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Dalia Marija Grinkevičiūtė gimė 1927 m. gegužės 28 d. Kaune Pranės 
ir Juozo Grinkevičių šeimoje. Be jos, šeimoje dar augo 1924 m. gimęs bro-
lis Juozas. Dalytė nuo mažų dienų mėgo grožinę literatūrą, muziką, teatrą, 
dailę. Mokėsi Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijoje, kur dirbo daug gar-
sių Nepriklausomos Lietuvos pedagogų ir kurią baigė daug būsimų Lietu-
vos šviesuolių. Sovietų okupacija sugriovė gražų ir ramų Grinkevičių šei-
mos gyvenimą. 1941 m. birželio 14-ąją jų šeima, kaip ir 12 tūkst. nekaltų 
Lietuvos piliečių, buvo ištremta. Tėvas, atskirtas nuo šeimos, 1943 m. spalį 
Šiaurės Uralo lageryje mirė badu. Keturiolikmetė Dalia su motina ir bro-
liu iš pradžių atsidūrė Altajaus krašte, po metų buvo ištremti už Poliarinio 
rato, į Jakutijos šiaurėje esančią Trofimovsko salą Lenos žiotyse. Ten jų lau-
kė šaltis, alkis, nepakeliamai sunkus darbas ir nežmoniškos buities sąlygos. 

1949 m. Daliai su sergančia motina pavyko pabėgti ir grįžti į Lietuvą. 
Visus metus slapstėsi su vis silpstančia motina pas pažįstamus, gimines, vė-
liau – gimtuosiuose namuose Kaune, Perkūno alėjoje. Mirus motinai, vis 
dar besislapstanti Dalia negalėjo gauti mirties liudijimo, tad teko motiną 
palaidoti gimtųjų namų rūsyje. 

„Man 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 negalima nei sunaikinti, nei ištrinti. 

Tai istorija. Tai paminklas ir mano Tėvams.“

1950 m. spalį D. Grinkevičiūtė buvo susekta ir suimta. Tardoma ji kal-
bėjo: „Jūs ištrėmėte vaiką be nuosprendžio, vaiką, niekuo nenusikaltusį, štai 
kodėl jo sugrįžimas taip pat nėra nusikaltimas.“ Už pabėgimą iš tremties 
nuteista trejiems metams, kalinta Suchobezvodnojės (Unžlago) lageryje 
Gorkio sr. Čia susipažino su žymiais rusų disidentais, su kuriais palaikė 
ryšį iki gyvenimo pabaigos. 1953 m. grąžinta į tremtį Jakutijoje.

1954 m. iš tremties paleista be teisės grįžti į Lietuvą. Įstojo į Omsko 
medicinos institutą, laikydama mediko profesiją naudinga žmonėms ir ne-
susijusia su komunistų ideologija. 1956 m. gavusi leidimą grįžti į Lietuvą, 
studijas tęsė Kaune. 1960 m. su pagyrimu baigė Kauno medicinos institutą 
ir išvyko dirbti į Laukuvą (Šilalės r.). Čia greitai įgijo autoritetą, pacientų ir 
kolegų meiliai vadinta „daktare Dalyte“. 

Didžiausias jos rūpestis buvo perkelti į kapines slaptai namo rūsyje pa-
laidotą motiną. Laikydama, kad įvykdydama motinos troškimą numirti Tė-
vynėje ir slapta ją palaidojusi nepadarė jokio nusikaltimo, apie tai 1962 m. ji 
pati pranešė KGB, kuris, Pranės Grinkevičienės ieškojęs 12 metų, net įtarė 
ją pabėgus į užsienį. Dėl tokio „politinio išsišokimo“ prasidėjo nuolatinis 
Dalios persekiojimas, kuris truko iki gyvenimo pabaigos. Nuteikinėjo prieš 

ją ligoninės personalą, vietos valdžia svarstė susirinkimuose „dėl netinkamo elgesio“, 
kaltino privačia medicinos paslaugų praktika, kadangi nepaisydama darbo valandų pa-
dėdavo kiekvienam besikreipiančiajam. Gydytoja dirbo iki 1974 m., kol KGB nurodymu 
buvo atleista. Iškeldinta iš tarnybinio buto prisiglaudė pas bičiulę Aldoną Šulskytę, kur 
ir gyveno iki mirties 1987 m. gruodžio 25 d. Palaidota Grinkevičių šeimos kape Eigulių 
kapinėse Kaune.

