Stanfor-
das ir galiausiai Kalifornija.

Marijos iškelta kurganų hipotezė apie indoeuropiečių kilmę yra patvirtinta ir šiuo-
laikinių genetinių tyrimų. Vėlesni jos darbai apie senąją, priešindoeuropietišką Europą, 
valdomą karalienių-žynių, vertinami prieštaringai. Akivaizdu viena: jie tapo postūmiu 
feministiniams ir ekologiniams judėjimams, griovė technologinės ir istorinės pažan-
gos mitą. „Pamažu imame suvokti, jog vadinamoji pažanga naikina gyvybės sąlygas 
žemėje“, – teigė ji.

Visą gyvenimą Marija dirbo neįtikėtinais tempais. Nesibaigiančios ekspedicijos viso-
je Europoje, paskaitos, straipsniai, knygos… Ji tapo viena įtakingiausių savo srities žino-
vių, netgi įžymybe. Marijos nuopelnai archeologijai lyginti su Rozetos akmens atradimu.

Atsiradus galimybėms, Marija lankėsi ir Lietuvoje. Jos paskaitos tapdavo kultūrinio 
gyvenimo įvykiu. Keletą knygų parašė ir gimtąja kalba, buvo įsitraukusi į lietuvybės 
puoselėjimą išeivijoje, o Vakarų visuomenei pristatė baltų pasaulį.

Pati susidūrusi su savo idėjų nuvertinimu dėl to, kad yra moteris, vienai iš savo 
dukrų rašė: „Ne vyriškos kelnės kelia žmogaus vertę, o žmogus pats savo išsiugdyta 
asmenybe.“ 
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Marija 
Andziulytė-
Ruginienė
1896–1973

Vilkaviškio mokytoja su šveicarišku išsilavinimu – Marija Andziulytė-Ruginienė.
Marijos gyvenimo kelias prasidėjo Vilkaviškio rajone, mažame Smalinyčios kaime. 

Tiek brolį, tiek pačią Mariją, anksti netekusius mamos, mokytis skatino tėvas. Mergina 
tapo viena iš keleto lietuvaičių, baigusių Vilkaviškio mergaičių gimnaziją, ir jau tuomet 
domėjosi tautinio atgimimo idėjomis.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Marija išvyko mokytis į Rusiją. Ten susipa-
žino su Vincu Mykolaičiu-Putinu, kuris pasiūlė kartu vykti į Šveicariją ir studijuoti kata-
likiškame Fribūro universitete. Kelionė per karo nusiaubtą Europą buvo sunki, bet kupi-
na susitikimų. Švedijoje Marija sniego gniūžtėmis apsisvaidė net su pačiu Vaižgantu.

Fribūre keliautojus pasitiko nedidelė, bet aktyvi lietuvių studentų draugija. Po 
penketo metų Marija sėkmingai apgynė disertaciją „Apie Žemaičių christianizacijos 
pradžią“ ir gavo daktaro laipsnį. Jos atliktas Žemaičių krikšto tyrimas iki šiol stebina 
išsamumu. Ne veltui medžiagą Marija rinko nuvykusi net į Vatikaną. Deja, anuomet 
Lietuvoje jau veikęs Vytauto Didžiojo universitetas išsilavinusios moters grįžtančios 
nelaukė. Aptarę galimą Marijos kandidatūrą, visgi įdarbino menkiau kvalifikuotą isto-
riką vyrą. Tuo metu manyta, kad moterims vieta mažiau konkurencinguose darbuose, 
o geriausia – namuose.

Taip ir grįžo Marija vėl į Vilkaviškį, šįsyk pati mokytojauti. Gilintis į istoriją nesilio-
vė, publikavo straipsnius Vaidilutės slapyvardžiu. Rašė net apie moterų emancipaciją 
viduramžiais, pabrėždama, kad tai nėra tik modernios kultūros reiškinys. Tarpukario 
lietuvėms pasakojo apie XIV amžiaus feministes.

Po Antrojo pasaulinio karo Marija, tremtinio žmona, nebegalėjo tęsti nei mokslinio, 
nei pedagoginio darbo. Iki pensijos buvo paskirta mokyklos sekretore.
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Loreta 
Asanavičiūtė
1967–1991

Mergina iš standartinio daugiabučių mikrorajono, tapusi Lietuvos laisvės simboliu – 
Loreta Asanavičiūtė.

Loreta augo kartu su mama, broliu ir seserimi. Kukli ir jautri. Dirbti pradėjo penkioli-
kos – siuvykloje, nes norėjo padėti šeimai. Baigusi mokyklą, įstojo į technikumą – buhal-
terinės apskaitos studijas. Dainavo folkloriniuose ansambliuose. Buvo susižadėjusi.

Taip ir panašiai galėtų prasidėti pasakojimas apie daugybę to laikotarpio lietuvių. 
Iki dvidešimt trejų metų vos keli Loretos gyvenimo faktai buvo išskirtiniai. Šiek tiek 
totorių, ištikimųjų Lietuvos gynėjų, kraujo venose. Ir rajonas – kosmoso pilnos Ka-
roliniškės. Viskas pasikeitė 1991 metų sausio 13-ąją. Tyli ir rami mergina stojo ginti 
Lietuvos laisvės. Budėjo prie televizijos bokšto, netoli savo namų, naktį pradėjus artėti 
tankams. Jų vikšrų buvo stipriai sužalota. Tą pačią naktį mirė ligoninėje.

Visus, kurie sekė Sausio įvykius, Loretos žūtis ypač sukrėtė. Jaunos merginos 
auka aštriai kontrastavo su antžmogiška karine technika ir grubia sovietinio režimo 
prievarta.

Nežinia, ar Loreta buvo pasiryžusi aukoti savo gyvybę. Tačiau tai, kad tą naktį sto-
vėjo prie televizijos bokšto, buvo drąsu. Ji suvokė grėsmę ir vis tiek liko ginti laisvės.
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Magdalena 
Avietėnaitė
1892–1984

Kas pasakė, kad išeivijoje būtinai nutautėsi? Štai Magdalena Avietėnaitė užaugo 
JAV, mokslus baigė Šveicarijoje, bet gyvenimą paskyrė gimtosios šalies garsinimui.

Lietuvai tapus nepriklausoma, Magdalena čia atvyko jau turėdama žurnalistinės 
patirties ir puikiai mokėdama kelias užsienio kalbas. Išskirtine erudicija ir intelektu 
pasižymėjusi moteris kibo į darbus Lietuvos informacinėje ir diplomatinėje tarnyboje. 
Dirbo Užsienio reikalų ministerijos vertėja ir šifruotoja, „Eltos“ vedėja, Spaudos biuro ir 
Spaudos departamento direktore.

Magdalena buvo bene vienintelė moteris, užėmusi tokias aukštas pareigas to meto 
valstybės aparate. Ir pelnytai: nors darbui labai trūko techninių priemonių ir kvalifikuotų 
darbuotojų, būtent Magdalenos dėka pasaulį pasiekdavo patraukli, tiksli ir profesiona-
liai parengta informacija apie Lietuvą. Ji palikdavo įspūdį net kolegoms iš gilias žurna-
listikos tradicijas turinčių valstybių. Moters vadovaujama komanda rengdavo straips-
nius užsienio ir lietuvių spaudai, koordinuodavo pasirengimą pasaulinėms parodoms, 
kuriose lietuviai susižerdavo daugybę apdovanojimų.

Lietuvos valstybingumui pakibus ant plauko, Magdalena išliko lydere ir pavyzdžiu 
kitiems. Rizikuodama savo saugumu, kartu su kolege išnešė iš Užsienio reikalų minis-
terijos slaptas bylas, padėjo nuo okupantų išgelbėti Lietuvos aukso atsargas užsieny-
je ir prisidėjo prie rezistencinės spaudos leidybos.

Priartėjus Antrojo pasaulinio karo frontui, Magdalena pasitraukė į Vakarus, bet 
gimtinės niekada neapleido: Vokietijoje dirbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus generaline 
sekretore, JAV buvo aktyvi Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto narė, iki gyveni-
mo pabaigos kiek pajėgdama finansiškai rėmė lietuvių organizacijas.



MOTERYS, KŪRUSIOS LIETUVĄ   //  23

Ona 
Brazauskaitė-
Mašiotienė
1883–1949

Protingiausia moterimi Kaune kadaise tituluota Ona Brazauskaitė-Mašiotienė kan-
džiai klausė: „Kas liks iš mūsų atsarginių kojinių, batelių, suknių ir kosmetikos (kurių, 
deja, ne viena prisigraibstėme), jei priešas užgrius Tėvynę, jei neteksime savo pasto-
gės ir viso ko brangiausio – laisvės.“

Ona gimė Šalavėnuose, šiaurės Lietuvoje, pasiturinčių bajorų šeimoje. Tėvas, su-
kilimo prieš carą dalyvis, svajojo apie bendrą lenkų ir lietuvių valstybę. Dukros leisti į 
mokslus visgi reikalo nematė. Puikiai baigusi gimnaziją, pati susiorganizavo reikalin-
gas lėšas ir išvyko į Maskvą studijuoti gamtos mokslų. Ten susidomėjo socialiniais 
klausimais ir… sufražisčių veikla Vakaruose.

Grįžo aiškiai žinodama, ko turi imtis. Tapo pirmosios organizacijos, kovojusios už 
lietuvių moterų teises – Lietuvos moterų susivienijmo – iniciatore ir lydere. 1929 m. 
inicijavo ir ėmėsi vadovauti jau Lietuvos moterų tarybai, apjungusiai 17 organizacijų. 
Būdama gera oratorė Ona garsiai kėlė lyčių lygybės klausimus. Pažangios jos mintys 
buvo ne tik Lietuvos, bet ir pasauliniame kontekste.

Telkė moteris ne tik savo teisių ginti. Matė jas kaip politinę jėgą, galinčią ir turin-
čią dalyvauti sprendžiant valstybės klausimus. Aukšto lygio kongrese Londone užtat 
prakalbo apie lenkų valdomo Vilniaus problemas. Nepriklausomoje Lietuvoje keletą 
kadencijų dirbo Utenos taryboje. Nei santuoka, nei dukros gimimas politinio aktyvu-
mo nenugesino. Su tėvais, kurie laikė save pirmiausia lenkais, visgi susipriešino. Iš 
Brezezowskos seniai buvo tapusi Brazauskaite, brolius siutino kreipdamasi į juos tik 
lietuviškai.

Ona reiškėsi ir publicistikoje, kūrė radijo laidas. Štai „Onos ir Marijonos pasikalbė-
jimuose“ aptardavo visus to meto moterų rūpesčius. Taip pat buvo pedagogė. Įkūrusi 
pirmąją Vilniuje lietuvišką mergaičių gimnaziją, dirbo gamtos mokytoja, dešimtmetį 
vadovavo mokyklai Kaune. Principingos Onos, deja, laukė didžiulis smūgis. Sovietams 
užėmus Lietuvą, neteko net ir savo namų. Paskutinius metus praleido kaip vargana 
„savanorė“ kolūkietė. 
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Elena Nijolė
Bučiūtė
1930–2010

Architektūros riterė, sukūrusi modernizmo simboliu tapusius Operos ir baleto tea-
tro rūmus – Elena Nijolė Bučiūtė.

Iš Krylių kaimo Rokiškio rajone kilusi Elena vaikystėje svajojo tapti dailininke. Pla-
nai pasisuko kitaip – su pagyrimu baigė Architektūros fakultetą.

Čia Elenos gyvenimas įgavo neįtikėtiną pagreitį. Ji ne tik ėmėsi projektavimo dar-
bų, bet ir toliau tęsė studijas. Ilgainiui tapo profesore Vilniaus inžineriniame staty-
bos institute (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Studentams kėlė itin 
aukštus reikalavimus, skatino kūrybiškumą, nuolat tobulino studijų programas. Be to, 
sugebėjo kasryt į vaikų darželį sulakstyti ir tėvų susirinkimų mokykloje nepraleisti – 
buvo trijų vaikų mama.

Projektuojanti architektė ir universiteto profesorė – unikalus reiškinys to meto Lie-
tuvoje. Kiek atkaklumo prireikė, kad taptų architektūros pasaulio autoritetu? Darbe ją 
supo vien vyrai, o ir visuomenėje buvo priimta manyti, kad moterys projektuoti nesu-
geba. Tačiau Elena įrodė, kad tokiam požiūriui laikas keliauti į istorijos šiukšlyną. Per 
savo karjerą ji suprojektavo net 50 reikšmingų statinių.

Įspūdingiausias Elenos projektas – Operos ir baleto teatro rūmai. Nors ir suvaržy-
ta nurodymų iš Maskvos, kurdama rūmus siekė atspindėti ateities architektūrą. Vir-
tuoziškos konstrukcijos ir technologijos, milžiniškos stiklinės sienos, netikėtų formų 
erdvės, šviesos ir šešėlių žaismas, apdailos medžiagų įvairovė... Išnaudojo viską, kas 
tuo metu buvo jai pasiekiama. Jos kūrinys tapo vienu esminių Vilniaus panoramos 
akcentų, o Elena už viso gyvenimo nuopelnus architektūros menui buvo apdovanota 
Architektūros riterio ordinu.
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Barbora 
Burbaitė-
Eidukevičienė 
1867–1939

„Virgo doctissima“ (lot. mokyčiausia mergina) – būtent toks prierašas puošė Bar-
boros Burbaitės-Eidukevičienės diplomą. Ji buvo pirmoji moteris Lietuvoje, įgijusi 
aukštąjį medicinos išsilavinimą.

Barbora gimė Biržų rajone, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mokėsi Vilniaus mergai-
čių gimnazijoje, kurią baigusi įstojo tiesiai į Ciuricho universitetą Šveicarijoje. Gavusi 
medicinos ir chirurgijos daktarės vardą, deja, grįžti ir užsiimti profesine veikla Lietu-
voje negalėjo. Rusijos imperijos įstatymai neleido moterims dirbti gydytojomis. Todėl 
Barbora išvyko tobulintis į Vokietiją. 

1900 m., kai įstatymai tapo liberalesni, Barbora grįžo į Lietuvą. Tuo metu buvo 
viena iš septynių Vilniuje praktikavusių moterų gydytojų. Būdama dosni ir jautri kitų 
vargui, Barbora priimdavo pacientus ir nemokamai, o jei kurie atvykdavo iš tolesnių 
kaimų – kartais net priglausdavo savo namuose.

Tuo pat metu ji užsiėmė ir visuomenine veikla – rėmė tautinio atgimimo judėjimą, 
žavėjosi socialdemokratinėmis idėjomis (jos kabinetas netrukus tapo ir kairiųjų akty-
vistų posėdžių vieta), rūpinosi politiniais kaliniais. Po Pirmojo pasaulinio karo Barbora 
persikėlė į Šiaulius, kur buvo suimta dėl ryšių su darbininkų laikraščiu, apkaltintu strei-
ko organizavimu. Lietuvai apsikeitus politiniais kaliniais su Sovietų Sąjunga, išvyko į 
Maskvą,  vėliau – į Baltarusiją. Stalininio teroro metais, būdama septyniasdešimties, 
suimta, kalinta ir sušaudyta.
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Jadvyga 
Chodakauskaitė-
Tūbelienė
1891–1988

„Įsidėjau šitą karaliaus parašą į batą ir išvažiavau į Lietuvą“, – taip drąsiai apie 
savo misiją slapta iš Vokietijos pargabenti Wilhelmo fon Uracho sutikimą tapti Lietu-
vos karaliumi pasakojo Jadvyga Chodakauskaitė-Tūbelienė. 

Gavenonių dvare (dab. Pakruojo raj.) gimusi Jadvyga priklausė garsiai bajorų Cho-
dakauskų giminei. Tikriausiai jos šeimos draugystė su lietuvių inteligentais nulėmė 
tai, kad Jadvyga visą gyvenimą gynė Lietuvos interesus. Gavusi Sankt Peterburgo uni-
versiteto diplomą, mergina liko jame dėstytojauti – didžiavosi tapusi pirmąja Rusijos 
aukštojoje mokykloje dėsčiusia moterimi. Bet svetur neužsibuvo.

Vis garsiau skambant nepriklausomybės idėjoms, Jadvyga ėmėsi vykdyti sudėtin-
gų Lietuvos Tarybos jai pavestų užduočių: Vokietijoje leido Lietuvos nepriklausomy-
bės idėjas skleidusį laikraštį, vėliau ten išplatino ir Vasario 16-osios aktą. Taip pat 
vadovavo pirmajam Lietuvos informacijos biurui Berne, padėdama Lietuvai pasiekti 
tarptautinį pripažinimą. Turėdama panašius tikslus dirbo ir Paryžiaus taikos konferen-
cijoje, o kurį laiką netgi Lietuvos atstovybėje Šveicarijoje ir taip tapo pirmąja Lietuvos 
moterimi diplomatinėje tarnyboje – tais laikais negirdėtas pasiekimas!

Grįžusi į Lietuvą ir sukūrusi šeimą, Jadvyga nė neketino keisti savo aktyvaus gy-
venimo būdo. Dirbdama Užsienio reikalų ministerijoje moteris principingai kovojo su 
kontrabanda ir korupcija, vėliau vadovavo svarbiausioms šalies moterų organizaci-
joms. O kas dabar tiksliai pasakys, kokią netiesioginę įtaką visos valstybės politikai 
turėjo ambicingoji Jadvyga, jos sutuoktiniui tapus ministru pirmininku?
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Birutė 
Ciplijauskaitė
1929–2017

Susituokusi su ispanų literatūra – Birutė Ciplijauskaitė. Anot vienų, mokėjo dešimt 
kalbų, anot kitų – netgi dvidešimt. Šiaip ar taip, gimtosios tikrai nepamiršo.

Birutė augo Kaune ir Klaipėdoje, šviesioje mokytojos ir ginekologo šeimoje. Išmo-
ko skaityti pati, vos ketverių per stalą žiūrėdama į sesers namų darbus. Per Antrąjį 
pasaulinį karą mirus tėvui, mama su abiem dukromis pasitraukė į Vokietiją. Čia penkio-
likmetei Birutei teko dirbti ginklų gamykloje. Tiems patiems ginklams dar tebežvan-
gant aplinkui.

Pokario metais Birutė mokėsi Tiubingene, lietuvių gimnazijoje, vėliau ruošėsi būti 
vertėja. Pabėgėlės statusas visgi galimybes gerokai apribojo. Todėl, pasižadėjusi me-
tus dirbti tarnaite Kanadoje, kirto Atlantą. Įvykdžiusi sutartį, netrukus pradėjo žaibiš-
kai kilti mokslinės karjeros laiptais. Apgynė disertaciją Monrealio universitete, vėliau 
tapo profesore Madisono universitete, kur gavo prestižinį apdovanojimą. Pasipylė 
kvietimai į viso pasaulio šalis. Galiausiai Birutė buvo pripažinta viena geriausių ispanų 
literatūros tyrėjų pasaulyje.

Ar moterų neištikimybė vyrų realistiniuose romanuose rodo jų dvasinį nepasitenki-
nimą? Kokia yra sąmoningai moters rašoma literatūra? Kaip konstruojamas moteriš-
kasis aš, kuris nėra tik vyro priedėlis? Šiuos klausimus Birutė nagrinėjo pasitelkdama 
fenomenologinę ir feministinę perspektyvas. Jos kritikos unikalumas kilo iš išskirti-
nės erudicijos ir skirtingų kultūrų patirties.

Nepaisant didžiulės mokslinės sėkmės ir daugybės darbų ispanologijos srityje, Bi-
rutė jautė pareigą dirbti Lietuvai. Ne tik įsitraukė į išeivių organizacijas ir spaudą, bet 
ir vertė lietuvių poeziją į ispanų, prancūzų, italų kalbas. Lietuvių literatūrą nagrinėjo 
pasauliniame kontekste. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, atvyko skaityti kurso 
Vytauto Didžiojo universitete, įsteigė keletą stipendijų.

Apdovanota garbinga Ispanijos Alfonso X Išmintingojo premija, literatūrologė dau-
giau žinoma užsienyje nei Lietuvoje.
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Petronėlė 
Česnulevičiūtė
1925–2011

Ar žinojai, kad 2018-ieji buvo ne tik Lietuvos, bet ir Perlojos Respublikos įkūrimo 
šimtmetis? Unikali nykštukinė valstybė būtų nuėjusi užmarštin, jei ne Petronėlė Čes-
nulevičiūtė.

Lietuvai dar tik žengiant pirmuosius žingsnius, perlojiškiams (Varėnos raj.) trūko 
kantrybė. Neapsikentę suirutės ir kaimyninių šalių keliamos grėsmės, jie kartu su de-
šimtim aplinkinių kaimų įsisteigė visas savarankiškai valstybei reikalingas instituci-
jas: prezidentą, kariuomenę, teismą, policiją. Respublikos vadovybė rūpinosi gynybos 
reikalais ir teismo nuosprendžių vykdymu, prižiūrėjo gatvių tvarką ir vandens higieną, 
rėmė vargingai gyvenančius perlojiškius.

„Savivalda, susikūrusi ir gyvavusi niekam iš šalies nepatariant ir nevadovaujant, 
buvo, matyt, pats sėkmingiausias Perlojos išradimas tuo metu, kai Lietuva stokojo 
visokeriopo pastovumo. [...] Savivalda ugdė pilietinę savimonę, ryžtingumą ir pareigos 
jausmą, – visa tai, ko taip prireikė vėliau, kai Perloja įsijungė į visos Lietuvos valstybės 
gynimo ir įtvirtinimo kovas“, – knygoje „Kovojanti Perloja“ rašė Petronėlė.

Vaikystės vakarus ji praleido klausydamasi tėvo, Perlojos prezidento, prisiminimų. 
Skaitė knygas apie Lietuvos istoriją ir geografiją. Netrukus jau leisdavosi į diskusijas 
apie neramumų purtomo gimtojo krašto ir viso pasaulio ateitį. Anksti susidomėjo lite-
ratūra, jautė didžiulį potraukį teatrui, bet bandymas tapti aktore visgi neišdegė – pati 
pripažino, kad „ne tas charakteris“. 

Įvairialypius pomėgius Petronėlė suderino pasirinkusi pedagoginį kelią. Tapusi hu-
manitarinių mokslų daktare, okupacijos metais siekė išsaugoti neiškraipytą istoriją. 
Todėl rašė – ne tik apie Perloją, bet ir apie lietuvių kalbą, literatūrą, teatrą, sukūrė 
keletą pjesių. Dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tyrėja, net tris dešimtmečius 
žiniomis dalijosi su Vilniaus universiteto studentais.
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Jadvyga
Čiurlionytė
1898–1992

Už tai, kad iki šių dienų turime tokį turtingą liaudies muzikos lobyną, galime būti 
dėkingi lietuvių etnomuzikologei Jadvygai Čiurlionytei.

Muzikalioje šeimoje augusi Jadvyga turėjo nepaprastą muzikinį talentą, absoliučią 
klausą, meninę intuiciją. Prie viso šito pridėkime Berlyno konservatorijos diplomą ir 
gausime vieną perspektyviausių to meto Lietuvos muzikančių. Deja, moterims, ne-
paisant jų talentų, prasimušti į viešąjį muzikinį gyvenimą buvo vargiai įmanoma, tad 
Jadvygai teko ieškoti kitų būdų save realizuoti.

Kurį laiką pedagogine veikla užsiėmusios moters karjeroje lūžis įvyko pradėjus 
dirbti Lietuvių tautosakos archyve. Vykdama į ekspedicijas po visos šalies kaimus, 
Jadvyga atrado nenusakomą daugybę unikalių, ištisus amžius išgyvenusių melodijų, 
dainų, sutartinių, instrumentinės muzikos kūrinių. Užmezgusi glaudų santykį su Lietu-
vos folkloru ir jo atlikėjais, Jadvyga dėjo pastangas mėgindama kuo preciziškiau liau-
dies kūrybą užrašyti, kuo daugiau jos iššifruoti iš fonografo plokštelių ir taip išsaugoti 
ateities kartoms. Tarp mokslo ir meno vis svyravusi moteris sudarė ir pirmąją lietuvių 
liaudies melodijų antologiją, atspindėjusią lietuviškų melodijų gausą ir įvairovę skir-
tinguose etnografiniuose regionuose.

Jadvygos darbą Lietuvių tautosakos archyve nutraukė istorinės negandos, tačiau 
net ir per okupaciją ji kiek įmanoma tęsė savo misiją. Valstybinėje konservatorijoje 
įsteigė Liaudies muzikos kabinetą, išaugusį į solidų folkloro tyrimų centrą, publikavo 
dainų rinktines ir folkloristikos veikalus, iš kurių dar daug metų žinių sėmėsi muziko-
logai, muzikos kūrėjai, istorikai ir Lietuvoje, ir už jos ribų.
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Janina 
Degutytė
1928–1990

Eilėraščius pripildžiusi autentiškos asmeninės patirties Janina Degutytė ardė so-
vietinės „eiliakalystės“ tradicijas.

Kaune, Šančių priemiestyje, gimusiai rašytojai teko itin sunki vaikystė. Motinos 
priklausomybė nuo alkoholio ir smurtas, mylimo tėvo žūtis karo metais, keturiolikmetę 
užgriuvusi pareiga išlaikyti šeimą, skurdas ir badas. Karčios asmeninės patirtys vėliau 
Janinos poezijoje pynėsi su Lietuvos istorijos atmintimi. „Mirtis sėdėjo prie mūsų sta-
lų, / užtiestų nutrintom išblukusiom klijuotėm. / Mes klausėmės jos kvėpavimo“ (iš 
1984 m. išleisto rinkinio „Purpuru atsivėrusi“).

Vienintelis kelias į šviesą Janinai buvo menas. Vaikystėje iki išnaktų praleisda-
vo bibliotekoje, o klasės auklėtojos surinktos paramos dėka galėjo išvykti studijuoti 
į Vilnių. Bet negandos pasivijo ir čia – susirgo sunkia, prie lovos kaustančia liga. Jos 
nepaisydama kabinosi į gyvenimą – imdavosi įvairiausių darbų, o laisvalaikiu rašė. 
Tiesa, ideologinių reikalavimų atitinkančių tekstų kurti nenorėjo, todėl iš pradžių ei-
lėraščiais dalinosi tik su draugėmis. Būtent vienos iš draugių iniciatyva jie pasiekė 
viešumą ir žaibiškai išpopuliarėjo. Parengti eilėraščių rinkiniai buvo graibstyte graibs-
tomi arba tiesiog persirašinėjami į sąsiuvinius.

Poetė, vaikų rašytoja, vertėja, dramaturgė – visoje savo kūryboje Janina vystė Ezo-
po kalbą ir plėtė galimybes kalbėti apie Lietuvą bei skaudžiausius mūsų istorijos pus-
lapius tuomet, kai tai buvo griežtai draudžiama. Ne veltui poetės kūryba įkvėpė ištisas 
maištautojų kartas.
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Halina 
Didžiulytė-
Mošinskienė 
1911–2004

Darbas San Paulo lietuviškoje mokyklėlėje, radijo valandėlės, literatų būrelio globa, 
daugiau nei penkiasdešimt publikacijų išeivijos spaudoje... Kaip uola tautiškumo sar-
gyboje stovėjo Halina Didžiulytė-Mošinskienė. 

Gimusi Krasnojarske, vaikystę leidusi Čekoslovakijoje ir Lenkijoje, Halina pirmais 
nepriklausomybės metais apsigyveno savo močiutės Liudvikos Nitaitės-Didžiulienės 
namuose Anykščiuose. Lietuvoje mergina studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą, vėliau 
pradėjo mokytojauti. 

Lietuvą užėmus naciams, Halina buvo jauna mama, besilaukianti antro vaiko. Ne-
pasitarusi su vyru, nė akimirką nesudvejojusi savo bute daugiau nei trejiems metams 
priglaudė iš geto pabėgusią bendramokslę Sonią. Saugodamasi kaimynų įtarinėjimo į 
vietinį laikraštį parašė skelbimą – ieško namų šeimininkės. Netrukus laikinai priglau-
dė ir visus Sonios šeimos narius bei keletą jos draugių. Kartu su išgelbėtais žydais 
Halinos šeima vėliau išvyko iš Lietuvos.

Intelektualiniai ir kūrybiniai Halinos gabumai atsiskleidė būtent išeivijoje. Brazilijo-
je ne tik kūrė lietuvybės oazę, bet ir atgal į Lietuvą siuntė žinią apie išeivius. Laiškuose 
ne tik pabraukdavo žodžius „laisvė Lietuvai“, „nepriklausoma Lietuva“, bet ir dalinosi 
nusivylimu, kad pasinėrus į visuomeninę veiklą neliko laiko įgyvendinti savo literatūri-
nių sumanymų. Darbą vardan lietuvybės išsaugojimo laikė pareiga, tačiau suvokė, kad 
tai „kliudo“ meninei saviraiškai. 

Kartu su vyru Algirdu Mošinskiu sukauptą archyvą – 588 kilogramus knygų ir rankraš-
čių – po nepriklausomybės atgavimo padovanojo Anykščiams. Halinai suteiktas Pa-
saulio tautų teisuolės vardas. 
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Jadvyga 
Dobrovolskaitė-
Tiknienė
1912–2003

Apgavusi aukštus okupantų pareigūnus, anatomė Jadvyga Dobrovolskaitė-Tiknie-
nė nacių okupacijos metu organizavo slaptus medicinos kursus. Oficialiai buvo ruo-
šiami karo medicinos felčeriai, realiai – vykdoma Vytauto Didžiojo universiteto Medi-
cinos fakulteto pirmojo kurso programa.

Neįtikėtina, kad beprotiškame karo sūkuryje nenutrūko lietuvių medikų ruošimas. 
Nors „kiekviena diena galėjo būti paskutinė tiek studentams, tiek dėstytojams“, neat-
sirado nė vieno, kuris drįstų įskųsti jauną dėstytoją, perspektyvią mokslininkę ir atka-
klią patriotę. Viršydama savo dėstymo valandas, šaltuose prozektoriumuose ji dalijosi 
su studentais ne tik anatomijos žiniomis, bet ir pagarba lietuviškai kultūrai bei papro-
čiams.

Organizuodama medicinos kursus Jadvyga savaip išgelbėjo 160-ies studentų gy-
vybes. Lankydami paskaitas jie nebuvo išsiųsti į frontą arba, atsisakę šios „malonios“ 
tarnybos Trečiojo Reicho armijoje, – į koncentracijos stovyklas. 

