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Dalia Grinkevičiūtė gimė 1927 m. gegužės 28 d. Kaune Pranės ir Juo-
zo Grinkevičių šeimoje. Be jos, šeimoje dar augo 1924 m. gimęs brolis 
Juozas. Dalytė nuo mažų dienų mėgo grožinę literatūrą, muziką, teatrą, 
dailę. Mokėsi Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijoje, kur dirbo daug 
garsių Nepriklausomos Lietuvos pedagogų, kurią baigė daug būsimų 
Lietuvos šviesuolių.

Sovietinė okupacija sugriovė gražų ir ramų Grinkevičių šeimos gy-
venimą. Pirmųjų masinių trėmimų metu, 1941 m. birželio 14 d., jie buvo 
ištremti. Tėvas, atskirtas nuo šeimos, 1943 m. spalį Šiaurės Uralo lageryje 
mirė badu. Keturiolikmetė Dalia su motina ir broliu iš pradžių atsidūrė 
Altajaus krašte, vėliau buvo ištremti į Jakutiją – į Trofimovsko salą Lenos 
žiotyse. Ten jų laukė šaltis, alkis, nepakeliamai sunkios darbo ir buities 
sąlygos. 

1949 m. Daliai su motina pavyko pabėgti ir grįžti į Lietuvą. Nelega-
lus laikotarpis slapstantis pas pažįstamus, gimines, vėliau – gimtuosiuo-
se namuose Kaune, Perkūno alėjoje, truko metus. Mirus motinai, vis dar 
besislapstanti Dalia palaidojo ją gimtųjų namų rūsyje. 

1950 m. D. Grinkevičiūtė buvo suimta ir įkalinta Suchobezvodnojės 
(Gorkio sr.) kalėjime. 1953 m. pakartotinai ištremta į Jakutską. 1954 m., 
išsikovojusi teisę studijuoti medicinos institute, persikėlė į Omską. 
1956 m. iš tremties paleista, mokslus tęsė Kaune. 1960 m. su pagyrimu 
baigė Kauno medicinos institutą. 

Baigusi mokslus išvyko dirbti į Laukuvą (Šilalės r.). Pacientų ir ko-
legų meiliai vadinta „daktare Dalyte“. Gydytoja dirbo iki 1974 m., kol 
sovietinės valdžios nurodymu buvo atleista. Iškeldinta iš tarnybinio buto 
prisiglaudė pas bičiulę Aldoną Šulskytę. 

D.  Grinkevičiūtė domėjosi teatru ir literatūra, vykdavo į spektak-
lius Vilniuje, Rygoje ir Maskvoje. Palaikė ryšius su Maskvos disiden-
tais Andrejumi Sacharovu, Jelena Boner, poetu Grigorijumi Korinu ir 
kt. Atakavo raštais sovietų valdžią reikalaudama reabilitacijos (gavo ją 
1970 m.), rašė laiškus Komunistų partijos Centro komitetui, N. Chruš-
čiovui, L. Brežnevui, ketino emigruoti į užsienį (Prancūzijoje gyveno jos 
pusbrolis dailininkas Vitalijus Stacinskis), bet leidimo išvykti negavo. 

Mirė po sunkios ligos vos šešiasdešimties metų 1987 m. gruodžio 
25 d. Palaidota Eigulių kapinėse Kaune.

D. Grinkevičiūtės kūrybinį palikimą sudaro atsiminimai, publicisti-
ka, užrašai-įrašai ir miniatiūros. Žinomiausi yra atsiminimai apie trem-
tinių gyvenimą „Lietuviai prie Laptevų jūros“. Pirmasis šių atsiminimų 
variantas buvo parašytas 1949–1950 m., nelegaliai grįžus iš tremties į 
Lietuvą. Atsiminimai liko nebaigti. Autorė, nujausdama greitą laisvės 
praradimą, užkasė juos stiklainyje savo namų sode. Vėliau, nebegalė-
dama jų rasti, ėmė rašyti iš naujo. Antrasis atsiminimų variantas pirmą 
kartą išspausdintas 1979 m. rusų disidentų savilaidos leidinyje „Pamiatj“ 
(„Atmintis“). Lietuvoje D.  Grinkevičiūtės atsiminimai pirmą kartą iš-
spausdinti jau po jos mirties 1988 m. Pavadinimą jiems pasiūlė rašytojas 
Kazys Saja, nes pati autorė nebuvo jo užrašiusi. 1991 m. atsitiktinai pavy-
ko rasti ir pirmąjį, išsamesnį, atsiminimų variantą. Daugiau kaip keturis 
dešimtmečius išgulėjęs žemėje tekstas Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
darbuotojų buvo restauruotas, iššifruotas ir paskelbtas 1996 m.

D.  Grinkevičiūtės prisiminimai įeina į mokyklų programas, jie iš-
versti į anglų ir vokiečių kalbas. Laukuvoje, bute, kuriame ji gyveno 
paskutiniuosius 15 metų ir kur jos draugės A. Šulskytės rūpesčiu buvo 
įrengta memorialinė ekspozicija, Šilalės rajono savivaldybė ketina įsteig-
ti D. Grinkevičiūtės memorialinį muziejų. D. Grinkevičiūtės atminimo 
įamžinimu nuolat rūpinasi ir Lapteviečių brolija.
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Man labai lengva kvėpuoti nuo minties, kad aš, kiek leido mano 
jėgos, protas, sugebėjimai, pastačiau šiokį tokį paminklą Šiaurės 
aukoms, pasaulis sužinojo apie tūkstančius bevardžių kankinių 
broliškuose lediniuose kapuose. To nebegalima nei sunaikinti, 
nei ištrinti. Tai istorija. Tai paminklas ir mano Tėvams.
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Dalia Grinkevičiūtė su mama ir broliuku Juozu. Kaunas, apie 1933 m. 
Iš Genocido aukų muziejaus

Dalia Grinkevičiūtė, sugrąžinta į tremtį 
Jakutijoje. Ant kaklo – medalionas su 
motinos plaukų sruoga. 1953 m. 
Iš Genocido aukų muziejaus
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