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

Ypač reikšmingas yra D. Grinkevičiūtės kūrybinis palikimas. 1949–1950 m. slaps-
tydamasi rašė tremties metų atsiminimus. Nujausdama pavojų, juos užkasė prie namų 
sode, tačiau grįžusi po tremties jų neberado. 1974 m. atsiminimus pradėjo rašyti iš naujo. 
„Aš neturėjau ramybės visą laiką. Mirusieji šaukėsi, kad aš papasakočiau apie jų kančias 
ir beprasmę mirtį.“ Savo prisiminimus Dalia slapčia nuvežė į Maskvą ir perdavė disi-
dentams Jelenai Boner ir Andrejui Sacharovui, kuris juos perskaitęs buvo sukrėstas, ir 
pareiškė, kad apie tai turi žinoti pasaulis. Jo pastangomis dalis atsiminimų 1979 m. buvo 
išspausdinta rusų disidentų Paryžiuje leidžiamame žurnale „Atmintis“ („Pamiatj“). 

Lietuvoje D. Grinkevičiūtės atsiminimai pirmą kartą išspausdinti jau po jos mirties 
1988 m. 1991 m. balandžio 29 d. atsitiktinai pavyko rasti ir pirmąjį, išsamesnį, atsimi-
nimų variantą. Daugiau kaip keturis dešimtmečius išgulėjęs žemėje tekstas Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus darbuotojų buvo restauruotas ir iššifruotas. Prisiminimų nuo-
trupos, gyvenimo Laukuvoj miniatiūros, laiškai, publicistika paskelbta 1996 m. knygoje 
„Lietuviai prie Laptevų jūros“. 

D. Grinkevičiūtės prisiminimai įeina į Lietuvos mokyklų programas, jie išversti į ang-
lų, rusų, italų, vokiečių ir prancūzų kalbas ir išleisti Vakarų šalyse.

2009 m. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija apdovanojo D. Grinkevičiūtę 
„Vilties žvaigždės“ ženklu (po mirties), 2012 m. Kauno Maironio gimnazijoje (buvusioje 
Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijoje) atidaryta D. Grinkevičiūtės auditorija, 2013 m. 
viena Kauno miesto gatvė pavadinta D. Grinkevičiūtės vardu. 

Tėvas Juozas Grinkevičius 
(1892–1943). 

Inžinierius ekonomistas, 
Lietuvos banko tarnautojas, 
mokytojas. Iš Genocido aukų 

muziejaus fondų

Motina Pranė Grinkevičienė 
(1898–1950). 

Bendrovės „Linas“ darbuotoja. 
Iš Genocido aukų muziejaus fondų

D. M. Grinkevičiūtė – jaunoji 
skautė. Kaunas, apie 1938 m. 

Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Žuvų apdorojimo cecho bri-
gada. Antroje eilėje iš kairės 
antra stovi D. M. Grinkevičiū-
tė. Tumatas, Bulūno r., Jakuti-
jos ASSR, 1947 m. Iš Genocido 
aukų muziejaus fondų

Laukuvos ligoninės gydytojų kolekty-
vas. Iš dešinės penkta stovi gydytoja 
D. M. Grinkevičiūtė. Šilalės r. Lauku-
vos  mstl. XX  a. 7–8-asis dešimtmetis. 
Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Buvusios Laukuvos ligoninės, vėliau – ambu-
latorijos pastatas,  kur 1960–1974 m. dirbo gy-
dytoja D. M. Grinkevičiūtė, šiandien. Šilalės r. 
Laukuvos mstl. Varnių g. 4. E. Peikštenio nuotr., 
2010 m. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Rusų disidentų savilaidos leidinys „Atmintis“ („Pamiatj“) Nr. 2, kuriame 
pirmą kartą buvo išspausdinta Dalios Grinkevičiūtės atsiminimų ištrauka. 
Paryžius, 1979 m. Gauta iš Sankt Peterburgo mokslinių tyrimų ir informaci-
jos centro „Memorial“

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