Talentinga pedagogė, per gyvenimą dėsčiusi daugiau kaip šimtą semestrų, po karo 
tapo ir vaikų gydytoja… penkiose įstaigose iš karto. Iš vieno darbo į kitą tuomet jai 
reikėdavo tiesiog bėgti, mat viešasis transportas dar nekursavo. Po keleto dešimtme-
čių šių darbų atsisakė – pagaliau Kaune buvo gerokai daugiau nei dešimt gydytojų. 
Jadvyga rašė anatomijos vadovėlius, dalyvavo konferencijose. Iš universiteto visgi 
atleista kaip „politiškai nepatikima“. Dėstytojos darbą tęsė Kauno kultūros institute.

Iš Radviliškio kilusi moteris prisimenama ir kaip broliui Mykolui Algirdui Dobrovols-
kiui – Tėvui Stanislovui – nemažai padėjusi sesuo. 
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Teofilija 
Dragūnaitė-
Vaičiūnienė
1899–1995

Turbūt ne aktorystė sukosi Teofilijos Dragūnaitės-Vaičiūnienės galvoje per gūdžius 
miškus iš gimtojo Aukštakalnio kaimo (Varėnos raj.) žingsniuojant į mokyklą ar bė-
gant nuo Pirmojo pasaulinio karo į Rusiją.

Visgi būtent Sankt Peterburgo lietuvių pabėgėlių bendruomenėje Teofilijos talen-
tas netikėtai buvo pastebėtas. Vos įkėlusi koją į lietuvių studentų klubą ji gavo pa-
siūlymą suvaidinti spektaklyje. Teofilija iš pradžių priešinosi – nei vaidybos patirties 
turėjo, nei gražiai lietuviškai kalbėti mokėjo – tik dzūkiškai. Bet... nusprendė paban-
dyti. Gal studentiškos trupės aktoriai pamatė aktorės potencialą, gal žūtbūt ieškojo, 
kuo pakeisti sergančią savą aktorę – nežinia. Tačiau po pirmojo pabandymo Teofilija 
daugiau niekada nebesiskyrė su teatru.

Pašaukimą atradusi Teofilija lankė P. Gaideburovo vaidybos studiją, baigė impera-
toriškąją Aleksandros teatro mokyklą bei tapo svarbiu pavyzdžiu aplinkiniams. Būtent 
jai vienai pirmųjų pavyko prasiveržti į platųjį pasaulį, sulaužyti nusistovėjusias tradici-
jas, įrodyti, kad mokslas reikalingas ir moterims.

Po studijų mergina sugrįžo į Lietuvą ir atliko vaidmenį pirmajame lietuviško pro-
fesionalaus teatro spektaklyje „Joninės“. Ištisus dešimtmečius atidavė Kauno ir 
Vilniaus teatrų scenoms, sukūrė daugiau nei 100 vaidmenų. Režisieriai vertindavo 
aktorės meistriškumą, o žiūrovai – jautrumą ir šilumą. Ji imdavosi pačių įvairiausių 
vaidmenų, bet kiekvieną kartą taip įsijausdavo į personažą, kad ne vaidindavo, o gy-
vendavo scenoje.

Teofilija parašė ir knygų, pasakojančių apie jos kelią į sceną ir lietuvių profesiona-
laus teatro gimimą. Visą gyvenimą buvo patriotė ir svajojo, kad Lietuva taptų nepri-
klausoma. „Trečias kartas nemeluos“, – užtikrintai sakė ji, svajonei išsipildžius.
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Magdalena 
Draugelytė-
Galdikienė
1891–1979

Savo idėjoms Lietuvai Magdalena Draugelytė-Galdikienė jau prieš šimtą metų tvir-
tai atstovavo Seime. Iš kokių programų mokosi vaikai? Štai įstatymo pataisos, kad 
berniukai ir mergaitės mokytųsi to paties. Apribojimai moterims? Štai ir iškovojo, kad 
moterys turėtų asmens dokumentus ir galėtų nepriklausyti nuo vyro ar tėvo.

Suvalkietė iš Bardauskų kaimo namuose nuo mažens girdėjo brolius skundžian-
tis, kad mergos galvas pramušusios tik dėl bernų ir šukuosenų. Užtat penkiolikos ji 
jau dalyvavo slaptuose moksleivių susirinkimuose, veikė „Žiburio“ organizacijoje, pati 
ėmėsi iniciatyvos ir įkūrė lietuvaičių lavinimosi būrelį. Baigusi gimnaziją pradėjo mo-
kytojauti, vėliau tobulinosi Peterburge (dab. Sankt Peterburgas).

Po karo grįžusi į Kauną dvidešimt metų vadovavo Lietuvių katalikių moterų draugi-
jai, kuri rūpinosi moterų ir mergaičių švietimu bei globa. Su naująja pirmininke draugi-
ja sparčiai plėtėsi ne tik visoje šalyje, bet ir išeivijoje. Be atlygio, tik savų idėjų ir idealų 
skatinama dešimt metų ji kuravo ir „Moters“ žurnalą.

Magdalenos pastangomis 1929 m. buvo sušauktas įvairių moterų organizacijų ir 
spaudos atstovų susirinkimas, kuriame nutarta Lietuvoje minėti Motinos dieną. Tiks-
las buvo ne tik pagerbti motinų pasiaukojimą šeimai. Magdalena norėjo parodyti, kad 
moterų darbui namuose, nors ir neapmokamam, turėtų būti suteikta tokia pat vertė 
kaip ir kitiems darbams. Dėl to dirbo ir politikoje. Moterų ir vyrų civilines teises beveik 
sulygino būdama Steigiamojo ir I Seimo atstove, II Seimo sekretore ir III Seimo vice-
pirmininke!

Karo metu palikusi šalį, aktyviai reiškėsi išeivijoje: Paryžiuje įkūrė Pasaulio lietuvių 
katalikių organizacijų sąjungą, vėliau į organizacinę veiklą įsitraukė Niujorke. Nepa-
būgo netradicinio sprendimo ir asmeniniame gyvenime – pradėjusi dirbti banke Mag-
dalena išlaikė šeimą, taip sudarydama galimybes vyrui, dailininkui Adomui Galdikui, 
dirbti kūrybinį darbą.
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Pranė Stukėnaitė-
Decinienė-
Dundulienė 
1910–1991

 „Neatsigręžk atgal, nežiūrėk į šalis, nes jei atsigręši – pavirsi akmeniu“, – taip prof. 
habil. dr. Pranė Stukėnaitė-Decinienė-Dundulienė, pasitelkusi liaudies pasakų išmintį, 
pasakojo apie savo gyvenimą.

Gimusi Vilniaus krašte, Pilypų kaime, per gyvenimą Pranė matė visas šešias oku-
pacijas ir vos porą metų gyveno nepriklausomoje Lietuvoje. Prievarta tai lenkintame, 
tai rusintame krašte jai labiausiai įstrigo žydintys sodai – tikrieji lietuvių liaudies baž-
nyčių altoriai.

Nors įstojo studijuoti geografijos, Pranė netrukus pradėjo lankyti etnografijos pas-
kaitas ir dėstytojų dėka mikliai pakeitė studijų kryptį. Vilniaus universitetą baigė an-
trojo pasaulinio karo išvakarėse. Dar nenutilus partizaninio karo aidams, jau vykdė 
etnografines ekspedicijas. Su jomis apkeliavo absoliučiai visus Lietuvos kampelius ir 
surinko daugiau kaip 40 tūkst. etnografinių eksponatų.

Galimybės tyrinėti ir rašyti apie senovės lietuvių papročius, simboliką, tikėjimus 
tuo metu buvo ribotos. Visur reikėjo įterpti „perkūnsargius“ – Markso ar Lenino cita-
tas, taip pat svyruoti ant siauros atbrailos, kad šie tyrinėjimai nebūtų apkaltinti pa-
triotiškumo skatinimu. Tik Pranės tylus, atkaklus darbas, kaip pati sakydavo – šešė-
liuose, leido, nepaisant visų apribojimų, tarnauti lietuvių tautai ir išsaugoti dalį mūsų 
unikalaus paveldo.

Beveik pusę amžiaus Pranė dėstė Vilniaus universitete, tapdama visų etnologija 
besidominčių Lietuvos studentų motina. 
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Margarita 
Dvarionaitė
1928–2008

Margarita Dvarionaitė puikiai žinojo, kad moteris prie dirigento pulto – išimtis. Iš 
pradžių į ją žiūrėta ne kaip į muzikantę, o kaip į tą, kuri „stovi su sijonu ir mojuoja“. 
Tačiau atkakliu darbu Margarita įrodė, kad geba aibę garsų išgryninti, vadovauti vi-
sam orkestrui ir klausytojus sudominti simfonija, kurią pati lygino su gyvenimu. Juk abu 
„pribloškia savo tiesumu, nešvariais, negražiais akordais, begaliniu atvirumu, įžulumu“.

Pirmoji Lietuvos nacionalinio orkestro dirigentė gimė Liepojoje, žymių muzikų gi-
minėje. Iš vaikystės jos atminty išliko pianino klaviatūra su iš šonų pritvirtintomis 
žvakidėmis ir tėvo mokymai, kaip derinti instrumentus. Ligoninėje kovodama su sun-
kia liga Margarita pirmą kartą išgirdo žygiuojantį pučiamųjų orkestrą – liko sužavėta. 
O Hamburgo turgaus halė tapo jos pačios pirmąja koncertine sale – tai dėdė Balys 
Dvarionas, į turgų atėjęs lašinių nusipirkti, užkėlė dukterėčią ant prekystalio, ir ši su-
dainavo „O donna Clara“.

Kaune baigusi fortepijono klasę, šešiolikos jau debiutavo miesto Didžiojo teatro 
scenoje kaip pianistė. Vėliau Leningrade (dab. Sankt Peterburgas) studijavo vargonus 
ir kompoziciją, tačiau parsivežė dirigentės diplomą.

Daugiau nei 30 metų Margarita dirigavo pasaulinės simfoninės muzikos klasikų 
kūrybą, taip pat interpretavo ir lietuvių kompozitorių kūrinius. „Grokit atsilošę kiekvie-
ną gaidą – kiekviena gaida džiaugsis, kam čia bėgt?“ – diriguodama retoriškai klaus-
davo Margarita. Išskirtiniu muzikos pajautimu ji iš pavienių muzikantų lipdė darnų 
orkestrą.

Dar studijų metu Margarita ilgas valandas leisdavo Ermitaže, domėjosi daile, tad ir 
vėliau ieškojo menų sintezės. Skaitydavo kelias knygas vienu metu ir lėkdavo ant Ge-
dimino kalno grožėtis Vilniaus gatvėmis ir architektūra. Kai jau nebegalėjo diriguoti, 
rašė – periodinėje spaudoje pristatė ir tuos operos solistus, kompozitorius, architek-
tus, dirigentus, kurie, jos manymu, buvo nepakankamai įvertinti.

Dienoraščiui ji atviravo, kad tiek muzikoje, tiek gyvenime abejojo savimi. Šis jaus-
mas visų pirma kilo dėl aplinkinių reakcijų į drąsų „vyriškos“ profesijos pasirinkimą.
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Fania 
Fiszelewicz-
Lewando
1888–1941

Vegetariškus burgerius, primenančius mūsų dienų Vilnių, prieš šimtmetį čia jau 
čirškino sveiko maisto pionierė – šefė Fania Fiszelewicz-Lewando.

Fania buvo žuvų pardavėjo dukra, gimusi žydiškas tradicijas puoselėjančioje šei-
moje dabartinėje Lenkijoje. Po Pirmojo pasaulinio karo persikėlusi į Vilnių, talkininkau-
jant vyrui Lazarui Levando, atidarė vegetarišką restoraną „Dieto-Jarska Jadlodajnia“ 
(dab. Vokiečių g. 14).

Sveiko maisto revoliuciją Fania pradėjo drąsiai laužydama tradicijas. Ji perkurdavo 
gerai žinomus mėsos patiekalus, o su skurdžia mityba sietus vegetariškus valgius pri-
statydavo kaip vertus tikrų gurmanų dėmesio. Fanios verslas klestėjo. Pasmaguriauti 
ir ištuštinti kišenes čia užsukdavo net tokie menininkai kaip Markas Šagalas.

Išskirtinėmis žiniomis šefė dalinosi savo įkurtoje kulinarijos mokykloje, o receptus 
išleido milžiniškos apimties knyga. Atsitiktinai po 77 metų antikvariate atrasta ir vėl 
išleista ši knyga žavi moderniomis tausojimo idėjomis. Beje, joje galima rasti tik Vil-
niaus žydams suprantamų terminų.

Iš Vilniaus Fania bandė trauktis Antrojo pasaulinio metu artėjant naciams, tačiau 
pateko į sovietinės armijos rankas. Tikėtina, kad mirė smurtine mirtimi.

Mūsų krašto žydiškoji tradicija, taip pat ir kulinarinė, buvo grubiai nutraukta, bet 
šiandien vėl galime iš naujo atrasti jos pėdsakus.
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Antanina 
Garmutė
1934–2011

125 išradimai ir 10 knygų – štai tokį įspūdingą bagažą sukaupė iš Prienų rajono 
kilusi inžinierė ir rašytoja Antanina Garmutė.

Vos 14-os sulaukusi Antanina pakeliui iš mokyklos buvo areštuota ir išvežta į Si-
birą – vienui viena, be tėvų. Tremtyje mokyklą turėjo atstoti alinantis darbas druskos 
gamykloje, tad po pustrečių metų grįžusi namo visomis išgalėmis siekė atsigriebti už 
prarastą laiką. Jai tai pavyko su kaupu – peršoko iškart tris klases, su pagyrimu bai-
gė Kauno politechnikos instituto (dab. Kauno technologijos universitetas) Cheminės 
technologijos fakultetą ir ėmėsi mokslinių tyrimų.

Antaninai teko įveikti mokslo įstaigose vyravusią diskriminaciją – aukščiausio 
laipsnio mokslininkais galėjo tapti tik komunistinės ideologijos šalininkai, negana to, 
reikėjo aplinkiniams įrodyti, kad ir moterys gali būti mokslininkės. Priėmusi šiuos iš-
šūkius Antanina dirbo ištisas paras ir net sveikatai kenksmingomis sąlygomis. Jos 
tyrimų tikslas – rasti būdų, kaip neutralizuoti kenksmingas atliekas ir iš jų pagaminti 
pramonei naudingų produktų, pavyzdžiui, statybinių medžiagų. Atkakli mokslininkė tų 
būdų sugalvojo tiek daug, kad reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos gamtos išsaugojimo 
ir net du kartus pateko į šalies rekordų knygą!

Prasidėjus Sąjūdžiui, Antanina mokslą išmainė į meninę saviraišką – tapo viena 
pirmųjų tremties ir partizaninės kovos metraštininkių. Išvažinėjusi visą šalį surinko 
jautrias panašaus likimo žmonių istorijas ir jas pavertė dokumentinėmis apybraižo-
mis, eilėraščiais „Ešelonai“, „Ąžuolų randai“, „Išėjo broliai“ ir kt. Šių kūrinių ištraukų 
galima rasti mokykliniuose vadovėliuose, lietuvių išeivijos leidiniuose. Jie reikšmingi 
prisimenant vieną skaudžiausių Lietuvos istorijos tarpsnių.
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Ona Girčytė-
Maksimaitienė
1902–1999

Kaip atrodė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė? Ona Girčytė-Maksimaitienė žinojo 
geriausiai. Būtent ji išleido pirmąjį sieninį Lietuvos istorijos žemėlapį.

Istorikė savo karjerą pradėjo mokytojaudama. Kaune, Mažeikiuose, Kėdainiuose, 
Panevėžyje dar galima sutikti buvusių jos mokinių. Tik vyresnio amžiaus galėjo atsi-
dėti moksliniams Lietuvos praeities tyrinėjimams: „Sulaukusi 55 metų amžiaus, užuot 
išėjusi į pensiją, aš pradėjau naują gyvenimo etapą, kada galėjau atsidėti vien mokslo 
kūrybai. Juk tai buvo mano svajonė!“

Be polinkio į kartografiją ir dešimčių Lietuvai reikšmingų žemėlapių sudarymo, Ona 
ypač domėjosi 1863–1864 m. sukilimu, kurio tyrinėjimas jai pelnė istorijos mokslų 
kandidatės vardą (dab. humanitarinių mokslų daktarė). Istorikė detaliai aprašė suki-
lėlių vyriausybės organizaciją, nuostatas, kovinius veiksmus, nagrinėdama iki tol ne-
tyrinėtą archyvinę medžiagą. Onos pasišventimas istorijai buvo toks stiprus, kad net 
sulaukusi 68 metų ir dėl to atleista iš Mokslų akademijos Istorijos instituto dar ne 
vienerius metus dirbo be jokio atlygio.

Panevėžiečiams ypač svarbūs moters atlikti jų miesto istorijos tyrinėjimai. Ona 
netgi nustatė Panevėžio įkūrimo datą – 1503 m. Deja, knyga apie Panevėžio istoriją 
pasaulį išvydo tik po 21 metus trukusių ir istorikę iškankinusių „taisymų“, t. y. nesibai-
giančių sovietinės nomenklatūros bandymų ideologizuoti istoriją. Nepriklausomybės 
išvakarėse pagaliau surinkti reikalingi pinigai knygos leidybai, bet ir tuomet gyvai prieš 
akis vykstanti istorija sumaišė istorikės kortas. Pinigai nuvertėjo ir visas procesas dar 
kartą prasidėjo nuo nulio. Sutrumpintas leidinys galiausiai išleistas 1992 m. 
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Mikalina
Glemžaitė 
1891–1985

Kažin ar nutuoktume, kas yra lietuviškas tautinis kostiumas, jei ne Mikalinos Glem-
žaitės pastangos jį kurti ir populiarinti.

Mikalina augo Kupiškyje, aštuonių vaikų šeimoje. Kurį laiką mokėsi namuose, vė-
liau – rusiškoje pradžios mokykloje. Baigusi kursus, dar būdama paauglė, pradėjo 
dirbti kaimo mokytoja. O jausdama žinių stygių, vasaras ir vakarus po darbo leisdavo 
papildomuose kursuose. Specializavosi siuvimo ir rankdarbių srityse. Galiausiai net 
gavo kvietimą dėstyti šiuos dalykus prestižinėje Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijo-
je bei Žemės ūkio akademijoje.

Iš mamos Mikalina perėmė susidomėjimą senąja kaimo kultūra. Dirbdama pe-
dagoginį darbą, kartu su studentėmis rinko tautosaką, liaudies ornamentų ir dailės 
pavyzdžius, organizavo etnografines parodas. Į Mikalinos akiratį pakliuvo ir tautiniai 
drabužiai – Lietuvoje tuomet jau beveik išnykę ar praradę autentiškumą.

Apvažiavusi Lietuvos kaimus Mikalina surinko didžiulę kolekciją XIX amžiaus liau-
diškų audinių pavyzdžių. Persipiešė dar išlikusių autentiškų sijonų, prijuosčių, lieme-
nių raštus. Visa tai sudėjo į gausiai iliustruotas knygeles „Kupiškėnų vestuvininkai“ 
(1936) bei „Lietuvių moterų tautiniai drabužiai“ (1939). Taip plačioji visuomenė pirmą 
kartą gavo galimybę savo akimis pamatyti, kaip gali atrodyti tradicinis tautinis kos-
tiumas: knygelėse pristatomi drabužiai nufotografuoti iš priekio ir nugaros, iš arčiau 
užfiksuotos jų detalės, raštai.

Knygelėse Mikalina paruošė ir konstrukcinius brėžinius su išsamiais aprašymais – 
tam, kad kostiumą pasisiūti galėtų kiekvienas norintis. O jei vis tiek kildavo klausimų – 
autorė konsultavo asmeniškai ir skaitė paskaitas visoje šalyje.

Mikalinai rūpėjo, kad lietuviai didžiuotųsi savo istoriniais drabužiais. „Tautinis dra-
bužis pažymi tautos būdą, parodo tautos meną, skirtingą jos kultūrą. [...] Ir kai mes 
norime ypatingai pagerbti kokią nors šventę, tada rėdomės tautiniais drabužiais“, – 
rašė ji.
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Stefanija 
Glemžaitė
1885–1974

Savo tėvų butą pavertė pirmaisiais penkių lovų gimdymo namais. Taip neįprastai į 
Kupiškio istoriją įsirašė Stefanija Glemžaitė.

Stefanija gimė Kupiškyje, didelėje valstiečių šeimoje, kurioje vaikus teišgalėta na-
mie pramokinti rašto, o mergaites – dar ir siuvimo. Būtent namų siuvėja Stefanija 
pirmiausia įsidarbino Sankt Peterburge, tačiau tokio amato jai nepakako. Būdama 34-
erių baigė akušerijos mokyklą ir tuoj grįžo į Kupiškį dirbti pagal specialybę. Lietuvos 
provincijoje tokios pagalbos reikėjo skubiai – kasmet gimdydamos mirdavo apie tūks-
tantis moterų.

Pati įrengusi ir išlaikydama gimdymo namus, visas nėščias kupiškėnes aplaksty-
davo. Jų atsiminimuose šmaikšti akušerė įstrigdavo ilgam. Štai Jonė Žebrytė atsime-
na savo gimdymą: „Ir kaipgi tu žmogus šauksi, rėksi, kai šaly panala sėdi baltan cha-
latan įsimušus, boltu gobtu unt galvos, visa krominiu muilaliu ir bolto čystumo kvapu 
kvėpia... O kešėna pilna baltų popėrėlių... Pasakysi kų, toj linksmai juokias, prošo do 
kartų pasakyt ir rošo paišeliu visokius niekus... “

Kaip ir sesuo Mikalina, Stefanija buvo lietuvių tautosakos saugotoja, gabi liaudies 
dainų atlikėja. Už medicininę pagalbą vietinės moterys jai atiduodavo savo pačių dė-
vėtus tautinius kostiumus. Sukauptą turtą –  per 6000 eksponatų – Stefanija vėliau 
atidavė Lietuvos muziejams.

Kartu su kita seserimi Elvyra, Stefanija parašė ir knygų. Pavyzdžiui, apie prietarus, 
susijusius su nėštumu, gimdymu bei kūdikių priežiūra.
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Lea 
Goldberg
1911–1970

„Namai“ buvo žodis, kuriuo vadinau sniegą, ne smėlį.“ Tokią eilutę galima rasti Li-
jos Goldbergaitės (Lea Goldberg) eilėraštyje. Literatūros profesorė, viena garsiausių 
Izraelio poečių, pavaizduota ant 100 šekelių kupiūros, vaikystę praleido Kaune. Eks-
travagantiška, laisva, sąmoningai pasirinkusi būti kitokia, „niekieno teta“. Lija – viena 
ryškiausių išeivių iš mūsų tautinių mažumų.

Lijos asmenybę formavę vaikystės metai buvo itin sunkūs. 1919 m. kertant sieną 
lietuvių kariai sulaikė mergaitės tėvą ir dešimt dienų kartojo šiurpų spektaklį – pasi-
ruošdavo egzekucijai ir paskutinę minutę ją atšaukdavo. Laukimas vienai apsnigtuose 
laukuose, stebint pro šalį žygiuojančius kareivius, paliko neišdildomai šiurpius prisimi-
nimus. Taip pat ir po šio įvykio tėvo patirti psichikos sveikatos sunkumai, apie kuriuos 
Lija vėliau rašė savo prozoje. Noras suprasti ir noras pabėgti, baimė išprotėti ir ryžtas 
gyventi. Gal tai pirmoji iš Lietuvos kilusi autorė, bandžiusi aprašyti tokią patirtį?

Tapimas rašytoja – tai jos kelias iš skurdo ir vargo. Nuo 11 metų rašė dienoraštį 
hebrajų kalba. Sunkiai dirbdama studijų Kaune metu gavo stipendiją tęsti mokslus 
Berlyne. Pagaliau galėjo įkvėpti gaivaus oro gurkšnį ir pasinerti į miesto gyvenimą: 
kinas, šokiai, draugai iš viso pasaulio.

Tačiau už kelerių metų šalis apsivertė aukštyn kojomis. Į valdžią atėjus Adolfui 
Hitleriui, Lijai teko dar kartą kurtis naujus namus. Šįkart Palestinoje – mokytojaujant, 
rašant eiliuotus posmus reklamoms. „Tel Avivas, – rašė ji, – tai Berlyno ir senojo Kau-
no mišinys.“

Lija buvo itin produktyvi kūrėja, nors ir teko kovoti, kad būtų pripažinta lygiaverte 
tarp kolegų vyrų. Jos palikimą sudaro įvairūs straipsniai, poezija, knygos vaikams, 
gausūs vertimai iš įvairių kalbų (taip pat ir lietuvių). Tapusi literatūros profesore ji 
dėstė auditorijoms, gulte nugultoms ja besižavinčių studentų. Aplinkiniai ją prisime-
na kaip moterį be vietos, įvairialypę asmenybę, nuolat rymančią vienoje iš kavinių su 
cigarete tarp pirštų.
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Birutė Grigaitytė-
Novickienė
1898–1973

Savo teises moterys tarpukariu galėjo apginti Birutės Grigaitytės-Novickienės 
dėka. Būtent ji įkūrė nemokamos teisinės pagalbos punktus nepasiturinčioms lietu-
vėms.

Iš gausios šeimos Kapčiūnuose (netoli Pakruojo) kilusi Birutė dar mokyklos me-
tais Rygoje ir Vitebske įsitraukė į lietuvių jaunimo veiklą. Per Pirmąjį pasaulinį karą 
atsidūrusi Sankt Peterburge, būdama vos 19-os, dalyvavo ten vykusiame Visos Rusi-
jos lietuvių seime. Aršiuose posėdžiuose galutinai nutarus siekti Lietuvos nepriklau-
somybės, moterims tai reiškė ir galimybę pasiekti lygias teises.

Grįžusi į Lietuvą Birutė iškart pradėjo politinį darbą Valstiečių liaudininkų partijoje. 
Savo akimis matė sunkų valstybės gimimą: „Senovės karžygiai, išaugę iš požemių, 
pusiau ginkluoti, pusiau apdriskę [...] jų tėra kelios dešimtys.“ Moteris žinojo, kad ne-
priklausomybę reikia aktyviai ginti. Taigi rūpinosi Lietuvos kariuomenės bei Skautų 
organizacijos rėmimu. Taip pat vadovavo Seimo protokolų biurui.

Birutė taip pat tapo pirmąja moterimi, įgijusia aukštąjį išsilavinimą lietuviškame 
universitete. Mokslus tęsė Tarptautinių studijų institute Paryžiuje. Jos pasirinkta tei-
sininkės profesija leido svariai prisidėti prie moterų organizacijų veiklų, rūpintis vaiko 
teisių apsauga.

Pokariu Birutė emigravo į JAV jau sirgdama sunkia artrito forma, beveik visiškai 
paralyžiuota. Nepaisant to, ir už jūrų netilo jos telefono ragelis. Birutė visus griežtai 
ragino nenurimti dėl situacijos Lietuvoje. Veikė įvairiose išeivių organizacijose, ben-
dradarbiavo rašant „Lietuvių enciklopediją“.
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Beatričė 
Grincevičiūtė 
1911–1988

„Jei kas paklaustų, ką pasirinkčiau – prarasti akis ar balsą, aš atiduočiau akis“, – 
sakydavo Beatričė Grincevičiūtė, savo krištoliniu balsu užburdavusi tūkstančius klau-
sytojų. Neregystė nesukliudė jai tapti viena garsiausių to meto šalies dainininkių.

Iš Vilkaviškio rajono kilusios moters vaikystė prabėgo Ilguvos dvare, kur vyko akty-
vus kultūrinis gyvenimas. Tai buvo puiki terpė skleistis ir pačios Beatričės muzikiniam 
talentui. Dėdės Emilio Mlynarskio, garsaus muzikanto, remiama mergina išvyko mo-
kytis į Varšuvą, kur sėmėsi įkvėpimo filharmonijose ir operos teatruose, išmoko groti 
smuiku ir fortepijonu, o choro vadovas jai vis paskirdavo atlikti solines partijas.

Kiek vėliau mergina siekė įgyti profesionalų muzikinį išsilavinimą Juozo Gruodžio 
konservatorijoje Kaune. Deja, pats įstaigos įkūrėjas suabejojo jos talentu ir galimybė-
mis mokytis turint regėjimo negalią. Tačiau Beatričė nenuleido rankų ir 1934 m. įvyko 
jos pirmasis koncertas.

Nuo to laiko Beatričės muzikinė karjera klostėsi puikiai: ji tapo Lietuvos valstybi-
nės filharmonijos ir radijo soliste, nuolat koncertuodavo su kitais žymiais muzikantais, 
savo repertuare turėjo apie 1000 įvairiausių kūrinių, už aktyvią muzikinę veiklą gavo 
reikšmingų apdovanojimų, o ir garsiąją dainą „Žvaigždutė“ kompozitorius Balys Dva-
rionas parašė būtent Beatričės balsui. Po daugelio metų netgi pats J. Gruodis pripaži-
no klydęs dėl dainininkės talento.

Beatričės atsidavimas kameriniam dainavimui padėjo Lietuvoje įtvirtinti šį ypa-
tingą muzikos žanrą. Kitaip būti ir negalėjo – nepaprastai nuoširdus jos santykis su 
klausytojais ir jausmingas, už širdies griebiantis dainavimas nė vieno nepalikdavo 
abejingo.
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Dalia 
Grinkevičiūtė
1927–1987

Lietuviškasis Sizifo mitas – tai Dalios Grinkevičiūtės biografija. 
Kauno inteligentų šeimoje augusią Dalią vos keturiolikos nusinešė pirmoji masinių 

trėmimų banga. Klaikios gyvenimo sąlygos tempiant rąstus iš Lenos žiočių, badas, 
ligos ir aplink tvyranti mirtis... Dalia ryžosi imtis rizikingo pabėgimo plano ir kartu su 
mama nelegaliai grįžo į Lietuvą.

Gimtinė jas pasitiko pasikeitusi. Naujajame absurdo pasaulyje jos buvo nuteistos 
viso gyvenimo bausmei ir persekiojamos. Besislapstant mirė Dalios mama – dukra 
ją palaidojo savo rankomis iškirtusi cementą gimtųjų namų rūsyje. Netrukus ji buvo 
išduota, o tardymo kameroje atsisakiusi bendradarbiauti – išsiųsta į sunkiųjų darbų 
kalėjimą.

Lageris Daliai tapo pirmuoju universitetu, o čia kalėję menininkai ir mokslininkai – 
jos dėstytojais. Po Stalino mirties Dalios bausmė buvo „sušvelninta“, ir ji vėl ištremta 
į Sibirą. Ilgainiui įstojo į Omsko medicinos institutą. Nors turėjo fenomenalią atmintį ir 
klausą, talentą teatrui ir šokiui, Dalia pasirinko mediciną kaip labiausiai nuo politikos 
nutolusią sritį. Pabaigė mokslus jau Lietuvoje, su pagyrimu.

Įsidarbinusi Žemaitijos provincijoje, Laukuvos ligoninėje, laisvu laiku ji be atvan-
gos vykdavo į teatrą, bibliotekose studijuodavo politinių kalinių bylas, susirašinėjo su 
Rusijos disidentais. Nors turėjo progą pagaliau gyventi ramiai, pati nuvyko į saugumą 
ir papasakojo apie rūsyje palaidotą motiną, prašydama leidimo ją perlaidoti. Toks pra-
šymas užtraukė sistemos rūstybę.

Moteris atleista iš darbo be galimybės įsidarbinti kitur, persekiota, tardyta. Sau-
gumiečių žiaurumą ypač audrino žinia, kad užsienyje plinta jos parašyti atsiminimai 
apie tremtį. „Yra įvairūs pasipriešinimo būdai: išgyventi, kai turi numirti; atsiminti, kai 
privalai užmiršti; mąstyti, kai privalai nemąstyti“, – rašė Dalia.

Dalios rašyti tekstai Lietuvoje publikuoti Sąjūdžio metu, netrukus po jos mirties. 
Jie sudrebino visą judėjimą ir ypač tuos, kurie beveik nieko apie tremtį nežinojo. 
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Aldona Gryžaitė-
Blužienė
1929–2005

Prie Aldonos Gryžaitės-Blužienės kabineto visuomet driekdavosi eilės – sudėtin-
giausi akių ligų atvejai iš visos Lietuvos būdavo nukreipiami būtent pas ją.

Aldona gimė ir užaugo Kėdainiuose, akušerės ir Lietuvos kariuomenės kapitono 
šeimoje. Mokykloje mokėsi geriausiais pažymiais. Okupacijos metais, nors tėvų ra-
ginama dėl saugumo nepolitikuoti, kiekvieną vasario 16-ąją nueidavo prie paminklo 
žuvusiems Lietuvos kariams, kad pagerbtų jų atminimą.

Baigusi mokyklą, išvyko į Kauną mokytis medicinos. Polinkį į dailę ir architektūrą 
turinčiai merginai pirmieji studijų mėnesiai, praleisti atmintinai kalant anatomiją, buvo 
kankinantys. Bet ji nepasidavė, o ilgainiui ir pamėgo savo studijų kryptį.

Po šešerių studijų metų Aldona gavo diplomą ir... paskyrimą dirbti atokioje Pskovo 
srities (dab. Rusija) gyvenvietėje. Dešimt kilometrų nuo artimiausios autobuso sto-
telės, vos viena gatvė ir vėjo perpučiami nameliai be jokių patogumų. Visa laimė, kad 
tokiomis sąlygomis reikėjo gyventi tik pusmetį.

Grįžusi į Lietuvą Aldona ilgus metus dirbo gydytoja oftalmologe Kėdainių ligoninėje 
ir Kauno klinikose, dėstė Kauno medicinos institute (dab. Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas). Sukaupė išskirtinį žinių bagažą vaikų akių ligų, ypač žvairumo, gydymo 
srityje ir įgijo habilituoto mokslo daktaro laipsnį. Aldona tapo tikra žvairuojančių vaikų 
chirurginės korekcijos meistre. Kartais net fiziškai nebespėdavo atlikti operacijų pas 
ją suvažiavusiems pacientams.

Gydytoja per savo karjerą sukūrė tris išradimus, parašė beveik pusantro šimto 
mokslinių darbų. Nuolat ieškojo būdų, kaip tobulinti gydymo metodus. Pavyzdžiui, su 
prastai veikiančiais ergometrais vaikų regėjimo sutrikimų Aldona matuoti nenorėjo. 
Todėl nieko nelaukusi pasikvietė pagalbon pažįstamą aukštos kvalifikacijos mechani-
ką ir... ergometrą patobulino.
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Jurga 
Ivanauskaitė 
1961–2007

Pankus ir Tibetą į lietuvių literatūrą atvedė Jurga Ivanauskaitė. Dėmesį prikaustan-
ti, mįslinga jos figūra iškilo intensyviu šalies pokyčių ir laisvėjimo metu. Tačiau Jurgos 
laisvė buvo kitokia nei daugelio.

Vilniaus vaikas Jurga augo tarp knygų lentynų su mama menotyrininke. Lengvai 
panirdavo į fantazijos pasaulį, o vėliau tiesiog pametė galvą dėl Johno Lennono ir vis-
ko, kas pasiekdavo maištingos merginos akiratį iš už „geležinės uždangos“. Sąjūdžio 
metais Jurga keliavo po Lietuvą su „Roko maršais“.

Vakarietiškos idėjos, paribių žmonės, alternatyvūs judėjimai rado vietą pirmose 
Jurgos knygose „Pakalnučių metai“ ir „Mėnulio vaikai“. Jos lengvai užkariavo vėlyvojo 
sovietmečio jaunimą, aitrino pasipriešinimo dvasią, kol kritikai tik kraipė galvas. 1993 m. 
išleistas romanas „Ragana ir lietus“ sukėlė tikrą skandalą. Vilniuje keletą savaičių kny-
ga buvo prekiaujama tik intymių prekių parduotuvėse dėl „tautos etinių normų“ neati-
tikimo. Iš tikrųjų pasipiktinimą sukėlė erotikos ir religijos temų supynimas. Kad ir kaip 
skaudžiai tokią reakciją priėmė Jurga, romanas greitai išgarsėjo ir rašytojos daugiau 
niekada neapleido ypatingas žurnalistų ir skaitytojų dėmesys.

Troškimas pakilti virš kasdienybės ir praplėsti „realybės suvokimo ribas“ Jurgą 
skatino domėtis įvairiomis religijomis ir keliauti. Eseistinių knygų trilogijoje ji aprašė 
patirtis Tibete, lietuviams tuomet dar mažai pažįstamame. Protestuodama prieš Tibe-
to okupaciją Lietuvoje sykį kelioms valandoms buvo suimta. Budistinio įkvėpimo per-
smelkti ir jos piešiniai. Nors jaunystėje buvo baigusi grafiką Vilniaus dailės akademijo-
je, piešimas būtent šiuo karjeros laikotarpiu reikšmingai papildė jos kūrybinį palikimą.

Staiga užklupęs vėžys nutraukė Jurgos gyvenimą per anksti. Jos produktyvumą 
liudija beveik dvidešimt knygų, išleistų įspūdingais tiražais, vertimai į dešimt kalbų ir 
Nacionalinė premija.
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Elena
Jackevičaitė
1895–1976

„Rodos, tamsta, pirmoji moteris Lietuvos teisme...“ – taip tarpukario žurnalistai kal-
bino Eleną Jackevičaitę. Drąsiai ji ir atsakė: „Esu pirma ir vienintelė.“

Elena gimė Rokiškio rajone, dvarininkų šeimoje, tad turėjo galimybę gauti gerą iš-
silavinimą. Teisininke visgi ji tapo beveik atsitiktinai. Tuo metu carinėje Rusijoje uni-
versitetai moterims buvo neprieinami, tad joms tekdavo rinktis aukštuosius moterų 
kursus. Dėl moterims skirtų vietų stygiaus negalėjusi mokytis agronomijos, įstojo į 
matematikos kursus. Tačiau matematika ją „stačiai slėgti slėgė“, todėl nusprendė per-
eiti į teisės studijas. Tą padaryti ji suspėjo per plauką: „Aš paskutinę dieną ir net pasku-
tinę valandą padaviau juridinio fakulteto dekanui prašymą“, – teigė Elena.

Pasimokiusi ir atitarnavusi Turkestano respublikoje, Elena grįžo į nepriklausomą 
Lietuvą. Šaliai stokojant specialistų, būdama vos 28-erių, gavo laikinosios teisėjos dar-
bą. Kol iš laikinosios tapo nuolatine, tiesa, prireikė net trejeto metų. Jau ir žurnalistai 
ironizavo šitokį Teisingumo ministerijos teisingumą.

Moteris teisėja – tuo metu retenybė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Štai kitose 
Baltijos šalyse tuo laiku nebuvo nė vienos teisėjos moters. „Lietuva šiuo atveju yra 
pažangumo pavyzdys kitoms valstybėms“, – tvirtino Elena. O kai buvo paklausta apie 
diskriminaciją darbe – tik nutylėjo. 
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Veronika 
Janulaitytė-
Alseikienė
1883–1971

Vienos galingiausių lietuvių moterų dinastijos šerdis – Veronika Janulaitytė-Alsei-
kienė. Gydytoja pionierė, atlikusi šimtus trachomos ir kataraktos operacijų. Pasikaus-
čiusi sveika nuovoka ir praktine gyvenimo patirtimi lakstė iš prieglaudos į prieglaudą, 
gydė nemokamai ir rūpinosi tautos likimu.

Veronika kilusi nuo Malavėnų kaimo prie Šiaulių. Tryliktas vaikas valstiečių šeimo-
je, kartu su seserimi Julija jiedvi turėjo išskirtinio parako. Anksti mirus tėvui, motina 
ėmė ir išleido seseris į mokslus. Cariniais laikais tai reiškė gyvenimą pusbadžiu ir nuo-
latinius pavojus. Negana to, Veronika užsibrėžė studijuoti mediciną – tuomet laikytą 
išimtinai vyriška profesija. Stojo į Berną, vėliau vyko į Vieną ir Berlyną, kur gavo medi-
cinos ir chirurgijos daktaro vardą, specializavosi gydyti akių ligas.

Nors Europos žemėlapį skrodė pirmyn atgal, dirbti norėjo Lietuvai. Po Pirmojo pa-
saulinio karo grįžo į lenkų valdomą Vilnių ir kartu su vyru atidarė ligoninę skurstan-
tiems lietuviams. Slaugė net ir patį Joną Basanavičių, o laisvalaikiu įsteigė 12 lietuvių 
našlaičių prieglaudų. Užsiėmė ir privačia praktika – kad išlaikytų šeimą. Vasaromis 
abi su seserimi Julija vykdavo į Palangą – uždarbiauti iš gydytojo amato. Kaip kontra-
bandininkės kirsdavo Lietuvos sieną miškais, su vaikais ant kuprų.

Ne vienus metus atsisakiusi keltis iš Vilniaus, Veronika augant vaikams jautė vis 
didesnį nerimą dėl jų išsimokslinimo, o santykiai su vyru prastėjo. Galiausiai nutarė 
skirtis ir vykti į Kauną. Savo vaikus moteris augino ypač demokratiškai, vengdama ly-
čių stereotipų. Dukra Marija Alseikaitė-Gimbutienė vėliau tapo pasaulinio lygio moks-
lininke archeologe. O pati Veronika, kad paskaitytų jos darbus, paskutiniais gyvenimo 
metais dar ir anglų kalbą išmoko. 
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Julija Janulaitytė-
Biliūnienė-
Matjošaitienė
1880–1978

Humanizmą puoselėjusi odontologė – taip būtų galima apibūdinti Juliją Janulaitytę-
Biliūnienę-Matjošaitienę.

Iš kuklios Šiaulių rajono ūkininkų šeimos kilusi Julija nuo pat vaikystės turėjo tvirtą 
tikslą mokytis. Siekė jo net tada, kai už studijas paklojus visas santaupas teko gyventi 
pusbadžiu – našle likusi ir už gausią šeimą atsakinga Julijos motina paprasčiausiai 
neturėjo išteklių padėti išsilavinimo siekusioms dukroms. Studentės atkaklumas pa-
siteisino – baigusi Šiauliuose veikusius dantų gydymo ir technikos kursus ir išlaikiusi 
egzaminus Kazanėje (dab. Rusija) ir Charkove (dab. Ukraina), tapo diplomuota dantų 
gydytoja ir apskritai viena pirmųjų moterų gydytojų Lietuvoje. Gilinusi žinias Paryžiuje, 
gavo dar ir dantų chirurgės diplomą.

Nors dėl išsvajotųjų mokslų teko daug ką paaukoti, Julijos gyvenime medicininė 
veikla užėmė visgi ne pagrindinę vietą. Dar būdama paaugle aktyviai dalyvavo tauti-
nėje veikloje, prisidėjo prie nelegalaus lietuviškų knygų platinimo. Vėliau daug jėgų 
atidavė slaugydama sunkiai sirgusį sutuoktinį Joną Biliūną – sakoma, kad, jei ne Ju-
lijos pastangos, reikšmingiausi rašytojo kūriniai taip ir nebūtų spėję išvysti pasaulio.

Antrojo pasaulinio karo metais Julija gelbėjo žydų šeimas. Už tai po mirties buvo 
apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus ordinu. Tokius humanistinius, tautinius, 
demokratinius idealus diegė ir savo vaikams – dukra Meilė Matjošaitytė-Lukšienė 
tapo nusipelniusia mokslininke, literatūros tyrinėtoja, Lietuvos švietimo reformatore.



MOTERYS, KŪRUSIOS LIETUVĄ   //  79

Emilija 
Jasmantaitė-
Vileišienė 
1861–1935

Kratos ir Lukiškių kalėjimo tamsa Emilijos Jasmantaitės-Vileišienės negąsdino. 
Lietuva – ne Lenkija, o Vilnius yra Lietuvos sostinė, – tokiais žodžiais Emilija mokė 
vokiečių okupacinės karinės valdžios viršininką grafą fon Pfeilį, šiam pavadinus Vilnių 
„perlu garsiojoj lenkų viešpatijoj“.

Žemaičių bajorų kraujo turinti moteris vadinama Lietuvos karaliene be sosto ir 
Vilniaus kovotoja. Nors buvo gimusi Kišiniove (dab. Moldova) ir mokėsi Sankt Peter-
burge, dar jaunystėje nusprendė esanti lietuvė ir netrukus pradėjo kryptingai užsiimti 
tautine veikla. 1897 m. atvyko gyventi į Vilnių, kur kartu su vyru Antanu Vileišiu sukūrė 
tikrą lietuvybės lizdą.

Carinės Rusijos okupacijos metu Emilija kovojo dėl lietuvių kalbos įteisinimo Vil-
niaus mokyklose ir bažnyčiose, talkino įvairioms lietuvių draugijoms, rūpinosi lietu-
viais mokiniais, studentais, į Vilnių iš kaimo atvykusiomis tarnaitėmis, taip pat daly-
vavo rengiant 1905 m. Didįjį Vilniaus Seimą. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 
ji ėmėsi nukentėjusiųjų nuo karo šalpos, organizavo prieglaudas pabėgėliams. Aukas 
rinko ne tik iš aplinkinių kaimų – šiuo reikalu nuvyko susitikti ir su pačia cariene.

Vilniui einant iš rankų į rankas, Emilijos namuose ne kartą buvo daromos kratos, 
pati ji buvo suimama ir kalinama Lukiškių kalėjime. Tiek prieš, tiek po šių įvykių mote-
ris ypač rūpinosi politiniais kaliniais, prie Lukiškių nuolat ją galėjai sutikti su maisto ir 
drabužių lauknešėliais.

Eidama 69-uosius metus Emilija išsirengė į JAV rinkti aukų vargstantiems lietuvių 
našlaičiams. Nelengva kelionė pasunkėjo dar ir todėl, kad Emilija atsisakė plaukti į 
Lietuvą laivu, ant kurio plazdėjo Lenkijos vėliava. O grįžusi iki gyvenimo galo toliau 
užsiėmė aktyvia rezistencine veikla Vilniuje.
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Jadvyga 
Teofilė Juškytė
1868–1948

Dešimtmetė mokytoja slaptoje lietuvių mokyklėlėje – taip savo visuomeninį gy-
venimą pradėjo Pernaravos miestelio legenda Jadvyga Teofilė Juškytė. Negi sėdėsi 
rankas sudėjusi, kai sukilėlius, knygnešius ir knygas taip lengva paslėpti penkiuose 
dvaro kaminuose?

Jadvyga, būdama dar tik paauglė, iš Tilžės (dab. Sovetskas, Rusija) atsisiuntė 
draudžiamą Vytauto Didžiojo portretą už vieną rublį. O kad geriau lietuvių kalbą mokė-
tų, iš Vinco Kudirkos pasiskolino sąsiuvinio lapą su linksniuotėmis. Vėliau persirašiusi 
jo lapą grąžino, o savąjį vis pildė, rengė gramatiką, leido vadovėlius.

Širšės slapyvardžiu Jadvyga rašė į „Varpą“ ir visą pluoštą kitų slaptų, atgimstan-
čios šalies laikraščių. Tikrą bendrystę rado su Gabriele Petkevičaite-Bite. Kaip iš vieno 
avilio jos darbavosi kurdamos kone reikšmingiausią to meto kultūros gaivinimo įrankį – „Ži-
burėlio“ draugiją. Itin sumanus okupacinės valdžios apėjimas leido fondui, šelpusiam 
Lietuvos talentus, sėkmingai gyvuoti. Draugija parėmė Joną Biliūną, Adomą Varną, 
Kiprą Petrauską ir kitus tuomet perspektyvius jaunuolius.

Visas Jadvygos veiklas sunku net išvardyti. Tai pirmajame lietuviškame spektakly-
je vaidina, tai Didžiajame Vilniaus Seime dalyvauja, tai tautosaką užrašinėja. Tačiau 
atkūrus nepriklausomą Lietuvą, išryškėjo išskirtinis Jadvygos gebėjimas atsakingai ir 
nuosekliai organizuoti laisvos šalies veikimą – ji įkūrė Pernaravos savivaldybę, rūpino-
si, kad ji būtų pasiruošusi apsiginti nuo svetimų jėgų. 
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Elvyra 
Kairiūkštytė
1950–2006

Geniali. Ateiviška. Taip apibūdinama grafikė Elvyra Kairiūkštytė.
Elvyra nepažinojo savo šeimos, vaikystę praleido Širvintų, Vilniaus ir Kuršėnų vai-

kų globos namuose – didelėse institucijose, dėvėdama standartizuotus drabužius ir 
neįgijusi net paprasčiausių įgūdžių. Iki gyvenimo galo nemokėjo gaminti maisto, pie-
taudavo tik valgyklose. Visgi jau Kuršėnuose pastebėtas Elvyros talentas piešti. Čia ji 
tapo vaikų namų stendų apipavidalintoja. Naktimis jai leista perimti ir dailės kabinetą. 
Turbūt ten ir gimė pirmieji jos grafikos darbai.

Atvykusi į Vilnių Elvyra išsiskyrė iš kitų Dailės instituto (dab. Vilniaus dailės akade-
mija) studentų. Žemo ūgio, regėjimo ir kalbos sunkumų turinti mergina bohemiškuose 
vakarėliuose staiga tiesmukai išrėždavo viską, ką galvoja. Kartais tyliai stebėdavo, 
be galo žavėdamasi garsiais vyrais menininkais, vėliau juos piešdavo – autentiškai 
atkurdama išvaizdą iš atminties. Artimai Elvyra susibičiuliavo su rašytoja Jolita Ska-
blauskaite, su kuria gyveno tame pačiame bendrabučio kambaryje. Visgi buvo akivaiz-
du, kad yra persmelkta baisios vienatvės.

Užtat Elvyros kūryboje – nei buities, nei motiniškumo, nei tradiciškai lyriškos lie-
tuvių grafikos nėra. Vietoj to klesti gaivališki, mitiniai vaizdiniai ir pirmapradės kul-
tūros, kartais atsiduriančios autostradų fone ar greta šiuolaikinių asmenybių, o prie 
paskutinės vakarienės stalo sėda penkios moterys. Elvyros darbuose atpažįstamos 
ekspresionizmo, kubizmo ir siurrealizmo įtakos. Daugiausia ji dirbo linoraižinių tech-
nika, kurią naudojo kone akrobatiškai ir be jokių eskizų. Tam kartais reikėjo ir didelės 
fizinės jėgos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Elvyra parodose nebedalyvavo, gyveno skur-
džiai, paskendusi savo vidinėse kovose. Kūrė be sustojimo, tarsi transe – iš to lai-
kotarpio išliko tūkstančių tūkstančiai didelio formato piešinių. Kai kurie iš jų – kelių 
metrų ilgio, knibždantys fantastinių būtybių ir paslaptingų apeigų. Elvyros darbų uni-
kalumas įvertintas tik po jos mirties. 
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Halina 
Kairiūkštytė-
Jacinienė-Eliass
1896–1984

Su vyrišku portfeliu po pažastim ir vėjo taršomais trumpais plaukais Halina Kai-
riūkštytė-Jacinienė-Eliass išvaikščiojo Vakarų Europos miestų gatves. Ji tapo pirmąja 
meno istorijos daktare Lietuvoje bei vienintele aktyvia menotyrininke tarpukariu.

Halina gimė Seinuose (dab. Lenkija), lenkų poetės ir lietuvių pedagogo šeimoje, gal 
šiek tiek pašėlusioje – aplinkiniai stebėjosi matydami Haliną su broliais žaidžiant su 
žalčiais it su naminiais gyvūnais. Augdama ir bręsdama mergina vis tvirčiau suvokė 
savo lietuvišką tapatybę bei polinkį į dailę. Bet kol išsipildė svajonė įgyti išsilavinimą 
šioje srityje, Halinai teko ir varles Maskvoje skrosti, ir nelaimingą meilę bei skurdą iš-
gyventi, ir net gimdyti vienui vienai. Nepaisant visko, Halina atsistojo, nusipurtė dulkes 
ir veržėsi toliau.

Gavusi stipendiją studijuoti meno istoriją Miunsteryje, Halina nepriminė kuklios 
tarpukario merginos. Dėl aprangos stiliaus ir tvirto žingsnio jautėsi „savarankiškesnio 
ir pažangesnio gyvenimo pioniere“. Šią feministinę dvasią parvežė ir į Lietuvą. Štai 
1929 m. Kaune vykusiame „Mados teisme“, inscenizuotame teismo posėdyje, kalti-
namajai – šiuolaikinei madai – atstovavo būtent Halina. Nors „iškrypusi“ šiuolaikinė 
mada visgi buvo nuteista ligi gyvos galvos sunkiųjų darbų kalėjimo, geru meno istori-
jos išmanymu paremti Halinos argumentai apie tai, kad moteris turi rengtis patogiai 
ir negaišti laiko prie veidrodžio vien tam, kad patiktų vyrams, visiškai aktualūs ir šian-
dien. Lygiai kaip ir jos kritika grožio konkursams. 

Halinos gilus ir platus akiratis, analitinis mąstymas grįžus į Lietuvą neturėjo gali-
mybės pilnai atsiskleisti. Įsidarbinusi bibliotekoje, visgi aktyviai rašė kritikos straips-
nius, peikė menkavertį meną ir tikro autentiškumo stygių. Lietuviškai išleisti aukštos 
mokslinės vertės jos Pažaislio architektūrinio ansamblio tyrimai. 

Sovietiniais metais iš Halinos atimtas daktaro laipsnis, ilgainiui ji atleista iš Dailės 
instituto bei Vilniaus universiteto dėstytojos pareigų. Šiuo laikotarpiu skyrė daug laiko 
tautinių drabužių tyrimui, rėmėsi unikaliais jų rekonstrukcijos principais. Tačiau šie jos 
darbai taip ir nebuvo publikuoti ar įvertinti. 
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Paulina 
Kalvaitytė-
Karvelienė
1886–1967

„Žirgas įsigyjamas, kad juo jodinėtum, o mokslas, kad juo naudotumeis savo ir 
visuomenės labui“, – rašė Paulina Kalvaitytė-Karvelienė prisimindama, kaip būdama 
35-erių pasirinko veikiau likti vieniša, nei mesti studijas ir profesinę karjerą. 

Iš Kretingos rajono kilusiai Paulinai tėvai numatė tęsti jų žemdirbystės tradicijas – 
neleido ne tik lankyti mokyklos, bet ir mokytis siuvimo amato. Buvo jau dvidešimties, 
kai pažįstamų daktarų iš Rietavo šeima pakvietė apsigyventi ir mokytis jų namuose. 
Vargais negalais merginai pavyko įtikinti tėvus, kad leistų į gimnaziją Telšiuose, vėliau 
mokslus tęsė Vilniuje ir Tartu (Estija). To neužteko – įstojo į medicinos studijas Sankt 
Peterburge, o jas sustabdžius karui ir badui, persikėlė į Berlyną, kur tapo pirmąja lie-
tuve rentgenologe. 

Grįžusi į Kauną Paulina vadovavo Kauno miesto ligoninės Rentgeno skyriui, Kauno 
karo ligoninės Rentgeno kabinetui, taip pat dėstė naujai pradėjusiame veikti Vytauto 
Didžiojo universiteto Medicinos fakultete.

Paulina buvo ir arši kovotoja už moterų teises – aktyviai veikė Lietuvos moterų 
taryboje ir kitose organizacijose. Ypač svarbus Paulinos įnašas abolicionistų drau-
gijoje, kurios ilgametė pirmininkė ji buvo. Ši draugija teikė viešus memorandumus ir 
peticijas siekdama panaikinti prostituciją, sulyginti vyrų ir moterų atsakomybę „doro-
vės srityje“, taip pat steigė socialinės pagalbos įstaigas moterims, norinčioms palikti 
prostituciją. 

Įsismarkavus Antrajam pasauliniam karui Paulina pasitraukė į Vokietiją, tačiau ir 
ten ėmėsi sau tinkamos veiklos – tapo Kempteno pabėgėlių stovyklos ligoninės vy-
riausiąja rentgenologe. Vėliau apsigyveno JAV, ten išleido savo memuarus.
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Elena 
Karosaitė-
Gimbutienė
1894–1982

Nuo Vėjeliškių prie Anykščių iki Los Andželo – pirmosios Lietuvoje moters agrono-
mės Elenos Karosaitės-Gimbutienės pėdsakai.

Būtent Elena tarpukariu parengė ir išleido pirmąjį genetikos srities mokslinį leidinį 
Lietuvoje – „Augalų genetika“. Studijų Maskvoje ir stažuočių Švedijoje bei Prancūzijo-
je metu ji įgijo naujausių žinių apie tuo metu dar visiškai naują mokslo šaką, be kurios 
sunkiai įsivaizduojame šių dienų pasaulį.

Mokslininkė buvo aktyviai įsitraukusi ir į moterų teisių klausimus. Austrijoje atsto-
vavo Lietuvos Moterų tarybai, JAV – baigusioms aukštąjį mokslą lietuvėms. Elenos 
straipsniai to meto spaudoje atskleidžia jos tvirtą balsą ir gilų problemų, kylančių dėl 
lyčių nelygybės, supratimą. Nors kalbėdami apie tarpukarį dažniausiai džiaugiamės 
moterų pasiekimais, įgytomis teisėmis ir išsilavinimu, agronomės tekstuose galime 
apčiuoti ir kitą medalio pusę. Būtent ji rašė, kad kaimo moterys, modernėjant gamy-
bai, netenka dalies turėto savarankiškumo, galimybės užsidirbti, netgi autoriteto, o ir 
sąmoningai „stumiamos vėl vien į namus“.

Pačios Elenos galimybės tęsti mokslinę ir visuomeninę veiklą buvo ryškiai apribo-
tos prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Pasitraukusi į Vakarus, Elena gimtosios 
šalies ilgesį išreiškė Bostone organizuodama Kaziuko muges. Taip pat bendradarbia-
vo leidžiant „Lietuvių enciklopediją“. O vedama nepasotinamo mokslinio smalsumo, 
sulaukusi garbaus amžiaus surinko ir suklasifikavo per 800 jūrinių moliuskų kriauklių. 
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Ugnė
Karvelis
1935–2002

Naktys, praleistos kalbantis apie absoliutų grožį, džiazas ir žaidžiantys suaugusieji. 
Ugnė Karvelis lengvai įsiliejo į pokario Paryžiaus bohemą.

Kauno pašonėje, Noreikiškėse, Ugnė vaikystę leido viename moderniausių to meto 
Lietuvos ūkių. Tarpukario politiko ir filosofijos mokslų daktarės dukrai netrūko nieko. 
Kol prasidėjo karas. O kartu su juo – nuolatinis bėgimas, bombardavimai, nepaaiški-
namas smurtas.

Su pertrūkiais Ugnė lankė mokyklas Vokietijoje ir Lietuvoje. Po karo studijavo Sor-
bonoje, Politikos mokslų institute Paryžiuje, Kolumbijos universitete Niujorke. Talen-
tinga, visapusiškai išsilavinusi lietuvė iškart po studijų įsidarbino vienoje geriausių 
Paryžiaus leidyklų. Specializavosi Lotynų Amerikos ir kitų užsienio šalių literatūroje. 
Būtent dirbdama ten atskleidė būrį vėliau įžymybėmis tapusių rašytojų: Gabrielį Gar-
cią Marquezą, Pablo Nerudą, Milaną Kunderą, Julio Cortazarą.

Su J. Cortazaru ne vienerius metus gyveno kartu, tačiau santykiai buvo audringi, 
Ugnė aršiai priešinosi savos tapatybės praradimui. Knygoje „Traukinių daugiau nebe-
bus“ rašė: „Jei nori gyventi savo gyvenimą, tai turi užsidirbti ir būti pati sau viršininkas, 
pati sau tėvas, pati sau vyras. Kai ištekėsi, nustosi būti pilnavertis žmogus ir tapsi 
m a n o  žmona.“

Ugnė nuolat rašė literatūros kritiką į įvairius žurnalus, išvertė daugybę svarbių lie-
tuvių literatūros kūrinių į prancūzų kalbą – nuo Maironio iki Ričardo Gavelio. Jos na-
mai Paryžiuje kaip magnetas traukė vietinį elitą bei Pietų Amerikos garsenybes.

Lietuvai tapus nepriklausoma, Ugnė iškart ėmėsi diplomatinės veiklos. Keletą 
metų vadovavo atkurtos Lietuvos atstovybei Paryžiuje. Iki mirties ėjo ambasadorės 
prie UNESCO pareigas. Jos iniciatyva pasauliniu paveldu pripažintas Vilniaus sena-
miestis ir Kuršių nerija, surengta įvairių renginių, skatinančių šalių dialogą mokslo ir 
meno srityse. 



MOTERYS, KŪRUSIOS LIETUVĄ   //  93

Marcė
Katiliūtė
1912–1937

Kometa tarpukario grafikos padangėje. Marcė Katiliūtė rašė: „Mane kažkas magne-
tiškai traukia prie to meno, kad jis man atrodo viskas, ir kito Dievo aš negarbinu.“

Tėviškė, Laimužės vienkiemis Joniškio rajone, menininkei niekada nekėlė nostalgi-
jos. Dar mažą ją mama atidavė auginti močiutei – religingai, griežtai, kaip perlą kriau-
klėje užvėrusiai Marcę tarp keturių sienų. Mergaitė galėjo tik nosį priploti prie lango ir 
stebėti gyvenimą, tapo uždara, linkusi į vienatvę. Mirus mamai, Marcė grįžo namo, ta-
čiau tėvas pradėjo kurti naują šeimą, kasmet užgriūdavo vis nauji nepritekliai ir barniai.

Tokio gyvenimo mergina nenorėjo. Kategoriškai pasipriešino tėvo norui, kad duktė 
kibtų į darbus ūkyje, ir baigusi keturias klases viena išvyko į Kauną. Mokslus tęsė 
gimnazijoje, vėliau Kauno meno mokykloje. Studijavo ir grafiką, ir tapybą. Pamiršda-
ma miegą, maistą, nuo vieno darbo ilsėjosi prišokdama prie kito. O atėjus svečiams 
liepdavo jiems pozuoti, kad laiko neeikvotų linksmybėms. Realistiškuose, bet pilnuose 
emocijos ir dinamikos jos darbuose skleidėsi brandus žmogaus pažinimas. Pati buvo 
labai savikritiška, savo darbus naikindavo.

Užsibrėžusi save skirti tik menui, totaliai, netgi „demoniškai“ atsidėti kūrybai, Mar-
cė atsitrenkė į akliną sieną. To meto moteriai, niekieno neremiamai, tai buvo neįmano-
ma. Studijų metu vos sudūrusi galą su galu, vėliau turėjo rinktis: badas arba „valdiš-
kas darbas“. Tačiau atkakliai nenorėjo nusileisti.

Marcę piktino moterų padėtis visuomenėje, dienoraštyje ji fiksavo seksistines ap-
linkinių nuostatas. Norėjo įrodyti, kad moteris gali dirbti, prisidėti prie Lietuvos kūrimo, 
ne tik flirtuoti. Didžiausias smūgis jai – nepaskirta stipendija studijoms užsienyje. 
Matė, kad tie pinigai išdalinti kolegoms vyrams, nebūtinai už jų talentą. „Kad moteris 
galėtų būtų įvertinama kaip vyras, ji turi daug daugiau už jį dirbti“, – rašė ji.

Dvidešimt ketverių metų Marcė nusižudė. Taip ir nespėjo sulaukti įvertinimo, ta-
čiau tais pačiais metais jos grafikos darbai apdovanoti aukso medaliu Paryžiuje. Po 
keleto metų Lietuvoje surengta ir personalinė jos paroda.
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Ona 
Kerpauskaitė
1892–1941

Beveik 3000 pacientų ir vienintelė gydytoja. Tokiomis sąlygomis dirbo Ona Ker-
pauskaitė – viena pirmųjų rentgenologių Lietuvoje.

Ona augo Šarnelės kaimo (Plungės raj.) ūkininkų šeimoje. Buvo labai gabi, todėl 
tėvai priėmė tais laikais drąsų sprendimą išleisti mergaitę į mokslus. Sėkmingai bai-
gusi mokyklas Telšiuose ir Vilniuje, Ona pasirinko studijas Moterų medicinos institute 
Petrograde (dab. Sankt Peterburgas). Tuomet gal dar nenumanė, kaip labai šis spren-
dimas ją užgrūdins.

Įsisiūbavęs Pirmasis pasaulinis karas Oną keleriems metams atskyrė nuo Lietuvo-
je likusios šeimos, trūko būtiniausių maisto produktų, tad duonos riekė ant pietų stalo 
pasitaikydavo daug dažniau nei lėkštė sriubos, o arklienos kotletas išvis buvo tapęs 
prabanga. Alpstant iš alkio teko mokytis žiemą nešildomose auditorijose, atostogų 
metu dirbti karo fronte.

Lietuvai tapus nepriklausoma, Ona nieko nelaukusi grįžo namo. Gavo valstybės 
stipendiją tęsti studijas Berlyne, kur dėstė garsiausi rentgenologijos – palyginti nau-
jos medicinos srities – specialistai. Tuomet jauna valstybė dar neturėjo universiteto, 
o tokių gydytojų labai trūko.

Po penkerių studijų metų sugrįžusi į Kauną, Ona įsisuko į nepaprastai intensyvų 
darbą klinikose. Tūkstančių rentgeno nuotraukų ir švitinimo seansų atlikimas gulė 
daugiausia ant jos pečių – padėjo vos vienas asistentas ir keli technikai. Procedūros 
buvo labai brangios, todėl Ona dažnai sušelpdavo neturtingus ligonius, ypač kaimo 
gyventojus. Be to, dalijosi aukščiausio lygio žiniomis su studentais ir kolegomis – 
dirbdama VDU Medicinos fakultete (dab. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) net 
15 metų ruošė visus Lietuvos rentgenologus.

Deja, pačią karjeros viršūnę pasiekusios Onos darbus staiga nutraukė mirtis. Ti-
kėtina, kad nuo spindulinės ligos – apsaugos nuo radiacijos tuo metu dar niekas ne-
naudojo.
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Vyda 
Kęsgailaitė-
Ragulskienė
1931–2009

Atėjusi į pirmą mechanikos studijų paskaitą ir vos atidariusi auditorijos duris Vyda 
Kęsgailaitė-Ragulskienė iškart jas užtrenkė. Viduje sėdėjo 200 vyrų ir nė vienos mo-
ters. Būsima habilituota mokslų daktarė stoviniuodama koridoriuje suprato, kokie iš-
šūkiai jos laukia. Įkvėpė oro ir duris atidarė dar kartą.

Vyda, gimusi Klaipėdoje, subrendo anksčiau laiko. Gyvenimas skirtingose Lietuvos 
vietovėse, tėvo kalinimas, nakvynės slėptuvėse pas svetimus žmones bei kankinanti 
tremties nuojauta merginos ambicijų nepakirto. Šeimoje, kurioje mokslas laikytas di-
džiausia vertybe, būdama 5 metukų pradėjo mokytis užsienio kalbų – net ir vasaros 
žaidimų metu. Iš tėvo perėmusi meilę muzikai, Lietuvos istorijai, kraštotyrai, iš moti-
nos Vyda mokėsi lavinimuisi skirti kiekvieną minutę.

Pokario metais tremtinio dukrą globojo Kauno politechnikos instituto (dab. Kauno 
technologijos universitetas) profesorius Vytautas Mošinskis, sudaręs sąlygas Vydai 
studijuoti mechaniką. Šiais mokslais ji neapsiribojo – tuo pačiu metu įgijo pianistės 
diplomą. Visgi pagrindine pasirinko inžinerijos sritį, tapo profesore, apgynė habilituoto 
technikos mokslų daktaro laipsnį ir, kaip pati teigė, – „visų moterų garbę“ dirbdama 
ten, kur įprasta matyti vyrus.

Su vyru augindama du sūnus Vyda parašė daugiau nei 250 mokslinių straipsnių, 
išrado arba prisidėjo prie 97 išradimų. Sprendė naujų vibrosmūginių mechanizmų ir 
įrengimų teorijos bei taikymo klausimus. Tai padėjo tobulinti šiuolaikinės technikos 
įrenginius pramonėje, aerokosmoso, medicinos, biologijos srityse, net mene – Vyda 
daug dėmesio skyrė virpesių ir bangų stebėjimui muzikoje.

Negana to, ji reikšmingai prisidėjo prie nukentėjusiųjų nuo okupacinio režimo atmi-
nimo įamžinimo, rūpinosi Žemaitijos paveldu. 
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Kazimiera 
Kymantaitė-
Gregorauskienė-
Banaitienė
1909–1999

„Anų laikų hipė“, žodžio kišenėje neieškanti, į jokius rėmus neįspraudžiama – tokia 
buvo legendinė aktorė ir režisierė Kazimiera Kymantaitė-Gregorauskienė-Banaitienė. 
Iš pilkos minios ji išsiskyrė stipriu charakteriu, nesenkančiu humoru ir pasišventimu 
teatrui bei lietuvių literatūrai.

Būdama vos 12 metų, Kazimiera paliko gimtuosius Kuršėnus ir viena atvyko gyven-
ti į Kauną. Mokėsi „Aušros“ gimnazijoje, vėliau studijavo teisę Vytauto Didžiojo univer-
sitete, tačiau nepatikusius mokslus greitai metė ir susitelkė į aktorinio meistriškumo 
studijas Andriaus Olekos-Žilinsko dramos mokykloje prie Valstybės teatro. Vaidino 
naujai įsteigtame Vilniaus valstybiniame teatre, o netrukus ėmėsi ir režisūros – buvo 
pirmoji profesionali režisierė moteris Lietuvoje.

Į blankų, cenzūruotą ir vien rusų dramaturgijos pripildytą pokario teatrą Kazimiera 
įnešė daugybę naujų spalvų. Ji kurdavo įsimintinus personažus, mėgindavo įžvelgti 
kiekvieno aktoriaus talentą, nebijodavo dirbti su šiek tiek keistesniais ar turinčiais ma-
žai patirties. Jos spektakliai išsiskyrė originalumu, drąsa, įžvalgumu, savitu humoru. 
Dauguma jų buvo pastatyti remiantis lietuvių autorių – Žemaitės, Antano Vienuolio, 
Balio Sruogos – kūriniais, mėginant perteikti lietuvių tautos pasaulėjautą ir gyvenimo 
būdą.

Kazimiera visomis išgalėmis mėgino išsaugoti lietuvišką dramaturgiją – tokia 
savo misija net savotiškai priminė spaudos draudimo metais veikusius knygnešius. O 
štai jos režisuota komedija „Žaldokynė“ tapo laikui nepavaldaus kūrinio pavyzdžiu – 
scenoje šis spektaklis gyvavo daugiau nei 60 metų.



MOTERYS, KŪRUSIOS LIETUVĄ   //  101

Sofija Kymantaitė-
Čiurlionienė
1886–1958

Tautos ugdytoja, kone matriarchė, bet ir skautė, puikiai išsimieganti palapinėje – 
tokia buvo Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.

Sofijos tėvams, neturtingiems bajorams, nenusisekė nei viešbučio, nei parduotu-
vės verslai. Užtat mamos brolis, kunigas, pakvietė juos į Kulius – šeimininkauti klebo-
nijos ūkyje. Čia ir įaugo į Sofiją žemaitiška dvasia, o pats Vaižgantas davė pirmąsias 
lietuvių kalbos pamokas. Mokydamasi Rygoje mergina įsitraukė ir į tautinius ratelius, 
pradėjo rašyti. Krokuvoje studijavo filosofiją ir literatūrą.

Nors studijų niekada nebaigė, į Lietuvą grįžo pasirengusi kalnus nuversti. Visų pir-
ma – dėl kalbos. „Kalba – tai juk neišsemiamas turtas. [...] Supykus žmogui, jo žodžiai 
tarytum barškėte barška, o besimalonėjant – šlama kaip upelio vilnys.“

Iš vienos pusės, Sofija gaudė autentiškus liaudies žodžius ir guldė į savo apsaky-
mus, straipsnius, poemas, vertimus... Iš kitos – skatino ir kalbos raidą. Legendiniais 
„Čiurlionienės šeštadieniais“ kalbininkai, vertėjai ir rašytojai susėsdavo skaityti savo 
rašytų ar verstų tekstų ir pritrūkę tinkamo lietuviško žodžio – tuoj pat išrasdavo nau-
jadarą.

Sofija troško į Lietuvą atnešti naujovių, supažindinti su moderniomis meno raiškos 
formomis. Tačiau istorinių įvykių karuselėje nugalėjo „nelemtas visuomeniškumas“ ir 
ji imdavosi to, ko reikėdavo jaunai šaliai. Net po kariuomenės dalinius važinėjo.

Nuo pirmųjų moterų teisių judėjimo dienų Sofija drąsiai stojo į aktyvisčių gretas. 
Gindama moterų teises dalyvavo netgi Tautų Sąjungos posėdžiuose Ženevoje. Vie-
nintelė moteris lietuvių delegacijoje! Iš kelionių parsivežė kovos su prostitucija idėją. 
Jos įkurta Mergaičių bičiulių sąjunga pradėjo vykdyti „stoties misiją“. Per naktį Kaune 
budėjo agentė, pasiruošusi padėti iš kaimo atvykusioms merginoms, neturinčioms kur 
apsistoti.

Mokytoja Sofija tapo ne tik daugybei studentų ir mokinių, bet ir vienam išskirti-
niam – Konstantinui Čiurlioniui. Tik šios pamokos gerokai užsitęsdavo klajojant po 
Vilnių. Išskirtinė buvo ir jų santuoka – dviejų lygiaverčių, vienas kitą įkvepiančių partne-
rių. Deja, tik keletą metų. Kompozitoriui mirus, Sofija liko gedėti didžiulės meilės. Dirbti 
dėl šalies ir kitų visgi niekada nepaliovė. 
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Elena 
Kubiliūnaitė-
Garbačiauskienė
1900–1997

Krepšinis – ne tik „bobų“ reikalas. Tokią tiesą kadaise teko įrodinėti šios spor-
to šakos pradininkei pradininkei Lietuvoje, lengvaatletei Elenai Kubiliūnaitei-Garba-
čiauskienei. 

Iš Rokiškio krašto kilusios Elenos šeima per Pirmąjį pasaulinį karą pasitraukė į 
Rusiją. Būtent ten, kur sportavimo kultūra buvo aukštesnė nei tuometėje gimtinėje, 
paauglė išbandė įvairias sporto šakas. Grįžusi į nepriklausomą Lietuvą ir įsidarbinusi 
Švietimo ministerijoje mergina troško savo aistra uždegti ir tautiečius, tuomet dar 
įsitikinusius, kad sportas – dykaduonių dvariškių užsiėmimas. 

Iš kaimynų latvių Elena pirmą kartą sužinojo apie naują žaidimą – estetišką, įdo-
mų, visapusiškai lavinantį kūną. Savo lėšomis įsigijo reikiamą kamuolį, krepšinio lan-
ką, į talką subūrė bendramintes ir įrengė aikštelę. Ten, Kauno Ąžuolyno parke, 1921 m. 
ir įvyko pirmosios krepšinio treniruotės bei varžybos. Jose dalyvavo vien moterys. 

Netrukus mergina iš vokiečių kalbos išvertė ir išleido pirmąsias lietuviškas krepši-
nio taisykles. Tiesa, leidinio autoriumi buvo nurodytas iš Amerikos atvykęs kariškis ir 
sportininkas Steponas Darius. Elena suprato, kad į moters parengtą leidinį bus žvel-
giama kreivai, o tai nepadės įtvirtinti naujos sporto šakos. Taigi paaukojo garbingą 
autorės vardą vardan krepšinio populiarumo.

Tik po keleto metų krepšinio populiarumas tarp vyrų pasivijo moterų norą sportuo-
ti ir varžytis. Iš to meto archyvinių nuotraukų žvelgia krepšinio teisėja Elena, merginos 
nubalnotais keliais, rankose laikančios iškovotą taurę, ir apdovanojimo steigėja Vincė 
Jonuškaitė-Zaunienė, operos solistė. Neįprastas vaizdas?

Po darbų, vakarais ir savaitgaliais, Elena ir toliau rengdavo reklamines-informa-
cines brošiūras apie įvairių sporto šakų naudą žmogui ir valstybei, steigė pirmąsias 
šalyje sporto organizacijas, redagavo pirmąjį sporto žurnalą „Lietuvos sportas“. Be to, 
ji ir pati užsiėmė tuo, ką su tokiu užsidegimu propagavo – jai priklausė net 7 įvairių 
lengvosios atletikos rungčių Lietuvos rekordai.
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Marcelė 
Kubiliūtė
1898–1963

Lietuvos žvalgybos legenda. Moteris, kurios rankose buvo mūsų valstybės likimas – 
Marcelė Kubiliūtė.

Marcelė augo Tindžiulių kaime (Rokiškio raj.), pasiturinčių ir išsilavinusių valstie-
čių šeimoje. Pas tėvus visada buvo gausu lietuviškų laikraščių, knygų, atsišaukimų. 
Namų patikrinti atvykus žandarams, Marcelė, dar visai maža mergaitė, sykį stvėrė 
maišą nelegalios lietuviškos spaudos ir paslėpė pirtyje. Jau tada buvo drąsi.

Kai Marcelei suėjo 14 metų, brolis nusivežė į Vilnių, kur ji tapo „Vilties“ laikraščio 
draugijos, kovojusios už lietuvybę, nare. Lietuviškos spaudos platinimo darbų neap-
leido ir po Pirmojo pasaulinio karo, kai Vilnius ėjo iš rankų į rankas. Laisvą laiką skyrė 
mokyklėlės organizavimui – lietuvių darbininkų vaikus mokė nemokamai.

Lenkų karinei organizacijai POW ėmus organizuoti sąmokslą užimti visą ką tik 
atsikūrusią Lietuvą, Marcelė padarė viską, kad tokius kėslus sužlugdytų. Taip prasi-
dėjo jos bendradarbiavimas su Lietuvos karine žvalgyba. Su padirbtu pasu kišenėje, 
prisidengusi Elzės slapyvardžiu, Marcelė pasitelkė savo nepaprastą charizmą tam, 
kad užverbuotų Vilniuje įsikūrusius priešų agentus. Išgavo slaptą informaciją apie 
perversmo planus, organizatorius ir perdavė ją Lietuvos vyriausybei. Sąmokslas buvo 
kaipmat užgniaužtas, o Lietuvos valstybė – išgelbėta.

Nepaisydama rizikos, Marcelė liko okupuotame Vilniuje – toliau vykdė žvalgybos 
užduotis, rinko informaciją apie Lenkijos karinius dalinius. Vilniaus gatvėse netrukus 
pasirodė plakatai su Marcelės atvaizdu, siūlantys 5 tūkst. zlotų už jos galvą. Bet... 
sumani moteris paspruko priešams iš pat panosės. Už žvalgybinę veiklą ji apdovanota 
visais svarbiausiais Lietuvos ordinais.

Prasidėjus sovietinei okupacijai, Marcelė buvo sulaikyta – įspūdinga žvalgės patir-
tis kėlė okupantams nerimą. Beveik metus kankinta ir tardyta, ji išliko nepalaužiama ir 
sugebėjo išsisukti su palyginti lengva bausme. Trejus metus praleidusi tremtyje, 1949 m. 
Marcelė grįžo į numylėtąjį Vilnių. Deja, bergždžios darbo paieškos, nuolatinis agentų 
persekiojimas ir sunki liga neleido jai atsikvėpti iki pat paskutinių gyvenimo dienų. 
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Marija Kuraitytė-
Varnienė
1886–1982

Baisiausių politinių režimų formavimosi laikotarpiu Marija Kuraitytė-Varnienė kal-
bėjo apie radikalią pagarbą vaikams Lietuvoje.

Marija gimė Bakaičių kaime, netoli Raseinių, tėvo dvare. Ten visą vaikystę leisdavo 
vasaras. Pačios dar būdamos mergaitės kartu su seserimi ėmėsi mokyti piemenau-
jančius vaikus. Pasikeisdamos jos viena rašė ir skaitė su vaikais, o kita – ganė, kad 
jaunieji mokinukai galėtų susikaupti. O žiemą iš Petrapilio (dab. Sankt Peterburgas) 
rašydavo jiems laiškus.

Nors Marija pirmiausia buvo užsimojusi studijuoti mediciną, gyvenimas, o gal tu-
berkuliozės siautėjimas, pasiglemžęs tėvą, o vėliau ir sužadėtinį, jos gyvenimą vis 
suko kita linkme. Su pertrūkiais baigusi pedagogines studijas Ženevoje, vėliau visą 
gyvenimą patirties sėmėsi irgi protrūkiais, tarp visų darbų, į kuriuos stūmė karas ir 
kitos nelemtos aplinkybės.

Labiausiai ją įkvėpė 1930 m. Romoje išklausyti Marijos Montessori kursai, sustipri-
nę jai artimą požiūrį į ugdymą, kuris rėmėsi laisvės suteikimu vaikui ir pagalba atran-
dant įgimtus gebėjimus. Grįžusi įsteigė ir savo darželį, nebe pirmą, bet jau kitokį. Rašė 
straipsnius, knygas, švietė visuomenę apie mokslinę pedagogiką, dėstė būsimoms 
darželių auklėtojoms.

Marijos darželiais susidomėjo ir jos vyras Adomas Varnas. Keletą metų dailininkas 
netgi visai apleido rimtąją tapybą, nes nuolat piešdavo su ikimokyklinukais. Vyras pa-
laikė Marijos idėjas, padėjo kuriant unikalias ugdymo priemones ir dekoracijas.

Antrojo pasaulinio karo metu Marijos darželio darbas nesustojo. Karui baigiantis 
bėgdama į Vokietiją, lietuvių pabėgėlių stovykloje įkūrė jį dar kartą. Po sunkios pra-
džios JAV ir nekvalifikuotų darbų darželį galiausiai įkūrė ir ten. Iš pradžių jį lankė lietu-
vių, o vėliau ir amerikiečių vaikai. Įvairūs Amerikos universitetai kvietė Mariją pristatyti 
novatoriškas idėjas ir sėmėsi žinių kurdami savąsias Montessori mokyklas.
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Lazdynų
Pelėda
1867–1926, 1872–1957

Kas slypėjo po Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu? Dvi seserys maištininkės!
Sofija ir Marija Ivanauskaitės gimė bajorų šeimoje, bet abi buvo nelauktos – juk 

tik mergaitės, o ne taip reikalingi įpėdiniai. Todėl ir į mokslus jų niekas leisti nenorėjo. 
Kam? Mergaitėms nereikia mąstyti – tik gimdyti ir namuose triūsti.

Iš tėvo paveldėjusios gabumus menui, pamokytos skaityti ir rašyti, Sofija ir Marija 
jau paauglystėje pradėjo kurti eilėraščius. Tik šitaip galėjo išreikšti savo vidinę ener-
giją ir svajones, gyvendamos gniuždančioje dvaro aplinkoje, moterims taikiusioje itin 
griežtus apribojimus.

Seserys žūtbūt norėjo ištrūkti. Deja, vienintelis pabėgimo iš tėvų namų būdas – 
santuoka – daugiau laisvės nesuteikė. Priešingai – pasijuto patekusios į dar vienus 
spąstus, amžiams įkalinusius jas žmonų, motinų, namų šeimininkių vaidmenyse.

Seserys ir vėl ėmėsi kitokio gyvenimo troškulį malšinti kūryba. Savamokslėms 
rašytojoms tai buvo galimybė atitrūkti nuo autoritarinių šeimos santykių, kasdienio 
gyvenimo beprasmybės ir skurdo. Kūriniuose jos ne tik kalbėjo apie kaimo ir dvaro 
santykius, kėlė socialinės nelygybės klausimus, bet ir išreiškė maištą prieš nepaken-
čiamą moterų padėtį, kūrė laisvos moters idealą. Rašydamos mėgindavo „perlipti“ 
menkavertiškumo jausmą ir tapti savarankiškomis, aktyviomis, kuriančiomis visuo-
menės narėmis – net jei dėl to sulaukdavo paniekos iš aplinkinių.

Pačios to nežinodamos seserys tapo vienomis pirmųjų Lietuvos feminisčių.
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Liuba 
Levicka
1909–1943

Naktis ir vienintelė šokėja – tyla. Tokie Liubos Levickos sopranu atliekamos dai-
nos žodžiai smigo tiesiai į Vilniaus gete uždarytų gyventojų sielas.

Liuba buvo tikra vilnietė. Čia studijavo konservatorijoje ir debiutavo kaip vokalistė. 
Atgal į gimtąjį miestą sugrįžo ir po studijų bei tarptautinio pripažinimo Vienoje.

Dainininkė atlikdavo arijas, romansus, žydų liaudies dainas jidiš ir hebrajų kalbo-
mis. Liubą buvo galima išvysti Vilniaus filharmonijoje, išgirsti per radiją. Partijas ope-
rose atlikdavo keliaudama ir po įvairius Lenkijos miestus.

O tuomet prasidėjo visa velniava. Per pusvalandį į getą suvarytų Vilniaus žydų lau-
kė neįmanomi sprendimai. Vienas iš jų – kaip elgtis mirties akivaizdoje. Kartu su gru-
pele kitų žydų, Liuba pasirinko meną kaip egzistencinę išeitį. Rengė koncertus, mokė 
vaikus muzikos, dalyvavo Vilniaus geto teatro veikloje, planavo operos premjerą. Buvo 
tvirta ir nesiruošė palūžti. Už geto ribų likę muzikai kontrabanda perduodavo jai reika-
lingas natas.

Galiausiai ne natos, o keli žirniai badaujančiai motinai pavalgydinti tapo pretekstu 
Liubos kankinimams. Lukiškių kalėjimo sienos mena, kad ir pasmerkta mirti ji vis tiek 
dainavo. Sušaudyta Paneriuose.

„Geto lakštingala“ – taip Liubą vadino bičiulė Ona Šimaitė, kurios dėka dainininkės 
istorija nugulė ir į Icchoko Mero knygą.
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Antanina 
Liorentaitė
1906–2003

„Jeigu tikčiau, dar ir į raketą sėsčiau“, – taip jau sulaukusi garbaus amžiaus sakė 
Antanina Liorentaitė, pirmoji lakūnė ir parašiutininkė moteris Lietuvoje.

Antanina gimė Žvirgždaičiuose (Šakių raj.), pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Baigusi 
gimnaziją Vilkaviškyje, išvyko į Kauną ir ten dirbo pašto telegrafo darbuotoja. Tačiau 
netrukus susidomėjo aviacija, ypač po to, kai lakūnas brolis Jonas Liorentas kartą 
paskraidino lėktuvu virš Kauno. Antaninai tai buvo įsimintina patirtis, po kurios ji nu-
sprendė stoti į Lietuvos aeroklubo civilinių lakūnų kursus.

1933 m., būdama 26-erių, tapo pirmąja diplomuota Lietuvos moterimi lakūne. Vė-
liau Antanina įtraukta ir į ypač aukštos kvalifikacijos lakūnų eskadrilę, tinkamą skrai-
dyti karo sąlygomis.

Negana to, Antanina buvo ir pirmoji parašiutininkė Lietuvoje. Savo pirmąjį šuolį 
iš lėktuvo atliko 1936 m. vykusioje aviacijos šventėje Tauragėje. Žurnalas „Lietuvos 
sparnai“ apie šį šuolį rašė: „...nusistebėjimą žiūrovams sukėlė panelė lakūnė A. Lioren-
taitė, iššokdama iš lėktuvo su parašiutu. Pradžioje žiūrovai net nenorėjo tikėti, kad tą 
drąsų žygį atliko moteris. Tačiau tauragiškiai netrukus įsitikino, kad tai tikrai moters 
žygis, ir karštai sveikino pirmąją Lietuvos moterį, iššokusią su parašiutu.“

Karo metais Antanina pasitraukė į Vakarus, apsigyveno JAV ir, nors aviacijos srity-
je nebedirbo, šiam pašaukimui išliko neabejinga visą gyvenimą. Savo kukliomis san-
taupomis parėmė paminklo Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui statybą. 
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Meilė 
Matjošaitytė-
Lukšienė
1913–2009

„Per mūsų sudėtingą istoriją sunkiais, dažnai purvinais batais eina vergas, jis giliai 
įsisiurbęs į beveik kiekvieno mūsų vidų.“ Taip Meilė Matjošaitytė-Lukšienė kalbėjo pir-
majame Sąjūdžio suvažiavime. Buvo idealistė, bet nuo realybės neatitrūkusi. Žinojo, 
kad laisvos mokyklos ir demokratinės šalies po tiek metų okupacijos ir visuomenės 
traumų sukurti lengvai nepavyks. Užtat pati kalnus vertė, kad kuo greičiau atkurtoje 
Lietuvoje įvyktų švietimo reforma.

Gimusi Vienoje, svarbiausias vaikystės akimirkas Meilė patyrė Vilniaus senamies-
tyje. Šeima ugdė savarankišką moterį, jaučiama priespauda – kovotoją. Išvykusi į 
Kauną, įstojo studijuoti chemijos, tik po to pasuko į humanitarinius mokslus. Pirma 
jos studija – apie Joną Biliūną, kurį pažinojo ir iš mamos, Julijos Janulaitytės-Biliūnie-
nės-Matjošaitienės, pasakojimų.

Lietuvos okupacija atnešė „pagrabines“ nuotaikas ir gėdą. Meilė buvo įsitikinusi, 
kad būtent autoritarinis Antano Smetonos režimas trukdė šaliai tapti laisvų ir atsa-
kingų piliečių visuomene, pasiryžusia ginti tėvynę. Kultūroje vyravo „ne kovotojo, o 
kentėtojo nuostata“. Užtat Meilė rinkosi priešintis okupacijai dirbdama švietimo darbą 
net ir sunkiomis sąlygomis.

Būtent dėl pastangų ugdyti kritiškai mąstančias asmenybes, „idėjinio pobūdžio 
klaidų“, kaip buvo oficialiai teigiama, moteris buvo išmesta iš Vilniaus universiteto. Ne 
kartą kvočiama saugumo struktūrų, ji darbą tęsė nedideliame Pedagogikos institute 
(dab. Ugdymo plėtotės centras).

Įžvalgaus, sisteminio mąstymo, išmananti pedagogikos teorijas, nepriklausomy-
bės atkūrimo laikotarpiu Meilė ėmėsi politinio darbo. Jos sukurta tautinė švietimo 
koncepcija tapo lietuviškos mokyklos pagrindu. Vadovaudama jos kūrimui Meilė siekė 
pašalinti sovietines atgyvenas, tačiau patriotiškumą derino su atvirumu pasauliui ir 
pagarba kitokiam. Didžiausia vertybė jai buvo žmogus, o į mokinius skatino žiūrėti kaip 
į individualybes.

Meilė netruko pastebėti, kad jos idėjos greitai pamirštamos, pertvarka išsigimsta. 
Ką ji pasakytų apie šiandienos mokyklų darbą?
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Vincenta 
Matulaitytė-
Lozoraitienė
1896–1987

„Lietuvių moterų darbo ir jų intelekto vaidmuo daug reikšmingesnis, negu jį atvaiz-
duoja mūsų spauda“, – rašė Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė, titaniškomis pastan-
gomis bandžiusi pakeisti šią situaciją.

Iš Suvalkijos sodų kilusi Vincenta savo nuomonę visada reiškė drąsiai. Būdama tik 
studente grupei bajorų, diskutuojančių apie savo kilmę, rėžė: „Mano herbas – lietuvy-
bė.“ Nors augo lenkiškai kalbančioje šeimoje, o mokėsi užsienyje – lietuviška tapaty-
bė jai reiškė viską. Vos paskelbus nepriklausomybę Vincenta ėmėsi darbo Lietuvos 
taryboje, vėliau Finansų ir Užsienio reikalų ministerijose, taip pat „Eltoje“, o po darbo 
aktyviai sukosi kultūrinėje sferoje.

Santuoka su diplomatu Stasiu Lozoraičiu pakreipė jos veiklą. Šeima nemažai laiko 
leido Berlyne, vėliau Romoje. Tą laiką Vincenta išnaudojo studijoms apie progresyvų 
požiūrį į pedagogiką – F. Fröbelio ir M. Montessori mokyklose. Šias idėjas pristatė 
ir Lietuvai. Su sesers Gražinos, operos solistės, pagalba surengė paramos koncertą, 
padėjusį išleisti pirmąjį vaikų auklėjimui skirtą žurnalą Lietuvoje. „Klusnumas tik iš 
baimės neturi auklėjimo reikšmės“, – jame rašė Vincenta.

Svarbiausi Vincentos gyvenimo darbai visgi kilo iš gilaus žinojimo, kad sėkmingai 
valstybei būtina gerbti moterų teises. Šią mintį ji gynė vadovaudama Moterų tarybai, 
reaguodama į bet kokį moterų teisių pažeidimą bei leisdama liberalų žurnalą „Moteris 
ir pasaulis“. Žurnale aptartos visos socialinės ir politinės aktualijos, vardyti argumen-
tai, kodėl moterys gali dalyvauti politikoje, kodėl joms privalo būti užtikrinta ekonomi-
nė nepriklausomybė. Rašyta net apie pirmąsias moteris policininkes, kurių paskyrimo 
pati Vincenta išreikalavo iš Teisingumo ministerijos. Tai buvo ypač reikalinga atsvara 
tuometinei Antano Smetonos „moters grąžinimo į šeimą“ politikai.

Vincentos darbas visgi liko jos vyro ir sūnaus, diplomatų, šešėlyje. Jos veikla mi-
nima retai, o jeigu minima, tai tik kaip garbaus asmens žmonai pritikęs rūpinimasis 
vaikais ir moterimis.
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Birutė 
Mažeikaitė-
Ramanauskienė
1924–1996

Kas ir kada ją išduos – Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė nežinojo. Ilgus metus 
bunkeriai ir specialiųjų tarnybų persekiojimas buvo jos kasdienybė. Pasiryžusi kovoti 
dėl Lietuvos laisvės, partizanų ryšininkė sąmoningai priėmė visą riziką.

Birutė gimė Jackonių kaime, gausioje ūkininkų šeimoje. Nuo mažumės gerai žino-
jo, kad žmogus be savo krašto – niekas. Šis įsitikinimas suvedė ją su bendraminčiu 
Adolfu Ramanausku, dėsčiusiu jai Alytaus mokytojų seminarijoje. Mylimajam įstojus 
į partizanų gretas, Birutė priėmė didžiulės drąsos reikalavusį sprendimą sukurti su 
juo šeimą. Gerai žinojo, kad rizikuoja gyvybe. Nepaisant to, slaptos ceremonijos metu 
prisiekė dėti visas pastangas, kad galėtų eiti laisvės keliu – kartu.

Taip 21-erių Birutė tapo partizanų vado bendražyge ir ryšininke. Prisidengdama 
slapyvardžiu Vanda kurį laiką mokytojavo, rengė ir platino partizaninę spaudą, padėjo 
gydyti sužeistus kovotojus. 

Adolfo, Birutės ir jųdviejų dukros paieškai priešai skyrė itin daug dėmesio – tam 
suburtos kelios dešimtys specialiųjų agentų. 1956 metais šeima išduota. Kalėjime 
Birutė buvo tardoma ir mušama, galiausiai ištremta į Sibirą. Vergiškas darbas, nežmo-
niški prižiūrėtojai, Lietuvoje likusi dukra, prisiminimai apie nukankintą vyrą... Niekas 
nepalaužė Birutės. Ji kategoriškai atsisakė okupantams rašyti malonės prašymą. Tikras 
orumo pavyzdys.

Po kelerių metų grįžus į Lietuvą, kalėjimo patirtis lydėjo tarsi tamsus šleifas – nie-
kaip nepavyko gauti kvalifikuoto darbo, ramybės nedavė saugumiečiai. Nepaisydama 
persekiojimų ir grasinimų, Birutė niekada nesutiko bendradarbiauti su okupantais. Lie-
tuvai tapus nepriklausoma, kartu su dukra parengė spaudai Adolfo Ramanausko-Va-
nago prisiminimus, kurie suteikė daug vertingos istorinės medžiagos apie partizaninį 
judėjimą.
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Vanda 
Mingailaitė-
Tumėnienė
1880–1976

„Kova su vaikų mirtingumu yra ne tiktai vienas svarbiausių socialinės medicinos 
ir higienos uždavinių, bet drauge tai yra kova už tautos gyvavimą“, – buvo įsitikinusi 
profesorė Vanda Mingailaitė-Tumėnienė. Jos pastangomis išsaugotas ne vienas ta-
lentas, vėliau dirbęs nepriklausomos Lietuvos labui. 

Vanda augo Šlavėnų kaime, Anykščių rajone, su būriu seserų ir brolių tėvų ūky-
je. Namuose ilgai užsibūti neteko – išvyko mokytis į Kauno mergaičių gimnaziją. Ją 
baigė sidabro medaliu. Sankt Peterburgas, Bernas ir Berlynas – tai miestai, kuriuose 
Vanda mokėsi, studijavo, specializavosi, dirbo. Grįžo į Lietuvą jau įgijusi medicinos 
daktaro laipsnį, pasiryžusi kurti modernią Lietuvos valstybę.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Vaikų ligų katedros ir Vaikų ligoninės įsteigi-
mas – tai asmeninis Vandos indėlis klojant Lietuvos sveikatos sistemos pamatus. Pa-
nemunės miške Vanda savo lėšomis pastatė ir pirmąją Lietuvoje privačią sanatoriją. 
Joje buvo gydomi kūdikiai ir vaikai, sergantys kaulų tuberkulioze. Sanatorija išlikusi ir 
veikia iki šių dienų.

Su kitomis išsilavinusiomis ir aktyviomis moterimis Vanda tarpukariu įkūrė BAMMS – 
Baigusiųjų aukštąjį mokslą moterų sąjungą, ir tapo jos pirmininke. Kauniečius stebino 
ne tik tuo, kad turėjo savo tyrimų laboratoriją, bet ir vairuodama automobilį. Tiek savo 
pavyzdžiu, tiek veikla įvairiose draugijose griovė patriarchalinius įsitikinimus, ką gali 
ir ko negali moteris.

Antrojo pasaulinio karo metu patyrusi sovietų valdžios persekiojimus Vanda pasi-
traukė į Vakarus.
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Monika
Mironaitė
1913–2000

„Kokia laimė vaidinti, kokia kančia būti aktoriumi“, – rašė Monika Mironaitė, teatre 
sukūrusi daugiau nei šimtą vaidmenų.

Monikos tėvai susipažino Maskvoje. Mama – kilmingos švedės ir vokiečio dukra, 
studijavusi operinį dainavimą. Tėvas – lietuvis veterinaras. Visa šeima palaikė Moni-
kos siekį mokytis. Kaune baigusi lietuvių kalbos ir literatūros studijas bei pasukusi į 
teatro sferą, ji buvo išskirtinai išsilavinusi aktorė. Įgūdžius tobulino Eksperimentinio 
teatro vaidybos studijoje.

Nors į Valstybės teatrą įžengė įtakingo dėdės Vlado Mirono dėka, netrukus paste-
bėtas išskirtinis jos talentas. Monika vaidino išraiškingai, gerai atskleisdavo perso-
nažų psichologiją. Publikai ypač įsiminė Antrojo pasaulinio karo metais pirmą kartą 
jos sukurtas Noros vaidmuo H. Ibseno dramoje „Lėlių namai“. Dar nepriklausomoje 
Lietuvoje Monika įgarsino ir pirmą lietuvišką animacinį filmą „Storulio sapnas“.

Aplinkos reikalavimai profesionaliai aktorei, deja, neapsiribojo vaidybos kokybe. 
Gerbėjai netruko virsti teisėjais pasklidus įvairiems gandams, tarp jų ir žiniai, kad vie-
nas nusižudęs aktorius prieš tai esą buvo Monikos atstumtas. Moteris ne tik viešai 
kaltinta „paleistuvyste“, bet ir persekiota gatvėse, dalis aktorių atsisakė su ja vaidinti. 
Galiausiai teko palikti Valstybinį teatrą. Aktorė tapo mizoginiškos kultūros taikiniu.

Monika jautė ir nuolatinį spaudimą prisitaikyti prie ideologinių varžtų, kad galė-
tų tęsti karjerą. Kita vertus, piktinosi esama situacija. Į kolegų skundus, kaltinančius 
antisovietiškumu, kartais reaguodavo itin aštriai, iššaukiančiai. Įvairių įtampų atnešė 
ir santuoka su sovietmečiu aukštas pareigas užėmusiu, o Sąjudžio metu viešai pa-
smerktu rašytoju Juozu Baltušiu.

Kadaise vaikščiojusi Vilniaus gatvėmis su mylima Vinco Mykolaičio-Putino knyga 
po pažastimi, o teatre visada pasiruošusi transformuoti save į jai skirtą personažą, 
šiandien Monika dažniau prisimenama kaip spalvinga asmenybė, o ne kaip profesio-
nali aktorė.
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Paulina
Mongirdaitė
1865–1924

Ne žmona ir ne mūza – pirmoji ir vienintelė to laikotarpio Lietuvos fotografė mote-
ris Paulina Mongirdaitė buvo savo amato profesionalė.

Nuskurdusių bajorų šeimoje gimusi mergina XIX a. pabaigoje Varšuvoje įsigijo fo-
toreikmenis. Moteris su fotoaparatu? Kadaise tą įsivaizduoti buvo labai sunku. Ir ne 
tik Lietuvoje – visame pasaulyje buvo vos keletas moterų, dar XIX a. atidariusių savo 
fotostudijas. Niujorkas, Kopenhaga, Tokijas… ir Palanga. Būtent čia Paulina įsirengė 
stiklinę fotoateljė. Dar prieš Lietuvą pasiekiant pirmajai elektros lemputei!

Į Paulinos ateljė plūste plūdo nuotraukų ištroškę vietiniai ir poilsiautojai. Su bri-
kele sunkų fotoaparatą ji veždavosi į kurortu tampančios Palangos gatves, į smėlė-
tas kopas ir Kretingą. Fiksavo prie trobos parimusį žemaitį, iš karo grįžtantį jaunuolį, 
kepėjais persirengusius grafus Tiškevičius, amžių sandūroje jūroje besiturškiančius 
poilsiautojus ir šimtų šimtus mūsų visų prosenelių.

Fotografė buvo nuo nieko nepriklausoma, niekada neištekėjo. Nors ir silpnos svei-
katos, dirbo daug, net naktimis, pati rūpinosi sudėtingu nuotraukų gaminimo procesu. 
Išlaikė ne tik savo, bet ir sesers šeimą.

Paulinos padaryta pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ fotografija daug 
metų siuntinėta po mūsų kraštą kaip žinia apie lietuvių tautos atbudimą. O pavartę 
savo prosenelių albumus gal dar rastumėte Paulinos spausdintų atvirukų.
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Danutė Marija 
Nasvytytė
1916–1983

Šiuolaikinis šokis pasiekė Lietuvą vieną gražią dieną, kai Danutė Marija Nasvytytė 
nuvyko ekskursijon į 1936 m. olimpines žaidynes Berlyne. Atidarymo ceremonijoje 
stebėti gerai surepetuotus pasirodymus jai neužteko. Netrukus Danutė nudrožė tie-
siai į Rudolfo Labano, vieno garsiausių to meto choreografų, studiją ir paprašė indivi-
dualios peržiūros.

Šokiui dar tik veržiantis iš baleto kanonų, R. Labanas Vokietijoje sukūrė naują šo-
kio formą – išraiškos šokį, ypač artimą jaunai merginai iš Lietuvos. Nestandartinė 
išvaizda ir natūralūs judesiai pakerėjo šokio revoliucionierių – Danutė paliko studiją 
su pluoštu rekomendacijų ir netrukus sugrįžo į Vokietiją studijuoti Juttos Klamt šokio 
mokykloje.

Vos grįžusi į Kauną ji surengė pirmąjį solo pasirodymą. Buvo 1939 m. ruduo. Kaip 
šviežio vėjo gūsis atnešusi visai kitokį šokį Danutė tapo žvaigžde per vieną naktį, Lie-
tuvai skaičiuojant paskutinius nepriklausomybės mėnesius.

Tą patį rudenį ji įkūrė ritminės gimnastikos ir išraiškos šokio studiją, į kurią veržte 
veržėsi mokinės. Jas Danutė sutikdavo kaip individualybes, padėdavo atskleisti sa-
vitą judesį, skatindavo improvizuoti. Modernaus šokio tradiciją vėliau Lietuvoje kūrė 
būtent Nasvytytės mokinės.

Grįžti į Lietuvą Danutė pasirinko vedama patriotizmo, tačiau sunku įsivaizduoti dar 
nepalankesnį istorinį metą. Lietuvą užėmus bolševikams, o vėliau naciams, moteris 
publikai pasirodydavo retai. Okupantams nereikėjo gyva emocija paremto šokio, kal-
bančio apie visus žmogaus patyrimus ir pirmiausia – laisvę. 

1944 m. Danutė pasitraukė į pabėgėlių stovyklas Vakaruose, per bombardavimus 
sudegė jos kostiumai ir natos. Galiausiai emigravo į Australiją. Ten didelio populiaru-
mo visgi nesulaukė – Australija buvo daug mažiau pasiruošusi naujovėms nei tarpu-
kario Kaunas. 
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Marija 
Natkevičaitė-
Ivanauskienė
1905–1996

Profesionali pievininkė – taip galima apibūdinti profesorę Mariją Natkevičaitę-Iva-
nauskienę.

Iš Veiverių kilusi Marija viena pirmųjų tarpukario Lietuvoje nėrė į botanikos studijas. 
Šiek tiek pamokytojavusi provincijoje, grįžo į Kauną, kur Vytauto Didžiojo universitete 
pradėjo savarankiškus mokslinius tyrimus. Tai buvo laikai, kai į Kauną suvažiuodavo 
augalų geografai iš visos Europos, vyko aukščiausio lygio diskusijos. Mariją domino 
ne tik augalų kryžminimas ir mutacijų reikšmė evoliucijai. Jai rūpėjo išsiaiškinti, kas gi 
auga būtent Lietuvos pievose.

Tarpukaris nebūtų tarpukaris, jei liktų neapipintas keisčiausiais nutikimais. Taip 
Kauną supurtė ir Marijos bei Tado Ivanausko meilės istorija. Jiems susilaukus nesan-
tuokinio vaiko užvirė rimta diskusija apie moralės ir mokslo santykius. Galiausiai nei 
vienas, nei kitas iš universiteto nebuvo atleisti. Tokį verdiktą Marija gavo ir iš teismo, į 
kurį dėl šio klausimo pati kreipėsi. Ją gynė advokatė Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė, 
aiškiai atskyrusi asmeninio gyvenimo peripetijas nuo mokslinės karjeros.

Lietuvoje siaučiant okupantams, botanikei teko disertaciją rašyti ir ginti net du 
kartus, kad įrodytų savo profesionalumą. Už nugaros nuolat kabojo tremties grėsmė 
ir skausmas prisimenant į Sibirą išvežtą tėvą. Visgi mokslo Marija neapleido – tai-
kydama genetinius ir kitus šiuolaikiškus tyrimo metodus, ilgainiui atskleidė turtingą 
Lietuvos didžiųjų upių užliejamų pievų istoriją. Tos pievos botanikei buvo „tiesiog ne-
pakartojamos“ ir nuolat ją stebino. Štai, tarkim, raudonoji lelija: buvo manyta, kad iš 
darželių užklydo į pievą, o Marija išaiškino, kad pas mus ji liko nuo poledyninės klima-
to kaitos. Gaila, tačiau tiesiai prieš Marijos akis dalis tų retų augalų buvo negailestin-
gai naikinama.
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Marija 
Nemeikšaitė
1886–1970

Vaikų darželių sistemos pionierė Lietuvoje – pedagogė Marija Nemeikšaitė.
Nepaisant to, kad anksti liko našlaite, Šiauliuose gimusi Marytė buvo apsupta to 

meto šviesuolių ir romantiškų idėjų. 1918 m. pirmąjį darželį įsteigė Šaulių sąjungoje, 
grįžusi iš karo emigracijos Rusijoje. Vėliau baigė Friedricho Fröbelio darželio auklėtojų 
kursus Berlyne. Anuomet toks išsilavinimas buvo vienas geriausių norint žengti į šią 
profesiją. Būtent Fröbelis pradėjo praktiškai įgyvendinti gana revoliucingą požiūrį, kad 
vaikų žaidimai yra jų lavinimosi procesas, vykstantis nuo pat gimimo. Darželio auklė-
tojas yra tiesiog sodininkas, prižiūrintis vaikus it augalų daigelius. Ne veltui ikimoky-
klinio ugdymo įstaigas ir vadiname darželiais.

Marija užsimojo Lietuvoje sukurti visą vaikų darželių tinklą, išsiraizgiusį po skur-
desnes šalies periferijas. Naujovė buvo sutikta palankiai. Dirbančioms moterims, ne-
išgalinčioms samdyti auklės, tai tapo neįkainojama alternatyva. Nemokami pietūs ar 
kakavos puodelis tuomet irgi reiškė labai daug.

Prisidėjusi prie ugdymo aktyvisčių būrimosi į sąjungas ir vadovavimo joms, Marija 
kartu su bendražygėmis varstė jaunos šalies valdininkų duris. Su vaikais nesusidū-
rusiems vyrams įrodyti, kad ikimokyklinis ugdymas svarbus Lietuvai, sekėsi sunkiai. 
Todėl lėšų rinkimas ir begaliniai organizaciniai darbai krito ant pačių aktyvisčių pečių.

Per visą gyvenimą Marija prisidėjo prie gero šimto vaikų darželių įkūrimo. Nuolat 
sėmėsi patirties iš užsienio valstybių, važinėdavo į tarptautinius kongresus, rašė ir 
redagavo ugdymo žurnalus.

Holokausto metu Marija gelbėjo žydus, o sovietmečiu platino draudžiamą spaudą, 
globojo grįžtančius tremtinius. Tais laikais ją aplankęs svečias stebėjosi visgi ne tik 
intelektualia draugija, bet ir kilimais. Mat jie buvo ne ant sienų sukabinti, o ant grindų 
pakloti.
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Adelė 
Nezabitauskaitė-
Galaunienė
1899–1962

Diriguoti tūkstantiniams chorams Adelei Nezabitauskaitei-Galaunienei nebuvo 
didelis iššūkis. Metai, praleisti kuriant pagrindinius vaidmenis operoje, užgrūdino ją 
publikos dėmesiu.

Adelė gimė Baidotuose, prie Salantų, šeimoje, itin vertinusioje mokslą ir kultūrą. 
Savo talentą dainuoti pastebėjo dar mokyklos suole. Užsispyrusi siekti profesionalu-
mo net ir siaučiant Pirmajam pasauliniam karui išvyko į Maskvos filharmonijos Muzi-
kinės dramos mokyklą. Uždarbiavo dainuodama tiek studijų metu, tiek grįžusi į Lietu-
vą. Čia pirmiausia aplankė gimtąją Žemaitiją – „bažnyčiose, klojimuose ir pašiūrėse“ 
dainavo klasiką.

Su dailės istoriku ir grafiku Pauliumi Galaune ją suvedė ta pati Lietuvos kultūros 
vizija. Susituokę kuklioje ceremonijoje vilkėdami paltus, jaunieji netrukus turėjo trauk-
tis iš lenkų valdomo Vilniaus, kur Adelė buvo papeikta už patriotinių dainų atlikimą.

Kaune Adelė iškart prisijungė prie grupės entuziastų, pasišovusių sukurti Lietuvo-
je operos teatrą. Pirmojoje pastatytoje operoje „Traviata“ ji atliko Violetos vaidmenį, 
prieš pasirodymą į teatrą atitempusi net savo asmeninę patalynę – taip buvo kuriama 
operos scenografija.

Vienuolika metų darbo operos teatre buvo pažymėti ne tik rekvizitų, bet ir solistų 
trūkumu. Adelė ant lietuviškos kultūros aukuro paaukojo savo lyrišką balsą dainuo-
dama ne savo partijas ir dirbdama sunkiomis sąlygomis. Galiausiai dėl šių priežasčių 
nusilpus balsui gavo trumpą žinutę: „Tamsta atleista.“

Pasitraukimas iš didžiosios scenos, kad ir koks skaudus, visgi atskleidė Adelės 
kaip dirigentės talentą. Ji tapo pirmąja moterimi Lietuvoje, dirigavusia dideliems jung-
tiniams chorams. Mokytojaudama ir teikdama vokalines konsultacijas iki pat mirties 
išugdė ne mažesnį „chorą“ naujų balsų. Adelė skatino ir tarptautinius kultūrinius mai-
nus su Prancūzija ir Švedija. Pati atliko lietuvių kompozitorių kūrinius Sorbonos uni-
versiteto amfiteatre.
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Liudvika Nitaitė-
Didžiulienė
1856–1925

„Svietas eina vis pirmyn ir pirmyn. Nebepakanka jau šiupinio.“ Taip rašė Liudvika 
Nitaitė-Didžiulienė pirmojoje lietuviškoje patarimų knygoje šeimininkėms arba, kaip 
galime sakyti šiandien, – pirmojoje lietuviškoje gastronomijos knygoje.

Liudvikai ir pačiai nepakako siūti, austi, aštuonis vaikus prausti ir virtuvėje suktis, 
nors visas jos gyvenimas buvo pažymėtas nesibaigiančia buitimi. Jau nuo vaikystės 
turėjo kitų tikslų: išmokti penkias užsienio kalbas, slapta į sąsiuvinį persirašyti lie-
tuviškas knygas ir už vyro tekėti būtinai tik lietuvio, kad ir kokie ponai pirštųsi. Tai ir 
ištekėjo, tėvų skubinama, bet tik didesnio vargo vargti. Ne veltui savo tekstus ironiškai 
pasirašinėjo slapyvardžiu Žmona. O rašė tikrai ne vien patarimus – Liudvika Didžiulie-
nė apskritai yra pirmoji lietuvė moteris prozininkė. Savo apsakymą „Varpe“ paskelbė 
dar 1893 m.

Liudvikos namai buvo tikras lietuvių kultūros lopšys. It logistikos centre čia sandė-
liuota ir po Lietuvą platinta draudžiama spauda, rinkosi šviesiausi to meto protai, su 
kuriais lygia greta diskutavo ir Liudvika.

Gal tik dėl apmaudžiai traukinyje pavogtų jos rankraščių taip gerai nežinome Liu-
dvikos prozos ir labiau prisimename moters pasiaukojimą kitiems. Likę be pastogės, 
persekiojami už pažangias idėjas, sužeisti kariai, džiova sergantys inteligentai – vi-
siems ji buvo tikra motina. Savo įkurtame moksleivių bendrabutyje lietuvybės dvasia 
išugdė ir visą būrį nepriklausomą Lietuvą kūrusių jaunuolių. Gindama jų teisę į gimtąją 
kalbą nepabijojo rašyti laiškų nei Rusijos švietimo ministrui, nei pačiam popiežiui. 
Net ir gyvendama sunkų gyvenimą sunkiais laikais, buvo nepataisomai užsispyrusi 
idealistė.
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Stefanija Paliulytė-
Ladygienė
1901–1967

Uoli, nuoširdi katalikė Stefanija Paliulytė-Ladygienė kai kurių kunigų pasisakymus 
apie moteris visgi kritikavo drąsiai. Pačių moterų pasyvumą emancipacijos klausimu 
irgi laikė nusižengimu.

Stefanija gimė Vabalninkuose, Biržų rajone. Jos namuose slėpta draudžiama 
spauda, gauta iš paties vyskupo Motiejaus Valančiaus. Pirmojo pasaulinio karo metu 
šeima pasitraukė į Rusiją. Stefanija grįžo jau pasiruošusi kibti į darbus Lietuvai. Sep-
tyniolikos tapo korespondente, vakarais su Jonu Jablonskiu triūsė prie lietuvių kalbos 
gramatikos, dirbo Žemės ūkio ministerijoje.

Tuo metu nei savo laikraščių, nei žurnalų moterys neturėjo. Lietuvių katalikių mo-
terų draugija, atstovavusi feministinėms pažiūroms, nusprendė situaciją keisti. Būtent 
Stefanija, iškart po savo vestuvių ceremonijos, skubėjo redaguoti ir spausdinti pirmo-
jo žurnalo „Moteris“ numerio. Laiko rado ir studijoms, ir stažuotėms, ir darbui Seime, 
ir... šešiems vaikams.

Antanui Smetonai atėjus į valdžią, Stefanijos galimybės veikti buvo apribotos. Su 
šeima ji apsigyveno kaimo ūkyje Gulbinėnuose. Rašė mergaičių ir moterų saviugdai 
skirtus straipsnius, net 18-oje vietovių vedė pedagogikos seminarus kaimo moterims, 
skatino neapriboti savęs namų erdve, būti finansiškai nepriklausomoms. „Jei pačios 
vertinsime save tiek, kiek esame žmonėmis, o ne lėlėmis, tatai ims daryti ir visa visuo-
menė“, – rašė Stefanija.

Prasidėjęs karas sugriovė įprastą gyvenimą. Stefanijos vyras buvo areštuotas, ji 
apsigyveno Vilniuje, Trakų gatvėje. Moters butas tapo inteligentijos būrimosi centru, o 
nacių okupacijos metais – žydės Irenos Veisaitės namais. Stefanija nepaisė tame pa-
čiame name įsikūrusio SS štabo ir rizikavo būti sušaudyta Paneriuose. Nors SS jos ne-
susekė, Lietuvą vėl užėmus sovietams buvo suimta ir dešimčiai metų įkalinta lageryje.

Į Lietuvą Stefanija grįžo itin sunkiai sirgdama – iš traukinio ją išnešė ant rankų. Ire-
nos Veisaitės – literatūrologės ir teatrologės – pastangomis Stefanijai, jau po mirties, 
suteiktas Pasaulio tautų teisuolės vardas. 
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Laima 
Paražinskaitė-
Tupikienė
1935–1989

Jeigu galėtum iš esmės pakeisti mokyklų programas – nuo ko pradėtum? Laima 
Paražinskaitė-Tupikienė, byrant Sovietų Sąjungai, būtent tokį klausimą ir sprendė.

Gimusi Karvelių kaime prie Šiaulių, jauniausia iš keturių seserų, vaikystėje patyrė 
karčių ir asmeninių, ir šalies netekčių. Užtat augo griežtai principinga ir nekęsdama 
dviveidystės. Būdama dar visai jauna ėmė viešai šokinėti iš džiaugsmo pranešus apie 
Stalino mirtį. Tąkart vos išvengusi didelės nemalonės, nepasimokė. Visą gyvenimą 
vaikščiojo siauru lynu virš sovietinio pasaulio, ieškodama nors šiek tiek daugiau lais-
vės. Jos suburtas bendraminčių ir bičiulių ratas padėdavo nenukristi ir nenuskęsti.

Laima pasuko pedagogine, lituanistine kryptimi. Iš pradžių mokytojavo Naujojoje 
Akmenėje, vėliau persikėlė į Vilnių norėdama imtis mokslinio darbo. Sostinėje taip pat 
organizavo visos šalies mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus. Kvietė sistemai nepato-
gius žmones skaityti jiems paskaitas. Buvo įskųsta ir atleista.

Į pirmąjį Sąjūdžio susirinkimą atvyko jau būdama silpnos sveikatos. Nepaisant to, 
genama pareigos jausmo, ėmėsi vieno pirmųjų nepriklausomos šalies statybos dar-
bų – tautinės mokyklos koncepcijos kūrimo. Humanizmas, individualizmas, dėmesys 
mokymosi proceso ir turinio integralumui, dorinio ir pilietinio ugdymo svarba – kerti-
niai šios koncepcijos akmenys. Ją rengė su Meile Lukšiene ir kitomis kolegėmis, bet 
didžiausia atsakomybė organizuojant darbą krito ant Laimos pečių. Reikėjo tinkamai 
pristatyti ir net apginti progresyvų požiūrį.

Kaip išrauti iš vadovėlių sovietinę ideologiją? Kiek bendrojo lavinimo programo-
je reikia lietuviškumo? Bendražygiai ir kolegos tiesiog putojo susikirtus skirtingoms 
reformos sampratoms. Kalbama, kad Laimą lemtingas insultas ištiko būtent vidury 
tokios įkaitusios diskusijos – ginant lietuviškos mokyklos idėją. 
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Joana 
Pavalkytė-
Griniuvienė
1865–1918

Ilgam ir nuobodžiam politikavimui Joana Pavalkytė-Griniuvienė savo laiko negaiš-
davo – kovai su caro valdžia ji imdavosi konkrečių veiksmų.

Joana gimė bajorų šeimoje, Šikšnių dvare, netoli Kybartų. Baigusi progimnaziją, 
ruošėsi tapti mokytoja. Toks planas neišdegė – brolis už dalyvavimą riaušėse buvo 
išvarytas iš universiteto, todėl ir Joana laikyta pernelyg nepatikima, kad galėtų moky-
tojauti. Nutarusi žūtbūt gyventi savarankiškai, išvyko į Sankt Peterburgą – ten įsidar-
bino pinigų fabrike. Po kurio laiko grįžusi į Lietuvą atidarė skalbyklą, darbavosi plentų 
inžinerijos biure. Ir visiškai nepaisė aplinkinių apkalbų dėl neva prasčiokiško, bajorai-
tei netinkamo gyvenimo būdo.

Sukūrusi šeimą su Kaziu Griniumi, o jų namams Marijampolėje tapus tautinio at-
gimimo centru, Joana visa galva pasinėrė į kovą už lietuvybę. Atkaklumo ir išmonės 
tam turėjo per akis.

Gudriai maustydama žandarus gabeno į Lietuvą šūsnis draudžiamos spaudos. Su-
organizavo pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ pastatymą Marijampolėje. 
Subūrusi lietuvišką chorą bažnyčioje giedojo tol, kol užgožė visus kitus balsus – taip 
pasiekė, kad mišios būtų laikomos ir lietuvių kalba. Keliolikos kilometrų atstumas iki 
artimiausio mitingo jai irgi nebuvo kliūtis – įveikdavo jį pėsčiomis. Caro karinius pul-
kus įtikinti sukilti prieš savo pačių vadovybę? Joana sugebėjo net ir tai. Tikra super-
moteris!

Nuolatinė rizika, kalėjimas net būnant nėščia, traukimasis nuo karo fronto į Rytus 
alino net tokią stiprią moterį – sunkios ligos nutraukė jos aktyvią veiklą. 1918 m. Joa-
na tragiškai žuvo – plėšikaujantys bolševikai nušovė ją jos pačios namuose.
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Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė
1861–1943

„Moterys yra ne kvietkos ir ne lėlės“, – rašė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Politikė, 
feministinio judėjimo lyderė, rašytoja ir bitininkė.

Gabrielė gimė bajorų šeimoje, Panevėžio rajone esančiame Puziniškio dvare. Nuo 
pat mažens buvo mokoma lietuvių kalbos. Mokslus tęsė mergaičių mokykloje Mintau-
joje (Latvija). Griežta tvarka ir nuožmios gyvenimo sąlygos tapo Gabrielę visą gyveni-
mą lydėjusios ligos priežastimi. Matematiką mėgusi mergina visgi būtų studijavusi 
toliau, tačiau neleido tėvas. Grįžusi namo jautėsi nesuprasta, pyko dėl neteisybės, bet 
visą energiją skyrė kitiems – darbavosi vaistinėje, slapta mokė valstiečių vaikus, ypač 
mergaites, platino nelegalią lietuvišką spaudą. Dėl to patyrė kratas, namų areštus.

Revoliucija Gabrielės galvoje visgi įvyko atsivertus pirmąjį „Varpo“ numerį. Tuoj ir 
pati pradėjo rašyti, ėmėsi politinės veiklos ir tvirtai gynė moterų teises. Rašydama pro-
gramą pirmajai Lietuvos moterų sąjungai, tarp svarbiausių tikslų kėlė teisę balsuoti, 
teisę į išsilavinimą, dirbančių ir valstiečių moterų padėties gerinimą. Vyko į tarptauti-
nius feminisčių suvažiavimus Rusijoje, Ženevoje, Stokholme.

1920 m. išrinkta į Steigiamąjį Seimą, tapo pirmojo posėdžio pirmininke. Posėdžio 
sekretore ji pasirinko jauniausią Seimo narę – 24 metų Oną Muraškaitę. Anot Vaiž-
ganto, „tai padarė sensaciją: bene pirmas tai atsitikimas, kad visą Seimo prezidiumą 
sudaro vien moterys. Sufražistėms širdys plaka džiaugsmu“. Būta ir paniekos: „Pikti 
liežuviai kalbėjo, jog iš to „bobiško“ Seimo nieko gero neišeis“, – rašė Konstantinas 
Žukas.

Iškovota nepriklausomybė Bitei visgi buvo darbas, o ne šventė. „Kada pažiūriu į 
mūsų žmones, visuomeniniu ir politikos miegu sau ramiai beknarkiančius, noriu pa-
virsti šimtagalve hidra mokytoja!“ – rašė ji. Galiausiai ir Seimą iškeitė į švietėjišką dar-
bą. Tiesa, 1926 m., renkant Prezidentą, buvo iškelta ir jos kandidatūra, tačiau rinkimus 
laimėjo Kazys Grinius.
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Marija 
Piaseckaitė-
Šlapelienė 
1880 –1977

Versli ir ambicinga Marija Piaseckaitė-Šlapelienė įkūrė vieną seniausių šalyje, dau-
giau nei 40 metų Vilniuje veikusį lietuvišką knygyną.

Marijos tėvai, nors ir lietuviškų šaknų, namie kalbėjo lenkišku-baltarusišku žargo-
nu. Jauna gimnazistė lietuvybę atrado pati – įsitraukusi į chorų ir mėgėjų teatro vei-
klas – ir visam gyvenimui tapo aršia patriote. Tėvų namuose slėpė lietuviškas knygas, 
o netrukus, vos sulaukusi dvidešimt ketverių, Petro Vileišio buvo paskirta valdyti kny-
gyną. Gavusi raktą Marija žvalgėsi po tuščias lentynas ir knygų prikrautas dėžes su 
užduotimi iš esmės pradėti organizuoti profesionalų verslą.

Lankydamasi pas Gabrielę Petkevičaitę-Bitę susipažino su Jurgiu Šlapeliu, ir 1906 m. 
jau susituokę kartu įkūrė „M. Šlapelienės knygyną“. Jurgis, kaip kalbininkas ir vertėjas, 
ėmėsi leidybos, o pačiame knygyne abu tandemu dirbo net per penkias okupacijas ir 
visas jų sugalvotas kratas. Už tai Marijai net ir Lukiškių kalėjime teko pabuvoti!

Lietuviškos knygos atkeliaudavo ir būdavo siunčiamos į visą pasaulį – Berlyną, Či-
kagą, Pietų Afriką ir net Kiniją. Prieš daugiau nei šimtą metų! O pas Šlapelius arbatos 
puodelio rinkosi jų vaikų krikštatėviai: L. Didžiulienė, J. Basanavičius, Vaižgantas, K. 
Petrauskas. Pastarasis, beje, pakvietė Mariją tapti pirmosios lietuviškos operos „Bi-
rutė“ atlikėja. Marija tuomet augino kelių mėnesių dukrą, taigi Kipras leido repeticijas 
lankyti lanksčiu grafiku. Ir savo pareigas ji puikiai suderino.

Vyrui vis užsiimant kitais darbais, o vėliau susirgus ir mirus, visi knygyno iššūkiai 
teko būtent Marijai. „Visko išsižadėčiau, viską išmesčiau, tik nei vienos knygos“, – 
rašė ji. Deja, savo akimis matė, kaip knygyną palieka penki sunkvežimiai lenkų val-
džios konfiskuotų knygų. Knygynas galutinai likviduotas 1949 m.

Sekama saugumiečių, užspeista į vieną kambarėlį, aiškiai žinojo – visos okupaci-
jos praeina, Lietuva bus laisva, ir savo butą ruošė tam, kad jame būtų įkurtas muziejus. 
O iki tol – vis kokiam studentui įduodavo po atviruką su Vyčiu. Julija Matjošaitienė-Bi-
liūnienė rašė, kad „būti Vilniuje ir nematyti Šlapelienės, tai lygu būti Romoje ir nematyti 
popiežiaus“.
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Emilija 
Pliaterytė
1806–1831

Lietuviškoji Žana d’Ark. Lenkiškoji Žana d’Ark. Ir vienaip, ir kitaip dažnai vadinama 
Emilija Pliaterytė, 1831 m. vykusio sukilimo karinių pajėgų kapitonė.

Emilija buvo kilusi iš garsios grafų Pliaterių giminės. Gimė Vilniuje, tačiau, išsisky-
rus tėvams, kartu su mama persikėlė į Daugpilį. Emilija nuo pat mažens buvo mokoma 
istorijos ir matematikos, o jos mokytojai buvo tikri eruditai. Ji laisvai šnekėjo šešiomis 
kalbomis, tikėtina, kad suprato ir lietuviškai. Nebuvo tipinė mergina, jai nerūpėjo žaidi-
mas lėlėmis, puošnūs drabužiai ar galantiški šokiai. Anksti išmoko valdyti ginklą, šau-
dyti, fechtuotis, jodinėti. Ją drąsino istorinėse knygose aptiktos kariaujančių moterų 
istorijos. „Auklėjama vienišai ir gyvendama nuo vaikystės metų tąja mintimi, kad kada 
nors karan eisiu, priėmiau tai kaip įkvėpimą, nes daugelį metų toji mintis, neįprasta 
jaunoms merginoms, lydėjo mane“, – rašė ji dienoraštyje.

Įtikinti kitus, kad gali reikšmingai prisidėti prie sukilimo, Emilijai nebuvo lengva, 
ji nepriimta į pasitarimus. Tačiau kaip bajorė turėjo pakankamai galios, kad ruoštųsi 
kovai savarankiškai. Todėl nusikirpo plaukus ir su savo adjutante Marija Prušinskaite 
ir pusbroliu Cezariu Pliateriu Dusetų bažnyčioje 1831 m. kovo 29 d. paskelbė sukilimo 
pradžią. O jau kitą dieną savo būrį, kurį sudarė 280 šaulių, 60 raitelių ir keli šimtai dal-
giais ginkluotų valstiečių vyrų, vedė į mūšį. Vėliau prisijungė prie kitų sukilėlių būrių.

Praėjus keturiems mėnesiams nuo sukilimo pradžios, sukilėlių pajėgos silpo ir 
buvo nuspręsta trauktis Prūsijos link. Emilija nepakluso ir liko kovoti – žaizdotomis 
kojomis, vis senkančiomis jėgomis. Mirė šalia mūšio lauko būdama 25-erių. Kapčia-
miestyje jos mirties vietą žymi paminklas. 
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Veronika 
Podėnaitė 
1902–1933

„Una artista lituana“, – skelbė afišos Milane, reklamuodamos Veronikos Podėnai-
tės pasirodymus „La Scala“ operos teatre.

Aukštaičio ir žemaitės šeimoje gimusi Veronika vaikystę leido Rygoje, bet prasi-
dėjęs karas privertė šeimą trauktis gilyn į Rusijos imperiją. Ten vertėsi sunkiai, o po 
kelerių metų į Lietuvą grįžo jau tik trise – Veronika, jos sesuo ir mama. Alkanos, suply-
šusiais drabužiais.

Talentinga, dainavimo meno pramokusi Veronika mokslus tęsė laikinąja sostine 
tapusiame Kaune. Aštuoniolikmetė muzikos mokyklos auklėtinė Floros vaidmeniu 
debiutavo jau pirmajame Lietuvos operos spektaklyje „Traviata“. Vaidmuo nebuvo pa-
grindinis, o scena teko dalintis su ryškiausiais to meto atlikėjais Adele Galauniene ir 
Kipru Petrausku. Nepaisant to, Veronikos lyrinis dramatinis sopranas paliko įspūdį ir 
publikai, ir kritikams.

Netrukus po debiuto Veronikai paskirta stipendija studijoms Italijoje. Ambicingai 
dainininkei to buvo negana – gilinti žinių ji išvyko ir į Paryžių. Koncertai Sorbonos uni-
versitete, darbas Romos operos teatre, pažintis su Italijos karališkąja šeima, debiutas 
„La Scala“ teatro scenoje... Visa tai žadėjo svaiginančią tarptautinę karjerą. Kas žino, 
gal Veronikos balsas būtų išgarsinęs Lietuvą visame pasaulyje. Juolab kad ji neveng-
davo pabrėžti savo kilmės – koncertuose dainuodavo ir lietuviškas dainas.

Tuomet susizgribo ir Lietuvos institucijos – už jaunos valstybės pinigus išmoks-
linta dainininkė turėtų bent dvejus metus dirbti gimtinėje. Sugrįžusi į Kauną Veronika 
tęsė karjerą atlikdama pagrindinius čia statomų operų vaidmenis. „Nepamainomas“, 
„giliai dramatiškas“, „iš prigimties turtingas“, – tarpukario spauda negailėjo pagyrų 
solistės balsui. Į besikuriančią lietuvišką operą ji įnešė naujų vėjų – vaidmenis kūrė 
subtilia vidine ekspresija, o ne tuomet įprastais išoriniais efektais.

Deja, Veronikos talentas operos gerbėjus Lietuvoje džiugino neilgai. Užklupus sun-
kiai ligai, solistės gyvenimas netikėtai nutrūko operacijos metu kilus kraujo užkrėtimui.
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Vladislava 
Polovinskaitė-
Grigaitienė
1890–1961

Kaip mergaitė, svajojusi apie „slaptą chorą“, tapo operos primadona?
Vladislava Polovinskaitė-Grigaitienė praleido vaikystę lakstydama po Kauno Ža-

liakalnio sodus ir nerūpestingai dainas dainuodama. Kol ją pakerėjo slaptas Juozo 
Naujalio choras. Čia ji pirmą kartą ne tik viešai uždainavo, bet ir pradėjo vaidinti. Bū-
dama visai jaunutė jau įsitraukė į pavojų pilną to meto visuomeninį gyvenimą, vedamą 
atbundančios lietuvybės idėjų.

Įgyti profesionalių dainavimo įgūdžių tuo metu nebuvo lengva. Visgi prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui ir sutuoktiniui išvykus į frontą, Vladislava šiaip ne taip pa-
teko į muzikos konservatoriją Sankt Peterburge. Nepaisant sunkių sąlygų ir įsipliesku-
sios Spalio revoliucijos, mokslus baigė ir gavo laisvos menininkės diplomą.

Utopinės idėjos atnešti operą į Lietuvą kartu su bendraminčiais ėmėsi grįžusi tuoj 
po nepriklausomybės paskelbimo. Ilgi susirinkimai Vladislavos bute Kaune, muzikan-
tų paieškos kavinėse bei kariniuose pulkuose – taip atrodė lietuviško operos teatro 
kūrimas. Aukščiausioji kultūra visgi netruko suklestėti. Vladislava scenoje meistriškai 
virto Rachele, Aida, Toska. O namo grįždavo vos panešdama gėles. Net Vaižgantas, ti-
tuluojamas pirmuoju lietuvių operos kritiku, rašė: „Kažin, ar yra galas jos balso skalei.“

Sumerkusi gautas gėles į vazonus, Vladislava pajuokaudavo ir tuoj pat vėl kibdavo 
į darbus. Du dešimtmečius praleido ugdydama jaunuosius operos talentus. Asme-
niškai rūpinosi, kad aukščiausio lygio opera skambėtų Lietuvos valstybėje. Aktyviai 
dalyvavo ir įvairių draugijų (Filharmonijos, Birutiečių) veikloje.

1944 m. per plauką išvengė tremties į Sibirą. Bolševikai, įsiveržę į Vladislavos šei-
mos butą, jos tenai neberado. Skaudančia širdimi primadona buvo ką tik palikusi gim-
tinę. Nei Vokietijoje, nei JAV daugiau nebekoncertavo. 
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Felicija 
Povickaitė-
Bortkevičienė
1873–1945

Vardan Lietuvos ir demokratijos ne kartą konspiracinės veiklos griebėsi feministė, 
knygnešė, politikė, leidėja Felicija Povickaitė-Bortkevičienė.

Felicija gimė bajorų šeimoje, Panevėžio rajone. Namuose dar buvo kuždamasi apie 
sukilimus prieš carą. Tvirtas pačios Felicijos charakteris pasireiškė lankant gimnaziją. 
Kartu su kitomis mergaitėmis atsisakiusi eiti melstis į cerkvę, Felicija buvo pašalinta 
iš gimnazijos kaip streiko organizatorė. Mokslus tęsė Vilniuje, vėliau studijavo nele-
galiame „skrajojančiame universitete“ Varšuvoje. Santuoką sukūrė kaip partnerystę, 
nevaržančią jos veiklos.

Spaudos draudimo metais aktyvi knygų platinimo organizatorė, Felicija vis labiau 
įsitraukė į tautinį atgimimą ir politinių partijų veiklą. Greit tapo itin svarbiu ir įtakingu 
asmeniu. Ji buvo vienintelė moteris, dalyvavusi „Dvylikos Vilniaus apaštalų“ grupėje ir 
net lietuviškoje masonų ložėje, nepaisant organizacijų nusistatymo moterų nepriimti. 
Pasižymėjo Didžiajame Vilniaus Seime, išrinkta į Steigiamąjį Seimą, buvo kandidatė 
net į Prezidento postą!

Pagrindinė jos veikla visgi buvo laikraščių leidyba. Tokiu būdu ji galėjo formuoti 
visuomenės nuomonę, tačiau ne kartą buvo areštuota ir kalinta, kartą jos spaustuvė 
netgi susprogdinta. Felicija taip pat rūpinosi parama jaunuolių išsilavinimui, politiniais 
kaliniais ir tremtiniais – nepaisant tautybės ar pažiūrų. Ji buvo ne tik lyderė – įdėjo 
neįtikėtinai daug juodo darbo organizuodama įvairių organizacijų veiklą.

Aktyviai veikusi kaip feministė, ji prisidėjo prie tarpukariu moterims suteiktos tei-
sės išeiti atostogų prieš ir po gimdymo (iš viso 8 savaites). Taip pat draudimo atleisti 
moterį iš darbo dėl nėštumo. O kolegas bandė pripratinti prie konstruktyvaus darbo, 
užuot švilpavus ir mojavus kėdėmis aplink galvas posėdžių metu.
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Ona 
Putvinskaitė-
Tercijonienė
1899–1972

Šaulių vadė Ona Putvinskaitė-Tercijonienė kaip vijurkas įsisuko į krašto gynybos 
veiklą.

Ona buvo ką tik baigusi mokslus Liepojoje, Maskvoje ir Šiauliuose, kai jos tėvas 
oficialiai įkūrė Lietuvos šaulių sąjungą. Pagal sąjungos įstatus šauliais galėjo būti ir 
vyrai, ir moterys. Tačiau kas žino, ar aktyvi moterų šaulių veikla būtų įsisiūbavusi, jei 
ne Ona, tapusi sąjungos nare jau pirmosiomis jos veikimo dienomis. O dienos kaip tik 
pasitaikė audringos. 1919 m. Ona vykdė žvalgybą, dešifravo dokumentus – taip prisi-
dėjo likviduojant POW sąmokslą, kurio metu J. Pilsudskio vadovaujama lenkų karinė 
organizacija norėjo nuversti Lietuvos vyriausybę.

Apsižiūrėjusi, kad sąjungoje visgi mažoka moterų, Ona telkė jas darbui iki tol ap-
leistose šaulių veiklos srityse. Net jei ginklu naudotis ne visos moterys mokėjo, jų 
motyvacija ir specifiniai įgūdžiai buvo reikalingi. Ar gali šaulys kokybiškai dirbti, jei 
ranka sužeista, o galva pilna ramybės neduodančių utėlių? Kaip į sąjungą pritraukti 
naujų narių, jei niekas apie jos veiklą nežino? Iš kur gauti lėšų planams įgyvendinti? 

Sanitarija, higiena, ūkio reikalai, straipsnių rengimas žurnalams „Motina ir vaikai“, 
„Trimitas“, „Šaulė“, aukų rinkimas, kursų ir stovyklų organizavimas, darbas vaikų dar-
želiuose, būsimųjų šaulių ir jų mokytojų ugdymas... Pagilinti žinių Ona vyko net į Ber-
lyną. Ne veltui tapo Kauno moterų šaulių lydere ir nacionalinio šaulių moterų komiteto 
nare. Karo metais pasitraukė į Vakarus, bet ir ten aktyviai veikė lietuvių išeivijos orga-
nizacijose.
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Birutė 
Pūkelevičiūtė
1923–2007

„Mergaitės, mergaitės, – užverskit pasakų knygas. [...] Šį vakarą susirinks visos 
jūsų tėvų ir motinų nuodėmės ir įsižiebs jūsų įstrižose akyse.“ Moters transformacija, 
kūniška patirtis – tokias temas į lietuvių literatūrą pirmoji atnešė Birutė Pūkelevičiūtė.

Birutė buvo Kauno Žaliakalnio vaikas. Jos tėvai, valdininkai nepriklausomoje Lietu-
voje, sunkiai susitaikė su jaunos merginos sprendimu skirti gyvenimą teatrui. Baigusi 
gimnaziją visgi pradėjo vaidinti, tuo pačiu metu studijavo žurnalistiką ir germanistiką. 
Deja, karas jau buvo prasidėjęs. Birutė paliko šalį. Gdanskas, vėliau Vokietija, Kanada 
ir JAV tapo jos naujais svetimais namais.

Birutė išeivijoje ne tik vaidino, bet ir pati režisavo spektaklius. Su vieno aktoriaus 
teatru išvažinėjo visas lietuvių kolonijas Amerikoje. Kad save išlaikytų, imdavosi įvai-
riausių darbų, pavyzdžiui, draudimo bendrovėje.

Ėjo vos 6 dešimtmetis, kai Birutė parašė pirmąją poezijos knygą „Metūgės“. Avan-
gardui artima jos kūryba ir unikalios temos galėjo sukelti revoliuciją, tačiau nebuvo 
tam pasiruošusių. Kolegos peikė Birutę už „moters biologiškumo“ iškėlimą. Vėliau 
spaudoje plagijavimu apkaltino Antanas Škėma, buvęs jos romantinis partneris. Šis 
asmeninis puolimas užmetė šešėlį ant Birutės kūrybos. Išskirtiniu moters talentu pa-
tikėti buvo sunkiau nei vyro genialumu.

Birutė kūrė ne tik poeziją, bet ir romanus, knygas vaikams. Apie laisvės kovas rašė 
partizano sesers, motinos ir mylimosios akimis. Kaltės ir atsakomybės klausimus kėlė 
„Mišiose už išdaviko žmoną“.

Ne vieno dešimtmečio prireikė, kad ji būtų pripažinta viena originaliausių lietuvių 
kūrėjų ir nustota vertinti tik pro moteriškumo prizmę. „Tarsi moterų kūryba būtų ats-
kiras darželis, apsitvėręs ir apsikapstęs atokiai nuo didžiojo daržo. Tarsi ten būtų au-
ginamos specifinės gėlytės ir keliami kitokie (ne visai žmonijai bendri) klausimai. [...] 
Nėra atskiros „moterų kūrybos“. Kaip lygiai nėra kairiarankių ar kavos negeriančiųjų 
kūrybos“, – rašė Birutė.
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Paulina 
Radziulytė-
Kalvaitienė
1905–1986

Kai 1928-ųjų Amsterdamo olimpinėse žaidynėse moterims pirmą kartą buvo leista 
dalyvauti lengvosios atletikos rungtyse, Lietuvai atstovauti pasiryžo Paulina Radziuly-
tė-Kalvaitienė.

Žymiausia tarpukario sportininkė savo kelią olimpiados link pradėjo 1923-iaisiais 
susikūrusiame Moterų sporto mėgėjų ratelyje. Tai buvo pirmoji ir vienintelė moterų 
sporto organizacija to meto Lietuvoje. Ji vienijo mėgėjas – profesionalių sportininkių 
paprasčiausiai nebuvo. Trūko kokybiškų aikštynų, inventoriaus, o aktyviai sportu užsi-
imti galėjo tik tos, kurios sugebėjo treniruotes ir varžybas derinti su darbu. 

Negana to, visuomenė smerkė moterų fizinį lavinimąsi – sportininkės laikytos gru-
biomis, suvyriškėjusiomis. Ilgą laiką moterų sporto pasiekimai visuomenei atrodė per 
menki, kad būtų svarstoma galimybė joms leisti dalyvauti olimpinėse žaidynėse ar juo 
labiau finansuoti jų kelionę.

Sporto entuziastės su tokiu požiūriu nesutiko. Žurnale „Sporto tribūna“ rašyta: 
„Klysta tas, kas sako, kad mūsų lietuvaitės turi gėleles auginti, darželius ravėti ir vaikš-
čioti nuleidus akutes. Argi toks yra moters idealas? Ne. Reikia su tuo kovoti ir viena iš 
tų kovos priemonių yra sportas. Sportuojanti moteris gyvenimo audrų nebijos ir drąsiai 
stos į buities kovą šalia vyro.“

Prie Lietuvos olimpiečių rinktinės prisijungusi Paulina iššūkių ir kovų savo gyveni-
me tikrai nevengė. Vienintelė rinktinės moteris buvo kaip niekas kitas tituluota – jai 
priklausė net 27 įvairių nuotolių bėgimų, ieties metimo, rutulio stūmimo, šuolių į aukštį 
ir į tolį Lietuvos rekordai. Olimpinėse žaidynėse Paulina varžėsi 800 m bėgimo rungtyje. 
Nors galutinėje įskaitoje jos rezultatas buvo priešpaskutinis, tai vis tiek geriausia Lietu-
vos lengvaatlečių vieta tų metų olimpiadoje.

Paulina garsi ir kaip krepšininkė. Jos atstovaujama Lietuvos fizinio lavinimosi są-
jungos komanda penkiskart triumfavo Lietuvos moterų krepšinio pirmenybėse. Paulina 
dalyvavo ir pirmajame Europos moterų krepšinio čempionate. Iki paskutinės minutės 
kelionei labai stigo lėšų, o jau nuvykus į Romą sugedo net du lietuves vežę automobiliai, 
todėl joms teko kelis kilometrus kulniuoti pėsčiomis. Krepšininkių jokie nesklandumai 
nepalaužė ir jos iškovojo Europos vicečempionių titulą.
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Aurelija 
Ragauskaitė 
1924–2017

Tiksliai žinodama, kokio rezultato siekia, teatro režisierė Aurelija Ragauskaitė tvir-
ta ranka vesdavo visą spektaklio trupę.

Aurelija užaugo Kaune. Baigusi gimnaziją dirbo vaistinėje, siekė tapti farmacinin-
ke. Kursų baigimo pažymėjimą gavo, bet už vaistinės prekystalio daugiau niekada ne-
stojo – iškeitė jį į teatro sceną. Aktorystės mokėsi tuometinėje teatrinio gyvenimo 
mekoje, Anatolijaus Lunačiarskio institute Maskvoje. Grįžusi kūrė vaidmenis Kauno 
dramos teatre, bet nesijautė esanti savo vietoje. „Nuspręsta. Vėl važiuoju į Maskvą. 
Ar išeis iš manęs režisierė – nežinau, bet ne laikas gyvenimą pradėti iš naujo. Reikia 
sukąsti dantis ir gyventi“, – apie sunkų sprendimą rašė ji.

Antrą kartą parvykusi iš Maskvos Aurelija tapo ne tik režisiere, bet ir pirmąja mo-
terimi teatro vadove – 1965 m. ji įkūrė Valstybinį jaunimo teatrą. Nors meno pasaulis 
po truputį vadavosi iš socialistinio realizmo, Aurelijos kūrybinė laisvė buvo suvaržyta. 
Ji turėjo įrodinėti ne tik savo, kaip moters vadovės, vertę, bet ir teatro kolektyvo, jau-
niausio iš visų teatrų, reikalingumą ir išskirtinumą. Po trejų metų Jaunimo teatras ir jo 
įkūrėja pasuko skirtingais keliais.

Po ilgų, sudėtingų ieškojimų geriausią terpę kūrybai Aurelija rado Šiaulių dramos 
teatre. O iki tol užmirštas teatras rado savo režisierę. Išgarsėjo abu. Užsimezgus abi-
pusiam pasitikėjimui, toliau nuo kritikų ir ideologinių prievaizdų akių, prasiveržė Aure-
lijos kūrybinė jėga. Su jos pagalba suspindo kiekvienas teatro trupės narys.

„Kai eidavo per miestą, matydavai: eina Ragauskaitė. Atlapoti kailinukai, cigaretė 
rankoje. Asmenybė. Ragauskaitė“, – prisimena Šiaulių dramos teatro aktorius J. Bin-
dokas. Aurelijos spektakliai „Valdovas“, „Kaip žydėjimas vyšnios“, „Pajūrio kurortas“, 
„Prisikėlimas“ išgarsėjo visoje Lietuvoje. Jie tapo fenomenu, įrodžiusiu, kad nėra tokio 
dalyko kaip provincijos teatras ar provincijos aktoriai. Yra tik tikra kūryba, o jei daug ir 
nuoširdžiai dirbsi – rezultato bus neįmanoma nepastebėti.
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Marijona 
Rakauskaitė
1892–1975

„Kas praleis progą – graudinsis!“ – taip apie solistę Marijoną Rakauskaitę, dra-
matiniu sopranu turtinusią Lietuvos operą, rašyta Čikagoje iškabintuose plakatuose.

Marijona gimė JAV. Ten gelbėdamasis nuo tremties už lietuviškos spaudos pla-
tinimą išvyko jos tėvas. Būsima primadona dalyvaudavo lietuvių renginiuose, lankė 
lietuvių mokyklą. Čikagoje baigusi ekonomikos studijas jautė, jog nori save realizuoti 
meno srityje. Pradėjo lankyti dainavimo kursus, dramos studiją, o Kipro Petrausko 
pakviesta 1923-iaisiais atvyko į Kauną. Iškart pakerėjo atgimstančio miesto publiką 
ir tapo žvaigžde.

Plataus diapazono balsas leido Marijonai atlikti daug ir svarbių partijų. Iš viso su-
kūrė apie 30 vaidmenų, tarp kurių Gražina, Aida, Amelija, Leonora, Karmen, Toska, Čio 
Čio San... Marijona neabejotinai prisidėjo prie Kauno operos suklestėjimo.

Primadona žavėjosi ne tik menininkai – miesto gyventojų žvilgsniai ją lydėdavo 
vaikštant Kauno gatvėmis, geriant arbatą kavinėse. Dažydama plaukus pagal apran-
gos spalvą individualistė nesiekė provokuoti – tiesiog buvo savimi. Su savo gyveni-
mo draugu, dailininku, scenografu Liudu Truikiu, kuriam padėjo sukurti geriausius jo 
kūrinius, Marijona domėjosi Rytų kultūra, senaisiais tikėjimais, tuo pat metu gerbė ir 
kolekcionavo lietuvių liaudies meną. Marijoną ir Liudą traukė simbolizmas, teosofija. 
Drauge jie ieškojo kelio į muzikos ir dekoratyvinių meno formų sintezę, kultūrų ir epo-
chų jungtį tikėdami, kad tai bus ateities menas.

Ryški ano meto kultūrinio gyvenimo veikėja visgi buvo ir artima, ir svetima – ne-
atsisakiusi JAV pilietybės, sovietinės okupacijos metu buvo uždaryta Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime, 1948-aisiais atleista iš teatro kaip svetimos šalies pilietė.
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Ona Repšytė-
Galdikienė
1925-1995

Domina elektrochemija? Galbūt pratęsi Onos Repšytės-Galdikienės darbus.
Ona augo Telšiuose, šviesioje, mokslą vertinusių medikų šeimoje. Pati labai mėgo 

sportą, ypač krepšinį ir stalo tenisą, tačiau pasuko tėvų pėdomis. Baigusi akušerijos 
kursus Kaune, grįžo į gimtinę dirbti slaugytoja. Nepraėjus nė metams, visgi suprato, 
kad gali ir nori daugiau. Sunkiais pokario metais išvyko į Vilnių, kur įžengė į Chemijos 
ir cheminės technologijos institutą (dab. Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas). 
Jame ir darbavosi visą likusį gyvenimą. Ilgainiui tapo viena svarbiausių instituto profe-
sorių, gausiai cituojama tarptautinėje mokslinėje literatūroje. Padarė net 5 išradimus.

Studentų vadinama „ponia Ona“, racionali, diplomatiška ir diskusijose lengvai ne-
nusileidžianti moteris ėmė skintis kelią elektrochemijos srityje, kurioje iki tol visiš-
kai dominavo vyrai. Aukšti jos eksperimentinio darbo standartai, naujų instrumentų 
panaudojimas ir orientavimasis į rezultatų pritaikymą pramonėje darė jos darbą itin 
vertingą. Tyrinėdama elektros srovės poveikį metalams Ona siekė juos paversti tvir-
tesniais, patvaresniais, nerūdijančiais. Taigi iš esmės prisidėjo prie technologinės pa-
žangos, galiausiai atnešusios mums šiandien naudojamus lengvus ir tvirtus automo-
bilius bei lėktuvus.

Aistringa bridžo žaidėja Ona vienu metu buvo vienintelė tuo užsiimanti moteris 
Lietuvoje. Laimėjusi Vilniaus taurės porinį turnyrą, su komanda užėmė trečią vietą ir 
Baltijos šalių pirmenybėse.
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Ona 
Rymaitė
1889–1950

Jeigu Ona Rymaitė gyventų šiais laikais, jos veidas mirgėtų ant kiekvieno žurnalo 
viršelio.

Nepaisydama tėvų draudimo, dar būdama visai jaunutė išvyko į Maskvą mokytis 
aktorystės. Po mokslų sugrįžusi į Kauną akimirksniu tapo žvaigžde. Romantiškos ku-
nigaikštytės, modernios feministės, šelmės ir svajoklės... Ji be konkurencijos gaudavo 
pagrindinius spektaklių vaidmenis. Ne veltui: kad ir ką vaidino, nuo jos buvo neįmano-
ma atitraukti akių – kažką tokio savyje turėjo.

Publika dėl Onos ėjo iš proto, poetai jai skyrė eiles, renginių organizatoriai vertėsi 
per galvą mėgindami prisikviesti šią ypatingą viešnią, o teatro kritikai ieškojo vis naujų 
epitetų jos charizmai apibūdinti. O pati Ona, nebijodama būti pavadinta nei kaprizin-
ga, nei įžūlia, pati kūrė savo legendą, reikalavo pačių geriausių sąlygų teatre ir laužė 
tarpukario moters elgesio kodą. Režisieriams neliko nieko kita, tik susitaikyti – puikiai 
žinojo, kad be jos talento teatrui taip nesisektų.

Ona ir savo teatrą buvo įkūrusi, pavadinimu „Mūsų teatras“. Tiesa, dėl nepalan-
kių aplinkybių jis neilgai tegyvavo. Gastroliuodavo su juo po tolimiausius Lietuvos 
kampelius. Taip mėgino į kasdienybės rūpesčius pasinėrusius provincijos gyventojus 
supažindinti su teatro grožiu, jaunuoliams suteikti šviesesnio gyvenimo viltį. O ir jai 
pačiai tai buvo proga pradėti režisūrinę karjerą, aplinkiniams įrodyti, kad moteris gali 
sėkmingai vadovauti teatrui.

Net vyresnio amžiaus sulaukusi Ona ignoravo laiko tėkmę. Vis imdavosi savo pa-
mėgtų jaunų herojų vaidmenų, visas jėgas skyrė scenai – iki pačių paskutinių gyveni-
mo dienų.
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Birutė Rokaitė-
Vanagienė
1934–2011

Barvelė, medauninks, ciongs, kriuokolîs, lepeška... Jei net nenumanai, ką šie žo-
džiai reiškia, vertėtų į rankas paimti kalbininkės Birutės Rokaitės-Vanagienės sudarytą 
„Šiaurės vakarų žemaičių žodyną“. Net pusę amžiaus rengtame veikale – tūkstančiai 
iš pačių seniausių Žemaitijos gyventojų surinktų ir nuo užmaršties apsaugotų žodžių.

Birutė gimė pasiturinčių Mosėdžio ūkininkų šeimoje. Nerūpestingą vaikystę ap-
temdė Lietuvos okupacija ir tėvo tremtis į Kazachstano lagerį – be bylos, be teismo. 
Mamai teko suktis vienai su keturiomis dukterimis.

Baigusi mokyklą, Birutė kurį laiką dirbo kaimo mokytoja. Vėliau persikėlė į sostinę 
ir pradėjo studijas Vilniaus pedagoginiame institute (dab. Vytauto Didžiojo universite-
to Švietimo akademija). Itin atsakingas požiūris į mokslą ir puikios žemaičių tarmės 
žinios ją nuvedė tiesiai į Lietuvių kalbos ir literatūros institutą (dab. Lietuvių kalbos 
institutas).

Tyrinėdama tarmes, šnektas, geografinį jų paplitimą Birutė prisidėjo prie lietuvių 
dialektologijos – mokslo apie tarmes – pažangos. Bene reikšmingiausią šios srities 
veikalą – „Lietuvių kalbos atlasą“ – rengė beveik 600 mokslininkų. Birutė buvo viena 
iš pagrindinių medžiagos rinkėjų, už savo triūsą apdovanota Lietuvos mokslo premija.

Kai nebūdavo išvykusi į dialektologines ekspedicijas, Birutė bendrine kalba per-
rašinėjo Simono Daukanto ir Motiejaus Valančiaus tekstus – taip jie tapo prieinami 
šiuolaikiniams skaitytojams.

Žemaičių tarmės žodyno kūrimas visgi buvo svarbiausias jos darbas. Laisvalaikiu, 
vasaros atostogų metu surinkti žodžiai, surašyti ant nenusakomos daugybės lapelių, 
po truputį gulė į galingą kartoteką. Būsimo žodyno Birutė neapleido net kovodama su 
sunkia liga: vis pildė, koregavo... Galutinio rezultato, deja, nebespėjo išvysti – žodyną 
spaudai rengti pabaigė Birutės kolegos ir artimieji.

P. S. Minėti žemaitiški žodžiai reiškia suknelę, meduolį, skersvėjį, dusulį ir perau-
gusį grybą.
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Marija Teresė 
Rožanskaitė
1933–2007

Atverta krūtinė per širdies operaciją, rentgeno kabinetas ir žmogus it beformė 
dėmė, kyšanti iš po antklodės. Ir realistiški, ir konceptualūs yra Marijos Teresės Ro-
žanskaitės darbai. Juose transformuojamos mūsų visuomenės traumos.

Marija Teresė iki aštuonerių metų augo tėvų ūkyje Linkuvoje. Šalį užėmus sovie-
tams, mokytojos ir tautininko, Šaulių sąjungos nario, šeima tapo okupantų taikiniu. 
Tėvas sušaudytas, mergaitė su mama ištremta. Į Altajaus kraštą, kur rašalą tenka ga-
minti iš burokėlių, kur mokykloje leidžiami tik juodi pieštukai, o tamsoje blizga vilkų 
akys. Po šešerių metų bado ir šalčio Marija Teresė susirgo maliarija. Nevilties apimtos 
mama su dukterimi išsiruošė bėgti. Grįžti į Lietuvą pavyko – liko tik daugybę metų 
slėpti savo praeitį.

Ne iš karto mergina drįso stoti į Dailės institutą (dab. Vilniaus dailės akademija). 
Jau tada piešė tai, kas svarbu pačiai, ir priešinosi mokytojų spaudimui. Dėl savo pra-
eities, dėl to, kad yra moteris, ir dėl tuo metu neįprasto tapybos stiliaus liko meno 
žvaigždyno užribyje. Didžiąją gyvenimo dalį dirbo dailės mokytoja. Paradoksalu, bet 
gal būtent dėl to turėjo daugiau laisvės. Jau 8 dešimtmečio pradžioje nutapė kūrinį 
„1941-ieji metai“, aiškiai nurodantį į tremties košmarą, nevengė aliuzijų ir į religinius 
motyvus.

Iš kitų menininkų išsiskyrė dideliu dėmesiu socialinėms ir ekologinėms temoms. 
Dalis piešinių medicinos tematika buvo įkvėpti sovietinės psichiatrinės ligoninės lan-
kymo. Ten ji aiškiai matė įkalintųjų ir nužmogintųjų neviltį. Ilgainiui jos kūryba nebe-
tilpo drobėje, virto prie asambliažų priskiriamais objektais, performansais, instaliaci-
jomis.

Teptuku daugiausia skrebendavo savo sodyboje Dzūkijoje, tame pačiame kamba-
ryje kaip ir vyras, Igoris Piekuras. Juos skirdavo tik užuolaida, atitraukiama šeimai 
sėdant prie pietų stalo. Abu sūnūs taip pat pasuko menininkų keliu. 
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Marija 
Rudzinskaitė-
Arcimavičienė
1885–1941

Nuomojamo buto šeimininkus dažnai išgąsdindavo 10000 metų senumo mumi-
ja, kurią kambaryje laikė pirmoji profesionali egiptologė Lietuvoje Marija Rudzinskai-
tė-Arcimavičienė. Visą Kauną stebino ne tik jos pasakojimai, primindavę „Tūkstantį 
ir vieną naktį“, bet ir pati Marija, viešai gaubdamasi arabiškais rūbais ir puošdamasi 
egiptietiškais papuošalais.

Iš Švaravų dvaro Kėdainių rajone kilusi Marija Rytų kultūromis susidomėjo studijų 
Maskvoje metu. Pirmą kartą į Egiptą nuvyko 1910 m. ir buvo visiškai apžavėta. Apsup-
ta dykumų ir neišsemiamų tyrinėjimų galimybių pasijuto savo stichijoje.

1922 m. grįžusi į Lietuvą iškart pradėjo skaityti paskaitas Lietuvos universitete 
(dab. Vytauto Didžiojo universitetas). Augusi lenkakalbėje šeimoje, mokslus baigusi 
rusiškai, pati irgi pradėjo dėstyti rusų kalba. Tačiau po dvejų metų studentai nustebo – 
docentė jau gerai kalbėjo ir rašė lietuviškai. Ir turėjo vieną aiškų tikslą – duoti pradžią 
„egiptologijos sėjai Lietuvos mokslo dirvoje“.

Tarpukario lietuvius Marija supažindindavo su pačiais naujausiais egiptologijos 
atradimais. Iš dėstytojos algos taupydavo kelionėms į tolimus kraštus. Taip skara 
apsigaubusi lietuvaitė trečiosios klasės traukiniais pati viena iš Palestinos pasiek-
davo Kairą. Ten ne tik studijavo muziejų medžiagą, lipo ant Gizos piramidžių, bet ir 
diskutavo su garsiais to meto archeologais, ne visada sutikdama su jų hipotezėmis. 
Negana to, pati išmoko skaityti hieroglifus ir parengė pirmąjį (iki šiol vienintelį) hierog-
lifų–lietuvių kalbos žodynėlį.

Norėdama sudominti lietuvius Rytais, Marija Egipto turguose įsigijo tokių artefak-
tų kaip Saulės dievo Amono žynės-dainininkės mumija ar sarkofago dangtis iš fara-
onės Hatčepsutos šventyklos. Rašydama knygą „Moters būklė Egipte“ šią faraonę 
pristatė kaip tradicijų laužytoją. Šiais laikais senienų gabenimas iš Egipto vertinamas 
kritiškai. Per amžius vykusi „lobių medžioklė“ lėmė ir didžiulį jų niokojimą, išryškino 
kolonializmo sukeltas problemas.



MOTERYS, KŪRUSIOS LIETUVĄ   //  175

Rožė 
Tamulevičiūtė-
Sabaliauskienė

Tarsi vaistą varguolių sieloms Rožė Tamulevičiūtė-Sabaliauskienė rinko tautosa-
kos lobyną.

Gilioj Dzūkijoj, bežemių samdinių šeimoje, gimusi Rožė nuo mažens troško mo-
kytis. Mama iš paskutiniųjų bandė sudaryti reikiamas sąlygas, tačiau senelis nukirto 
kaip kirviu: „Kam gi mergai mokslas?“ Rožė nepasidavė. Vietoj vyresnės sesers ban-
dydavo prasmukti į pamokas, skaitė knygas, laikraščius ir įsimindavo beveik viską, ką 
išgirsdavo. Fenomenalios atminties ir išskirtinio atkaklumo mergina galiausiai išmo-
ko tiek dainų ir pasakų, kad prireikė 50 metų joms užrašyti.

Rožės gyvenimas toli gražu nebuvo rožėmis klotas. Ankstyvame amžiuje netekusi 
abiejų tėvų, ji ne tik patyrė skurdą, bet ir puikiai suvokė, kaip stipriai aplink įsigalėjusi 
socialinė nelygybė ir patriarchalinės nuostatos. Todėl ir uždainavo. Kaip pati sakė: 
„Dainos priklauso tik varguoliams, juk pono niekas negirdėjo einant ir dainuojant iš 
lauko. Ponui sarmata dainuoti, nes jis eina nenuvargęs.“

Rožės išsaugota tautosaka nebuvo tik ašaras spaudžianti. Ji mėgo užmiršti pilką 
kasdienybę ir pašmaikštauti. Todėl sukaupti archyvai kupini meilės dainų, komiškų 
pasakų ir net anekdotų. Neliko nuskriausta ir gimtojo Puvočių kaimo bendruomenė. 
Jai Rožė paliko posakį – „ir tu kaip Sabaliauskienė su laikraščiais“.

Tarpukariu Rožė susisiekė su žymiais tautosakos rinkėjais ir užsidegė nauja aistra – 
visą savo atminties turtą užrašyti. Taip Rožė tapo viena iš daugiausiai prisidėjusių 
prie to, kad ir dabar galėtume suprasti, kaip gyveno ir kaip jautėsi mūsų protėviai. 
Vertingiausia laikoma jos tautosakos rinktinė „Atbėga elnias devyniaragis“. 

1901–1987
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Agotė 
Saulevičiūtė-
Žuraulienė
1916–2012

Kiek dainų moki atmintinai? 5? 10? Agotė Saulevičiūtė-Žuraulienė mokėjo daugiau 
nei 600. O kur dar patarlės, mįslės, žaidimai, gamtos garsų pamėgdžiojimai...

Agotė augo gausioje Margionių kaimo (Varėnos raj.) ūkininkų šeimoje. Lenkų val-
džiai uždarius lietuvišką mokyklą, keturias klases pabaigusios Agotės mokslai taip ir 
nutrūko vos prasidėję. Vienuolika vaikų auginantys tėvai neturėjo galimybių tinkamai 
pasirūpinti gabios, žinių ištroškusios mergaitės išmokslinimu. Užtat ji lavinosi kitaip – 
per dainas.

Archajiški mamos, močiutės ir kitų kaimo moterų lūpose skambėję kūriniai lydėjo 
Agotę nuo pat vaikystės. „Išgirstu, būdavo, naują dainą ir visa užsidegu – trūks plyš 
turiu ir aš ją išmokt“, – pasakojo ji. Ne tik visas įsiminė, bet ir pati ne vieną sukūrė. 
Dainuodavo visur ir visada: vaidindama vietiniame teatre, linksmindamasi vakaronė-
se, dirbdama laukuose ar prie verpimo ratelio, dešimtmetį kęsdama tremtį. Dainos 
suteikdavo jai stiprybės ir padėdavo bet kokiomis aplinkybėmis į gyvenimą žvelgti 
pozityviai.

Grįžusi iš tremties Agotė įsikūrė Druskininkuose. Įsisuko į meno kolektyvų, buvu-
sių tremtinių ir kitų vietos organizacijų veiklą. 1976 m. atsitiktinai susipažino su kraš-
totyrininku Broniumi Šukiu. Per kelerius bendradarbiavimo metus Agotė iš atminties 
išdainavo jam šimtus dainų ir ratelių, išpasakojo daugybę autentiškų tautosakos teks-
tų. Visa tai pavirto knygomis, dainų albumais ir nugulė į Lietuvių tautosakos rankrašty-
no fondus. Agotės dėka dzūkų tautosakos paveldą pavyko išsaugoti ateities kartoms.
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Liucija Sereikaitė-
Juozonienė
1926–2011

Iš pirmo žvilgsnio beprotiškus sumanymus Liucija Sereikaitė-Juozonienė pavers-
davo moksliniais eksperimentais – taip tūkstančiai valandų, praleistų fizikos labora-
torijoje, virto 78 išradimais ir... atradimu.

Liucijos gimtinė – Paberžės kaimas Kėdainių rajone. Būdama paauglė ir dar tebe-
simokydama, jau ir kitus mokė – matematikos ir fizikos. Neakivaizdiniu būdu baigė 
Vilniaus pedagoginį institutą  (dab. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademi-
ja). Į mokytojos darbą žvelgė kaip į svarbią misiją, bet troškimas prisidėti prie mokslo 
pažangos iš provincijos ją atvedė į Kauną.

Polinkį į fiziką ir techniką turbūt paveldėjo iš tėvo. Būdamas savamokslis jis su-
gebėjo sukonstruoti vėjo malūną ir elektrifikuoti Sereikų vienkiemį. Dukters užmojai 
buvo dar didesni. Ji ėmėsi ultragarso bangų tyrinėjimo.

Deja, daugiau nei dešimtmetį dirbusi Kauno politechnikos institute (dab. Kauno 
technologijų universitetas), Liucija net negavo leidimo gintis disertaciją – mat nesu-
tiko stoti į Komunistų partiją. Tai garantavo varganą atlyginimą ir nuolatinę kovą dėl 
idėjų pripažinimo. Bet iš instituto ji nepasitraukė – mokslas buvo svarbiau už laipsnį.

Liucija ne tik atkakliai kūrė prietaisus ir metodus ultragarsui matuoti, bet ir sugal-
vojo naujų būdų, kaip jį pritaikyti įvairių mokslo sričių tyrimuose. Šie išradimai pelnė 
Liucijai vienos produktyviausių šalies išradėjų vardą – ji nusileido tik inžinierei Anta-
ninai Garmutei.

Liucija sugebėjo atskleisti net ir fundamentalų fizikinį reiškinį. Tai, ko niekas pa-
saulyje dar nebuvo pastebėjęs ar įvardijęs – akustines paviršines išilgines bangas, 
pasireiškiančias žemės drebėjimų metu. Nors skeptikų netrūko (juk atradėja – mote-
ris ir dar be mokslinio laipsnio), netrukus šių bangų egzistavimą patvirtino viso pasau-
lio mokslininkai. Liucija buvo pripažinta pirmąja atradėja moterimi Lietuvoje.
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Rūta 
Staliliūnaitė
1938–2011

Ramiu, santūriu balsu Rūta Staliliūnaitė priversdavo sausakimšas teatro sales 
nuščiūti. Jai pasirodžius scenoje, išnykdavo dekoracijos, antraplaniai aktoriai – žiū-
rovai sekė tik Rūtos judesius ir balso vibracijas. Sovietinių paradų ir dvigubos tiesos 
iškamuotai publikai ji pasakojo apie klasikines vertybes.

Pokario Lietuvos vaikas Rūta gimė Šiauliuose. Tačiau visą vaikystę praleido blaš-
kydamasi po Lietuvos miestelius, mat tėvo zootechniko specialybė vertė šeimą ke-
liauti iš kolūkio į kolūkį. Pakeitusi penkias mokyklas, Rūta gerai pažinojo skurdžią 
to meto realybę, bet būtent mokykliniuose vaidinimuose atrado aktorystės talentą. 
Po to ėjo tiesus kelias – studijos Lietuvos valstybinėje konservatorijoje ir 30 metų 
Kauno valstybinio teatro priešakyje.

Atsidavimas teatrui, nustumiant į šalį asmeninį gyvenimą, visgi nepavertė Rūtos 
žvaigžde. Lietuva sulaikiusi kvapą laukė jos naujų vaidmenų teatre, tačiau aktorė at-
sisakė imtis garsenybės vaidmens savo pačios gyvenime. Kuklą, orią, taktišką, netgi 
nuolankią ją prisimena amžininkai.

Beatodairiška Rūta buvo tik atsiduodama scenai. Per ilgą karjerą įsikūnijo į dau-
giau nei pusšimtį vaidmenų, tarp jų ir Kleopatros bei Barboros Radvilaitės. Pastarąjį 
vaidmenį priėmė su didžiule atsakomybe, jausdama, kad tai nėra tik spektaklis – Bar-
bora mūsų tautai reiškia kur kas daugiau.

Didžiojo teatro klasikė laisvalaikį skirdavo savo namams Pašušvyje, kurio baž-
nytėlę gynė nuo sunaikinimo, vaikus mokė nešiukšlinti, o vietiniams išdalino gautą 
Nacionalinę premiją. Dabar ten auga guoba, skirta aktorei atminti. 
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Elena 
Stankevičiūtė-
Raclauskienė-
Lukauskienė
1909–1959

Argentinos krantų link Elena Stankevičiūtė-Raclauskienė-Lukauskienė plaukė su 
Lietuvos moterų šachmatų čempionės titulu ir lietuvišku tautiniu kostiumu lagamine. 
Tolimų kraštų egzotika, partijos su geriausiomis viso pasaulio žaidėjomis… Įpusėjus 
turnyrui staiga viskas apkarsta. Žaidėjus pasiekia žinia apie karą – Europa dega! Kaip 
bomba tiksi laikrodis, verčiantis pasirinkti – pavojų kupina kelionė atgal į tėvynę ar pa-
togus gyvenimas Argentinoje. Elena sapnuoja, kad šachmatų lentoje neliko nė vienos 
baltųjų figūros, vien juodos.

Tarpukariu Elena dirbo linotipo mašinų operatore spaustuvėje. Lietuvoje moterys 
prie šachmatų sporto neprileistos iki pat 1938 m. Tais metais vykusį Lietuvos čem-
pionatą Elena ir laimėjo. Kas ją atvedė prie šachmatų lentos? Su kuo treniruodamasi 
įvaldė lentos gudrybes?

Aišku viena – Elena buvo užsispyrusi. Nelengva buvo ryžtis vykti trijų mėnesių 
kelionėn į Buenos Aires. Pakeliui slėptis išgirdus oro pavojų, matyti ties valstybių sie-
nomis išsirikiavusias armijas. Nelengva turnyro metu atlaikyti žiūrovų dėmesį žaidėjų 
moterų išvaizdai. Laive kolegos vyrai netgi organizavo gražiausios šachmatininkės 
rinkimus, nors patys vienas su kitu lygiavosi tik prie šachmatų lentos. Dar sunkiau 
buvo sugrįžti laivu, visiems krūpčiojant iš baimės dėl minų vandenyje. Kolegos prisi-
mena, kad Elena ilgomis dienomis pradėdavo dainuoti liaudies dainas ir buvo tikras 
kantrybės įsikūnijimas.

Nacių okupacijos metu kartu su vyru Miku Lukausku Elena išgelbėjo spaustuvės, 
kurioje dirbo, buvusio savininko, žydo, vaikus – devynmetį Pesachą ir penkiametę 
Chaną. Patys neaugindami vaikų, Elena su vyru stipriai rizikavo – kas nors nesunkiai 
galėjo išgirsti vaikiškus balsus. Elena pasirinko žaisti baltomis figūromis ir laimėjo. Po 
karo vaikai grįžo pas koncentracijos stovyklą išgyvenusią motiną. 
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Jadvyga 
Stankutė-
Ramanauskienė 
1920–2007

Pasivaikščiojimas ant 6 metrų aukštyje laisvai kabančio lyno – beprotiškas iššū-
kis? Lietuviško cirko pionierei Jadvygai Stankutei-Ramanauskienei tai būdavo kasdie-
nybė.

Jadvyga cirke atsidūrė visiškai atsitiktinai – vieną dieną į Tauragės apskrityje gy-
venusios Stankų šeimos arbatinę užsuko pirmojo lietuviško cirko „Aušra“ įkūrėjas Pra-
nas Gudauskas. Pastebėjęs smulkutę, nedidelio ūgio mergaitę, pasiūlė jai prisijungti 
prie cirko trupės. Nors ši idėja mergaitės tėvų nesužavėjo, po kelerių metų bankruta-
vus šeimos verslui Jadvyga nebegalėjo praleisti progos užsidirbti. Kai po trijų dienų 
repeticijų pirmą kartą įžengė į cirko areną, jai tebuvo dvylika metų.

Vaikystės mergaitė beveik neturėjo – ištisas dienas praleisdavo repetuodama, o 
vakarais dalyvaudavo pasirodymuose. Jadvyga itin greitai išmoko vaikščioti lynu, o 
netrukus – ir minti juo dviratį. Pavojingais akrobatiniais triukais ji stebino žiūrovus 
daugelyje pasaulio šalių, džiaugdavosi sulaukusi itin didelių ovacijų ir nustebindama 
gerbėjus vis naujais numeriais. O štai vieno iš triukų – važiavimo dviratuku didžiulia-
me „voverės rate“, esančiame kelių metrų ilgio karties, kurią cirko stipruolis laikė ant 
kaktos, viršūnėje – niekas iki šiol taip ir nesugebėjo pakartoti.

Jadvyga cirke dirbo neįtikėtinai ilgai – beveik pusę šimtmečio. Būtų dirbusi ir dar 
ilgiau, bet nukritusi iš didelio aukščio patyrė sunkią kojos traumą. Ir visgi net baigusi 
oro gimnastės karjerą Jadvyga viso savo gyvenimo aistros nepamiršo. Kartu su su-
tuoktiniu Jonu, taip pat garsiu cirko artistu, namuose įkūrė muziejų – sukaupė dau-
giau nei 2000 cirko istoriją įamžinančių eksponatų.
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Veronika 
Ščiukauskaitė-
Katilienė-Schmidt 
1910–2006

Ką reiškia tapti Lietuvos čempione, kai tau vos šešiolika? Atsakymą į šį klausi-
mą puikiai žinojo Veronika Ščiukauskaitė-Katilienė-Schmidt, kuri, sulaukusi tokio am-
žiaus, tapo Lietuvos teniso čempione ir vėliau šį titulą apgynė dar 15 metų iš eilės.

Dar būdama keturiolikos pirmajame Kauno miesto teniso turnyre Veronika pasiro-
dė kaip geriausia sportininkė, po kelerių metų savo meistriškumą pademonstravo ir 
tarptautinėse varžybose. Kartu su Veronika tenisą žaidė ir sesuo Jadvyga. Jos visą 4 
dešimtmetį buvo geriausios Lietuvos tenisininkės, nuolat susirungdavusios finaluose. 
Moterų vienetų varžybose Veronika visada nugalėdavo jaunesnę seserį.

Abi moterys sporto aukštumų pasiekė be profesionalių trenerių pagalbos. Teniso 
mokėsi savarankiškai, iš pradžių net neturėdamos tinkamų rakečių.

Nepaisant to, Veronikos karjera buvo įspūdinga. 16 kartų laimėjo Lietuvos moterų 
dvejetų pirmenybes ir 13 kartų tapo šalies čempione mišrių dvejetų varžybose. 1930–
1938 m. ji tapo daugelio tarptautinių teniso turnyrų Kaune, Sopote, Rygoje, Taline, Ka-
raliaučiuje, Helsinkyje ir Stokholme nugalėtoja. Galėjo pasigirti žaidusi vienoje poroje 
net ir su tuometiniu Švedijos karaliumi.

Karo metais Veronika pasitraukė į Vokietiją, o atsiradus galimybei persikėlė į JAV. 
Ji, būdama trenere, pirmuosius karjeros žingsnius padėjo žengti ir garsiajam tenisinin-
kui Vitui Gerulaičiui.
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Ona 
Šimaitė
1894–1970

Filmo verta gyvenimo istorija. Ona Šimaitė – bibliotekininkė, išgelbėjusi dešimtis 
Vilniaus žydų.

Ona gimė Akmenėje, neturtingoje šeimoje. Kelerius metus mokytojavo miestelyje 
įsikūrusioje Kauno žydų pradinėje mokykloje, o vėliau įstojo į Lietuvos universitetą 
(dab. Vytauto Didžiojo universitetas) mokytis humanitarinių mokslų. Nuo 46-erių dirbo 
įvairiose bibliotekose, domėjosi anarchizmu.

Naciams okupavus Lietuvą ir atidarius Vilniaus žydų getą, Ona jautė milžinišką, 
deginančią pareigą padėti. Ji rašė: „Gėda gyventi, gėda turėti pastogę, gėda turėti gali-
mybę nusiprausti ir t. t., kada tūkstančiai žmonių ne tik tokių minimalių galimybių ne-
beturi, bet Damoklo kardas kabo ant jų galvų, kada kiekvienas gali tyčiotis ir kankinti 
kas netingi.“

Štai čia jai pasitarnavo profesija. Ona gavo leidimą lankytis gete kaip bibliotekos 
darbuotoja, kad galėtų surinkti neva pas žydus studentus likusias universiteto biblio-
tekos knygas. Pasinaudodama šia priedanga, į getą ji nešdavo maistą, nelegalius do-
kumentus, o išeidama išnešdavo krepšyje užmigdytus vaikus, dienoraščius, svarbius 
dokumentus.

Naciai, įtardami jos veiklą, Oną buvo suėmę tris kartus, tačiau su kolegų pagalba 
jai pavykdavo išsisukti. Ketvirtą kartą suimta Ona žvėriškai kankinta, jai paskelbta mir-
ties bausmė. Bičiuliams papirkus pareigūnus, nuosprendis sušvelnintas ir Ona išsiųsta 
į Dachau koncentracijos stovyklą.

Ona išgyveno. Po karo įsikūrė Prancūzijoje, kur nepaisydama varganos sveikatos 
dirbo alinantį fizinį darbą. Įtikinti ją prašyti kompensacijos iš Vokietijos už įkalinimą 
koncentracijos stovykloje buvo beveik neįmanoma. Tarsi kamuojama kaltės, bandė 
ją išpirkti darbu ir karštligiškai rašomais laiškais – nužudytųjų artimiesiems visame 
pasalulyje, rašytojams, visuomenės veikėjams ir artimiesiems, likusiems sovietų oku-
puotoje Lietuvoje. 

Bibliotekininkei suteiktas Pasaulio tautų teisuolės vardas.
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Eugenija 
Šimkūnaitė
1920–1996

„O ko čia pykti? Juk ragana ne nuo žodžio ragas, o nuo regėti“, – atrėždavo Eugeni-
ja Šimkūnaitė. Žmonės iš darbų išeidavo anksčiau, kad spėtų jos patarimus per tele-
viziją išgirsti, klausydavosi žolininkės net iki apalpimo, kai sausakimšose paskaitų sa-
lėse pritrūkdavo oro. Tačiau ji buvo ne tik charizmatiška žiniuonė, bet ir mokslininkė.

Gimė Eugenija prie Juodosios jūros, Novorosijske, karo pabėgėlių šeimoje. Po ke-
leto metų šeima persikėlė į Tauragnus, supamus ežerų, pušynų ir piliakalnių. Mama 
dirbo slaugytoja, o tėvas turėjo vaistinę, tad ir Eugenija nuo vaikystės mokėsi vaistinių 
augalų paruošimo meno. Dirbo daug: arė, sėjo ir pačioje vaistinėje padėjo. Su lėlėmis 
nežaisdavo, nepatiko jai ir siuvinėti ar megzti – Eugenija jodinėjo arkliais, karstėsi po 
medžius, ėjo imčių ir bėgiojo po miškus, kur sutikdavo savo mylimų žalčių.

Baigusi farmacijos studijas Eugenija dirbo vaistinėse, vėliau Sveikatos apsaugos 
ministerijoje, farmacijos įstaigose. Nepaisant pokario sunkumų, norėjo tęsti mokslinį 
darbą, augino ir tyrė valerijonus, vaistažolių augimvietes. Leidosi į ekspedicijas Lietu-
voje, kur ją žavėjo ne tik augalai, bet ir kultūrinis paveldas – tautosaka, reti lietuviški 
žodžiai. Daugiau nei metus keliavo po Kazachstaną, domėjosi archeobotanika – nu-
statydama augalų rūšį ir amžių talkindavo archeologams. Eugenijos mokslinis indėlis 
tyrinėjant Lietuvos vaistinių augalų resursus – unikalus.

Per gyvenimą moteris atliko titanišką šviečiamąjį darbą – šimtai straipsnių, pas-
kaitų, knygų. Pati visad tenkinosi mažu – net ir patirdama nepriteklių, ligonius gydė be 
atlygio. Derėjo joje ir išskirtinai šmaikštus, tvirtas charakteris. „Tamsta mokėk kalbėt 
telefonu – pirma prisistatyk, o paskui klausk ne niekų“, – mokydavo Eugenija tuos, dėl 
kurių netildavo jos telefonas. 
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Veronika
Šleivytė
1906–1998

Fotoaparatą iš rankų Veronika Šleivytė paleisdavo tik norėdama paskutinę sekun-
dę pati įbėgti į kadrą. Tarpukariu darytose nuotraukose ji kerpasi nagus, stovi ant sta-
lo, dėvi vyriškus rūbus, valgo vynuoges iš vienuolės rankų. Nuotraukų kompozicija, 
provokuojančia išvaizda Veronika laužė konservatyvios, heteronormatyvios visuome-
nės standartus. Įamžindama draugysčių su moterimis akimirkas atskleidė savo ho-
moseksualumą, o pasitelkdama fotografijos kalbą ir moteriškąjį žvilgsnį kūrė erotiką.

Veronika gimė daugiavaikėje bežemių valstiečių šeimoje Kupiškio krašte. Nuo vai-
kystės ganydama turtuolių karves mergaitė svajojo būti piešimo mokytoja, o tapyti 
išmoko pačios iš medinių šakalių pasigamintais teptukais. Paaugusi vienu metu pra-
dėjo studijuoti Kauno meno mokykloje ir dirbti braižytoja Žemės ūkio ministerijoje. 
Vėliau įsidarbino katalikiškoje mergaičių mokykloje, kur jai rūpėjo ne tik piešimas – iš 
mokyklos buvo atleista, kai paviešino našlaičių patiriamą smurtą. Neteisybės ir skur-
do tema jai buvo itin aktuali – tai atsispindėjo ir grafikos darbuose.

Aiškiai suprasdama, kad kūrybai reikia ne tik talento, bet ir sąlygų, Veronika inicija-
vo Lietuvos moterų dailininkių draugijos įkūrimą, jai pirmininkavo. Baltijos šalyse tuo 
metu tokia draugija buvo vienintelė. Ji siekė garsinti iki tol meno pasaulio užkulisiuo-
se priverstas lindėti moteris kūrėjas.

Veronikos gyvenime netrūko paslapčių. Studijų metais jai atliktos dvi galvos ope-
racijos, tačiau apie šias sveikatos problemas nenorėjo kalbėti net su artimaisiais. Po 
karo jos karjeros kelias mįslingai pasisuko link pastelės technikos, peizažų, natiur-
mortų ir gėlių puokščių tapymo. Kaip „gėlių karalienę“ ją sovietmečiu visi ir žinojo, tik 
po mirties rastos nuotraukos privertė perrašyti Lietuvos fotografijos istoriją.
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Olga Švede-
Dubeneckienė-
Kalpokienė
1891–1967

Baleto iki tol neregėjusius lietuvius su šia meno šaka supažindino Olga Švede-Du-
beneckienė-Kalpokienė.

Olga augo vokietės ir ruso šeimoje. Tėvai dukrą rėmė tik tol, kol ji baigė gimnaziją, 
todėl studijų laikai buvo sunkūs. Anot Olgos, tuomet juto „tik valgio ir mokslo alkį“. 
Kad pragyventų, kurį laiką zoologijos sode piešė paukščius ir žvėrelius. Tačiau at-
kaklumas siekiant išsilavinimo atsipirko. Olga baigė studijas pas vienus garsiausių 
Rusijos baleto ir dailės meistrų, keliavo po Japoniją, Prancūziją, Italiją.

1918 m. su vyru, dailininku Vladimiru Dubeneckiu, pirmą kartą atvyko į Lietuvą ir 
tuoj pat įsiliejo į Kauno bohemą. Ilgainiui išmoko ir lietuvių kalbą.

Pirmąjį pasirodymą surengė kartu su būsima primadona Adele Nezabitauskai-
te-Galauniene. Lietuvius tuomet pribloškė „Karinguoju šokiu“. Solo pasirodymus tęsė 
menininkų vakaruose, dalyvavo satyros teatre „Vilkolakis“. Olga vystė ir dar ambicin-
gesnę idėją – asmeninę baleto studiją. Be jokios paramos ir tinkamų sąlygų pirmąją 
tokią studiją Lietuvoje ji ir įkūrė. 1922 m. baleto mokėsi net 19 mergaičių ir vienas ber-
niukas. Olgos mokinių pasirodymai sulaukdavo scenos profesionalų dėmesio, kelios 
mokinės šoko operos teatro spektakliuose.

Olgai buvo artimos ir nudizmo, arba laisvo kūno, idėjos. Kaip modelis ji pozavo 
ne vienam dailininkui ir fotografui. Nuotraukos su jos aktais tuo metu nepasiekė vie-
šumos, tačiau kartu su Veronikos Šleivytės ir Domicėlės Tarabildaitės-Tarabildienės 
fotografijomis jos atskleidžia tarpukario moterų emancipaciją ir drąsų moteriškumo 
stereotipų laužymą.

Vėlesniu gyvenimo laikotarpiu Olga išryškėjo kaip viena pirmųjų Lietuvos teatro 
dailininkių, kūrė scenografiją ir aktorių kostiumus, taip pat rašė baleto kritikos straips-
nius DEO slapyvardžiu. Žinomi ir jos šaržai, plakatai, tapybos darbai, įkvėpti vokiečių 
ir rusų avangardo judėjimų.
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Antanina
Tamašauskaitė
1814–1883

Lietuviškoji amazonė! Su ietimi rankoje Antanina Tamašauskaitė kovojo už gimti-
nės laisvę.

Iš Raseinių kilusi bajoraitė išsiskyrė jautrumu neteisybei, kurią matė valdant ca-
rui. Besimokydama Kražių benediktinių vienuolyno mergaičių mokykloje, nebegalėjo 
ramiai nusėdėti pro šalį žygiuojant sukilėlių prieš caro valdžią kariuomenei. Įkvėpta 
Emilijos Pliaterytės pavyzdžio, šešiolikmetė Antanina tiesiai iš mokyklos suolo nudro-
žė pas kariuomenės generolą ir pasiprašė priimama į būrį kovai.

Sutikta su dideliu džiaugsmu, mikliai išmokusi joti ir valdyti įvairius ginklus, mū-
šio lauke ji stojo į pirmąsias karių gretas. Ne tik demonstravo neįtikėtiną ryžtą, bet ir 
įkvėpė ištisus sukilėlių būrius. Už pasižymėjimą mūšiuose jaunajai Antaninai buvo 
suteiktas leitenantės laipsnis.

Po sukilimo Antanina ilgus metus praleido Vakarų Europoje, kol gavo caro am-
nestiją ir apsigyveno Polocke (dab. Lenkija). Ar buvo jau susitaikiusi su svetima val-
džia? Toli gražu. Po pirmojo sukilimo praėjus trims dešimtmečiams lietuviai ir lenkai 
dar kartą griebėsi ginklų, o narsioji Antanina ir vėl buvo sukilėlių gretose – rūpinosi 
sužeistais kariais.
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Dalia 
Tamulevičiūtė
1940–2006

Valstybinio jaunimo teatro vadovė Dalia Tamulevičiūtė į režisūrą atėjo vėlyvuoju 
sovietmečiu. Teatras tuomet buvo ta erdvė, kur prieš susirinkusiųjų akis skleidėsi uni-
kali patirtis. Apie jausmus ir žmogiškąsias patirtis čia buvo išsakoma kur kas daugiau 
negu kasdieniame gyvenime. Tokios atgaivos žiūrovai ėjo ir į Dalios spektaklius.

Dalios vaikystė buvo skaudžiai paliesta okupacijos. Tėvas nušautas, mamos šei-
ma ištremta. Augo Varėnoje, toli nuo didžiųjų miestų šurmulio. Kad nusigautų į sos-
tinę, sukardavo penkis kilometrus pėsčiomis per miškus iki artimiausios autobuso 
stotelės. Po keleto metų studijų konservatorijoje Vilniuje dzūkaitė visgi ryžosi išvykti 
į visiškai kitokią aplinką – į Maskvą mokytis teatro režisūros.

Ten susipažino ir susituokė su Aleksandru Burdonskiu, tikru Stalino anūku. Skir-
tingų likimų teatralai dalinosi negyjančiomis praeities žaizdomis. Dėl praeities šleifo 
jiedu pasirinko neturėti vaikų, o Dalia niekada vyro nepristatė mamai. Po studijų viena 
grįžo į Vilnių, ryšys išblėso ir užgeso. Liko įsimylėjusi tik teatrą.

Būtent ji Lietuvos teatre į pirmą planą iškėlė jauną žmogų ir jo dilemas. Pirmuose 
Dalios spektakliuose pasirodė pasaulio tvarkai nepaklūstančios jaunos moterys, vė-
liau išryškėjo paauglių ir jaunų vyrų portretai. Tuo metu Dalia jau dėstė konservatorijo-
je ir pripildė teatrą naujų aktorių. Iki šiol gerai žinomi jos ugdytiniai, ypač garsusis „auk-
sinis dešimtukas“: Remigijus Vilkaitis, Kristina Kazlauskaitė, Kostas Smoriginas ir kiti.

Dalia talentingus aktorius ne tik „rasdavo“ – ji ėmėsi ir naujoviškų jų lavinimo stra-
tegijų. Improvizacija, įvairūs sceniniai žaidimai vyko ir užkulisiuose, ir teatre. Dalia 
apskritai kūrė naują bendruomeniškumo atmosferą. „Pirmiausia mes sukūrėme savo na-
mus – teatras tapo namais ir man, ir aktoriams, ir aptarnaujančiam personalui“, – sakė ji.

Naujame „jaunimiečių“ teatre vadovė svarbią vietą sąmoningai leido užimti ir su 
jos parama užgimusiam Eimanto Nekrošiaus talentui. Pati sukūrė kelias dešimtis įsi-
mintinų spektaklių, tarp jų – „Bebenčiukas“, „Škac, mirtie, visados škac!“, „Ugnies me-
džioklė su varovais“, „Haroldas ir Modė“. Režisavo ir Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Rusų 
dramos teatruose. 
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Domicėlė 
Tarabildaitė-
Tarabildienė
1912–1985

Grafikė, iliustravusi mūsų vaikystės sapnus – Domicėlė Tarabildaitė-Tarabildienė.
Iš Anykščių krašto kilusi menininkė pradėjo piešti ir drožinėti vos žengdama pir-

muosius žingsnius. Pietų stalas, durys, krosnis – viskas buvo Domicėlės namuose 
apipiešta, o išskirtiniai mergaitės darbeliai pastebėti jau pirmaisiais mokyklos metais. 
Jų pardavinėjimas padėjo sutaupyti ir studijoms Kauno meno mokykloje, į kurią Domi-
cėlė veržte veržėsi, net su grasinimais – iš pradžių nenorėta priimti gerokai už kitus 
jaunesnės moksleivės.

Studijų metu Domicėlė pradėjo dirbti iliustratore, dalyvauti įvairiuose konkursuo-
se. Štai 1934 m. pagal jos projektą išleisti pašto ženklai su Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno portretais. Gerai įvertintas diplominis darbas užtarnavo galimybę tęsti studijas 
Paryžiuje.

Greta tapybos, skulptūros ir grafikos, mergina eksperimentavo ir su fotografija. 
Novatoriškų autoportretų cikle Domicėlė pozuoja įkūnydama neįprastus vaidmenis 
siurrealistinėje erdvėje. Nuotraukos, paskelbtos viešumoje tik po menininkės mirties, 
sulaukė nemažai tarptautinio dėmesio. Deja, istorinės aplinkybės neleido šiai kūrybi-
nei pusei skleistis.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui trejų metų studijas Paryžiuje Domicėlei 
reikėjo baigti per dvejus. Likti Vakaruose negalėjo – Lietuvoje laukė du vaikai, kuriais 
reikėjo pasirūpinti. Karo metu grafikės darbai publikuoti spaudoje („Šluota“, „Genys“ 
ir kt.), vėliau – daugiau nei 200 knygų, eksponuoti individualiose parodose Lietuvoje 
ir svetur – netgi Indijoje. Domicėlė lengva ranka rinko tarptautinius ir nacionalinius 
apdovanojimus, tačiau buvo priversta taikstytis su sovietinių galimybių rėmais.

Dalį jos iliustracijų visi matėme vaikystėje – vadovėliuose, pasakų ir eilėraščių 
knygelėse. Tai spurdėte spurdančios figūros, lengvai įstringančios į atmintį. Savo kū-
ryboje Domicėlė itin daug dėmesio skyrė ir liaudies menui, perteikdama jį plastiška, 
modernia raiškos forma. Simboliška, kad paskutinė jos iliustruota knyga buvo Norber-
to Vėliaus „Kaip atsirado žemė“.
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Gražbylė 
Venclauskaitė
1912–2017

47 metus advokate dirbusi Gražbylė Venclauskaitė karjerą pradėjo dar mokyklos 
nelankydama. Jau tuomet tvarkydavo tėvo korespondenciją ir tarškindavo spausdini-
mo mašinėle.

Gražbylė augo išskirtinėje šeimoje. Vardą jai suteikė pats Vydūnas, o mama, aktorė 
ir režisierė Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė, dideliuose jų namuose Šiauliuose 
priglaudė ir rūpinosi daugiau nei šimtu beglobių vaikų. Iš tėvo, politiko ir advokato 
Kazimiero Venclauskio, mergaitė mokėsi itin griežtos disciplinos. Jaunoji advokato 
asistentė už darbą jau gaudavo atlyginimą. Tik tekdavo keltis labai anksti ir vykdyti 
savo pareigas, užuot kieme spardžius mylimą futbolo kamuolį.

Nacių okupacijos metu šeima aktyviai gelbėjo žydus. Vėliau buvo išblaškyta – po 
tėvo mirties mama su keliais vaikais išvyko į Ameriką. Gražbylė, tuomet jau diplomuo-
ta teisininkė, liko dirbti advokatės darbą gimtinėje. Racionali, aštraus proto, garsėjo 
principingu tiesos siekimu. Sovietmečiu tai padaryti buvo sunku, kartais ir neįmano-
ma, tačiau iš kolegų Gražbylė išsiskirdavo teisme gindama net ir dvasininkus.

Sulaukusi nepriklausomybės, Gražbylė, ištikima skautė, atkūrė šią organizaciją 
Šiauliuose. Miestui atidavė ir įspūdingus šeimos rūmus su sąlyga, kad juose bus įkur-
tas muziejus. Savo ruožtu Šiauliai paskelbė ją pirmąja miesto garbės piliete. Šimto 
metų jubiliejaus proga net paskyrė vieną dieną eiti mero pareigas. Žodžio kišenėje 
neieškanti Gražbylė sakė tikrai nesijaudinanti dėl tokios garbės, aštriai klausinėjo apie 
savivaldybės reikalus ir nevengė pakritikuoti. 
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Liuda 
Vienožinskaitė-
Purėnienė
1884–1972

Ar caro valdžia tokia silpna, kad jai pavojinga aštuntos klasės gimnazistė? Taip iš 
kalėjimo kameros Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė kreipėsi į gubernatorių. Po šio laiš-
kelio Liudai pasiūlyta laisvė – jei tik pažadės nemaištauti. Nepažadėjo. Ir maištavo ne 
tik prieš carinę valdžią, bet ir prieš to meto įsitikinimus, kaip elgtis ir ko siekti turėtų 
moteris.

Mergina vien gudrumu pasiekė, kad kartu su broliais būtų leidžiama į mokyklą, o 
vėliau, slapta išlaikiusi egzaminus – į gimnaziją. Gauti tokį išsilavinimą ne bajoraitei 
merginai tuo metu buvo beveik neįmanoma. Bet Liuda nei mokslais, nei geriausiais 
pažymiais neapsiribojo, norėjo daugiau – lygybės! Grįžusi atostogų įtikino net savo 
tėvų ūkyje dirbančius valstiečius nedirbti ilgiau nei 8 valandas per dieną. Kitą vasarą 
jau plėšė caro portretus nuo sienų. Galiausiai praleido pro ausis visas pašaipas, esą mo-
teriai čia ne vieta, ir tapo juriste bei ilgainiui – pirmąja advokate Lietuvoje. Ši specialybė 
leido jai tikslingai ir efektyviai kovoti už moterų teises, pro bono ginti politinius kali-
nius ir visus, patyrusius neteisybę. Už įsikarščiavimą advokataujant teismuose jai ne 
kartą rašytas papeikimas.

Savo žinias ir užsidegimą Liuda perkėlė ir į politiką – dalyvavo Steigiamajame Sei-
me, kur, nepaisant kai kurių nepasitenkinimo, rėžė sveikinimo kalbą. Vėliau tris kartus 
išrinkta į LR Seimą, teikė svarbius įstatymų projektus, tarp jų ir amnestijos, ištuokos, 
taip pat gynė moterų teisę auginti vaiką ne santuokoje.

Po politinio perversmo, o vėliau ir okupacijos, netekusi galimybės dalyvauti politi-
niame gyvenime ir sekama represinių struktūrų, Liuda ir toliau dirbo advokate.
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Regina Viktorija 
Vosyliūtė 
1927–2010

Ar sovietiniu laikotarpiu Lietuvoje moterys kūrė filmus? Tarp vaidybinių filmų re-
žisierių nėra nė vienos moters. Gal todėl, kad Reginos Viktorijos Vosyliūtės vardas 
nesipuikuoja pagrindiniuose filmų titruose. Tačiau be jos Lietuvos kino studija buvo 
sunkiai įsivaizduojama.

Iš Kudirkos Naumiesčio kilusi Regina baigė Šiaulių dramos studiją ir savo karjerą 
pradėjo Telšiuose, Romualdo Juknevičiaus vadovaujamame Žemaičių teatre. Sėkmin-
gai sukurti personažai, matyt, neįtikino likti šioje srityje, ir 1958 m. Regina pirmą kartą 
įžengė į kino studiją.

Antraplanės, šešėlinės pareigos – režisieriaus asistentė, o vėliau antroji režisierė – 
slėpė didžiulį Reginos darbą. Ji prisimenama kaip daugybės aktorių „krikštamotė“. 
Pastebėdavo juos vaikštančius koridoriuose, dirbančius kavinėse ar užsidengusius 
veidą mokyklos suoluose. Mokėjo meistriškai paruošti juos filmavimams, o jei reikia, 
ir raumenų po drabužiais prisiūti, kad tik įtikintų, kad šis ar anas aktorius yra tas, kurio 
reikia filmui. Tarp jos atrastų aktorių – Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis ir Lina 
Braknytė, kerinti filmo „Paskutinė vasaros diena“ žvaigždė.

Regina dirbo juodą darbą ieškodama filmavimo vietų ir darydavo stebuklus tarda-
masi dėl leidimų filmuoti. 

Gaila, kad jos indėlis dažnai buvo menkinamas kino industrijoje, kurioje dominavo 
vyrai. Pačios Reginos kino projektai niekada taip ir neturėjo galimybės išvysti dienos 
šviesos, nors moteris jau buvo pradėjusi rinkti reikalingą medžiagą. Tarp šių neįgyven-
dintų projektų – ir tremties istorijos. 
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Zofija Zalevska-
Kriaučiūnienė
1849–1912

Pametusi galvą dėl Lietuvos – Zofija Zalevska-Kriaučiūnienė.
Gimusi Kalvarijos krašto bajorų šeimoje, Zofija buvo auklėjama pagal lenkiškas 

tradicijas. Baigusi Veiverių gimnaziją ir gavusi teisę dirbti mokytoja, pirmąsias savo 
pamokas vedė Naumiesčio (dab. Kudirkos Naumiesčio) pradinėje mokykloje. Darbe 
apsupta lietuvių, netrukus visa širdimi pamilo lietuvių kalbą ir užsidegė noru tą jausmą 
diegti ir kitiems. O juk žandarai tykojo prie kiekvieno kampo – buvo spaudos draudimo 
metai!

Sukūrusi šeimą su knygnešiu Petru Kriaučiūnu, Zofija jųdviejų namus Plokščių 
dvare (Šakių raj.) pavertė lietuvybės meka, į kurią ėmė gausiai rinktis bene visi gar-
siausi to meto lietuvių kultūros veikėjai, kaimynų pašaipiai vadinti litvomanais. Vienas 
iš dažnų svečių buvo Vincas Kudirka. Suimtas už lietuvišką veiklą, į laisvę jis ištrūko 
būtent Zofijos pastangomis.

Apie Plokščių dvarą žodis sklido ir už Lietuvos ribų. Pasisvečiuoti atvykdavo baltų 
kalbų tyrėjai iš visos Europos – Zofija aprūpindavo juos lietuviškomis knygomis, žo-
dynais, patraukliai pristatydavo jiems krašto istoriją ir kultūrą. O štai garsią suomių 
rašytoją Mailą Talvio net mokė lietuvių kalbos. Savo svetingumu ir užsidegimu Zofija 
reklamavo Lietuvą – užsienio spaudoje apie mūsų šalį ėmė sklisti puikūs atsiliepimai. 
Pamažu atgimstančiai valstybei tai buvo labai svarbu.

Aplinkybėms privertus persikelti į Marijampolę, Zofija ten įsteigė pirmąsias pri-
vačias kaimo mokyklėles mergaitėms, asmeniškai įtikinėjo ūkininkus leisti dukras į 
mokslus. Supažindino mergaites su Lietuvos istorija, mokė lietuviškai rašyti. Norė-
dama nukreipti žandarų dėmesį, apdalindavo juos vaišėmis, o mergaites išmokyda-
vo patikrinimo metu vieną kitą rusišką eilėraštį padeklamuoti. Rizikuoti buvo verta – 
daugelis Zofijos mokinių vėliau tapo pirmosiomis Suvalkijos lietuvėmis, baigusiomis 
aukštąjį mokslą.
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Morta 
Zauniūtė
1875–1945

Knygininkė. Būtent tokiu slapyvardžiu savo laiškus pasirašinėdavo Morta Zauniūtė.
Morta gimė Rokaičiuose, Mažojoje Lietuvoje, vėliau mokėsi ir dirbo Tilžėje (dab. 

Kaliningrado sritis). Ten 1902 m. įkūrė didelės svarbos lietuviškų knygų knygyną. Per 
jį literatūra aprūpindavo knygnešius ir visą Lietuvą. 

Šalia knygyno rūpesčių, Morta ne vienerius metus plušo svarbiausių to meto Lie-
tuvos laikraščių „Varpo“, „Ūkininko“ ir „Naujienų“ redakcijose. Rūpinosi ir finansais, ir 
platinimu, ir turiniu. Aktyviai susirašinėjo su visuomenės veikėjais, bendravo su Vydū-
nu, Marija Šlapeliene ir kt.

Būtent iš išlikusių susirašinėjimų galime įvertinti ne tik Mortos darbus, bet ir nuos-
kaudas. Atrodo, tuomečiams inteligentams reikėjo pasiaukojančios tautinio judėjimo 
pagalbininkės, o ne lygiavertės bendradarbės. Į moters nuomonę dažnai nebūdavo 
atsižvelgiama. Ne veltui iš bendradarbio Jurgio Šaulio gautame laiške, prie linkėjimų, 
„ko širdis ir dūšia trokšta“, ji savo ranka prirašė – „kodėl ne protas?“

Daugiau kaip dešimtmetį Morta buvo susižadėjusi su knygnešiu Petru Mikolainiu. 
Tuoktis ir gyventi kartu Amerikoje ji visgi niekada taip ir nenuvyko. Išlikusiuose Petro 
laiškuose jai – vis priekaištai ir nuvertinimas, greta deklaruojamų lyčių lygybės idėjų. 
Pačios Mortos rašytų laiškų dar niekas nesurado, o gal tiesiog neieškojo.

Pasibaigus lietuviškos spaudos draudimui, Mortos darbo Rytprūsiuose reikšmė 
sumenko. Ji svajojo studijuoti, tačiau likusi tautinio judėjimo paraštėse, ir šių svajonių 
negalėjo įgyvendinti. Dalis jos darbų priskirti su ja dirbusių vyrų biografijoms.

Sulaukusi 55-erių Morta persikėlė gyventi pas medicinos mokslus baigusią seserį 
į Klaipėdą. Manoma, kad žuvo bėgdama nuo rusų kariuomenės.
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Žemaitė
1845–1921

Ironija ir skarele ginkluota Julija Beniusevičiūtė-Žymantienė laužė ir tebelaužo ste-
reotipus. Ilgai vaizduota tik kaip kaimo moterėlė, žinia, arkliu jodinėjo, Šekspyrą prie 
trobos skaitė, papirosus rūkė ir meilės laiškus rašė... eidama septintą dešimtį.

Augo Julija bajorų šeimoje. Pylos gaudavo, kad lenkiškai kalba... su žemaitišku 
akcentu. Nors akys žybčiojo knygas pamačius, formalaus mokslo niekada nėjo – ne-
leido darbų sūkurys. Štai prasidėjus sukilimui kasdien siuvo baltinius, valgyt gamino, 
vis ieškodama progos, kaip rimčiau prisidėti. Merginą jaudino lygybės idėjos. Užtat 
aistringai pamilo buvusį baudžiauninką Lauryną ir nežiūrėdama kilmės – susituokė.

Taip prasidėjo dvidešimt metų trukęs Julijos, kaip šeimininkės ir žemdirbės, gyve-
nimo etapas, kai išsvajotas vyras „taip paėda, kad net žiūrėti nesinori“. Vaikus gimdė 
vieną po kito. Širdis ilgėjosi kitokių dalykų. Vaikams paaugus, laimė, paaugo ir kaimy-
nas Povilas Višinskis. Būtent jis supažindino Juliją su nelegalia lietuviška spauda. 
Būtent jam ir įdavė savo pirmąją knygą, lapus vilnoniu siūlu surišusi.

Mirus vyrui, Žemaitė išvyko šeimininkauti pas Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Net ir 
rašė kartu, „Dvi moteri“ pasivadinusios. Po truputį Julija išplaukė į platesnius vande-
nis. Išsikrausčiusi į Vilnių, pradėjo redaguoti „Lietuvos žinias“, sykį kalėjo Lukiškėse. 
Galiausiai atklydo į Ameriką – aukų karo pabėgėliams rinkti. Išeivius, tiesa, iš proto 
varė niekaip nenusiimdama skarelės. Tai buvo politinis veiksmas – vienybės su vargs-
tančiomis kaimo moterimis išraiška.

Šiandien Žemaitės tekstus galima skaityti kaip antropologines studijas apie to 
meto visuomenę. Juose prakalba „bebalsiais“ buvę žmonės, kentėję baudžiavą, taip 
pat moterys, patyrusios smurtą šeimoje. Žemaitė neteikia paaiškinimų ar moralų. 
Šmaikšti, rupi jos kalba padeda perskaityti širdgėlos persunktas istorijas. Tiesa, sykį 
Julija aprašė ir tobulą šeimą. Šiuolaikinio skaitytojo akį patraukia ne tik moters aistros 
atspindžiai, bet ir jautraus, rūpestingo, mokančio verkti vyro vizija.
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