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Rengėjo žodis

K

1 Laikantis autentikos

laiškų ir atsiminimų
leksika netaisyta, jų
pateikimo forma artima
originalui, taisytos
pasitaikiusios korektūros
klaidos, vienodinta
datų rašyba. Trūkstami
žodžiai ar paaiškinimai
įrašyti laužtiniuose
skliaustuose. Platesni
paaiškinimai – išnašose.
Knygos pabaigoje
teikiama asmenvardžių
rodyklė, nuotraukų
puslapiai išskirti kursyvu.
Laiškai ir fotografijos,
prie kurių nenurodytos
archyvinės žymos,
priklauso Landsbergių
šeimai. Rengėjo pastabos
ar teksto intarpai žymimi
inicialais – v. l.

nyga apie akių gydytoją Oną Landsbergienę, mano Motiną, ilgai brendo
kaip sumanymas ir iš lėto, su pertrūkiais, kaupiama medžiaga. Mano
Tėvas, architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, rašė ir pasakojo
gyvenimo atsiminimus, yra paskelbęs apybraižas apie savo tėvą Gabrielių Landsbergį-Žemkalnį ir dėdę Pranį – antros eilės tetos ir savo krikštamotės vyrą Praną
Mašiotą; prisiminimų apie uošvį Joną Jablonskį, apie savo paties karus ir darbus,
detalią sakmę apie sūnaus Gabrieliaus Landsbergio (Žemkalnio), kauniečio
gimnazisto ir antivokiškojo pasipriešinimo dalyvio, mirtinas odisėjas gestapo
kalėjimuose 1944–1945 m.; parašė apybraižas apie motiną Česlavą Landsbergienę
ir seserį Stanislavą, rašė ir apie velionę žmoną Onytę (žr. Landsbergis-Žemkalnis
2009). Šie dar platesni prisiminimai – eskiziniai, bet išlikę jo archyviniame rankraštyne – dabar skelbiami kaip svarbiausioji biografinė dalis. Greta – laiškai,
Onos ir Vytauto Landsbergių trijų vaikų ir kitų artimųjų žodžiai, rašytiniai gyvenimo dokumentai bei išlikusios jau istorinės fotografijos. Daug liudijimų apie
kūrybingą, sudėtingą ir gražų gyvenimą, kuriame atsispindi ir mūsų šalies istorija.
O. Landsbergienės kolegė Elena Miknevičienė ir dr. Gražina Kačerauskienė
buvo pradėjusios kaupti medžiagą knygai – G. Kačerauskienė per daugelį metų
surinko nemažai tekstų, patekusių į šią knygą, peržiūrėjo archyvus ir ištisus
„Medicinos“ žurnalo, kuriame yra gydytojos O. Landsbergienės veiklos pėdsakų,
komplektus. E. Miknevičienės ir G. Kačerauskienės nuoširdžiu triūsu naudojausi
apsiimtai užduočiai įkūnyti. Reiškiu joms didelę padėką. Mane skatino pareiga
Motinai ir giminaitės Eglės Griciuvienės, parengusios ir išleidusios išsamias
knygas apie senuosius Joną ir Konstanciją Jablonskius bei mano tetą, Mamutės
seserį Juliją Jablonskytę-Petkevičienę, atsidavimo ir atkaklumo pavyzdys. Patirties
šeimos istorijoms redaguoti turėjau iš jau minėtų kitų Tėvo atsiminimų apie jo
gyvenimą ir aplinką, išleistų 2009 m. Teko ir dabar viską redaguoti 1, šį tą – versti
(tai atskirai dažniausiai nežymima), parengti komentarus. Sesuo Alena ir brolis
Gabrielius talkino ir viltingai stebėjo tartum iš atstumo Australijoje, o visada
greta. Deja, abu šios knygos nebesulaukė. Privalėjom visi tai įgyvendinti, sykiu
ir Tėvo priesaką. Kilnūs ir gražūs tėvų darbai, prasmingi gyvenimai neturi būti
pamiršti.
vytautas landsbergis
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Ona Landsbergienė. 1925 m. Venecija

vytautas landsbergis
Mamutė. Tiesiog surašyta
1 Apybraiža skelbta

1989 m. Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių sąjungos
mėnesiniame žurnale
„Mūsų žodis“ (Mūsų

žodis, 1989, Nr. 5).

Neparašysiu apie ją nė dalelės, ką reikėtų parašyti.1
Skaitytojams ji pirmiausia – akių gydytoja. Jau po revoliucijų baigusi mokslus
Petrograde, ji grįžo į Lietuvą ir dirbo universiteto klinikose kaip profesoriaus
Petro Avižonio asistentė, pagal akademinę pareigybę – vyresnioji asistentė. Vėliau turėjo savo privatų kabinetą Kaune, Donelaičio gatvėje 16 (dabar 38), dirbo
Ligonių kasų ir valstybinėje miesto poliklinikoje (pirmojoje) A. Mickevičiaus
gatvėje. Žinau, kad aktyviai dalyvavo sunkiame Lietuvos medikų kare prieš vieną
baisiausių kaimo sveikatos priešų – trachomą. Šią ligą specialiai tyrinėjo, sekė
ir kitas žmonių akių nelaimes, dalyvaudavo konferencijose; vienas jos darbas
„Aklumo priežastys Lietuvoje“ išspausdintas 1934 m. „Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto darbų“ tome, išleistas ir atskira knygele. „Ne visi tie,
kurie tiriami, pasirodo esą akli“, – rašo pradžioje, – „būtų ir likę akli, jeigu jiems
tinkamu laiku būtų suteikta reikalinga medicinos pagalba. Kaip tik išaiškinimas
tų priežasčių, kurios atvedė prie aklumo, bet kitomis sąlygomis nebūtų turėjusios
tokių liūdnų padarinių, man buvo ypač svarbus.“ Ir pabaigoje: „Jau beveik prieš
10 metų pradėta rūpintis aklųjų būkle, bet akliesiems mokykla buvo įsteigta vos
1928 m. Sunkiomis aplinkybėmis su mažomis lėšomis šis tas padaryta. Toliau vis
daugiau pradedama aklaisiais rūpintis. Dabar aklųjų institute turime 42 aklus
jaunuolius, kurie ten eina mokslą. Su jais išeinamas keturių klasių bendro lavinimo kursas ir paskiau dvejetą metų jie bus mokomi amatų, kad galėtų užsidirbti
duoną pragyvenimui. Tai tik 42 laimingieji pateko į institutą iš 186 to amžiaus
aklųjų, o kiti tuo tarpu gyvena namie ir negali patys iš savęs išgyventi. /.../ Pas
mus privalomas pradedamasis mokslas tik dabar įvedamas, tad sunku ir norėti,
kad aklieji jau mokėtų skaityti, kai dar didelis skaičius reginčiųjų yra bemoksliai.“
Mamutė operuodavo ligonius klinikose ir namuose įsirengtame kabinete,
daugiausia, kaip regis, pažeistas minėtos užkrečiamos ligos akis; specialiomis
plastinėmis operacijomis atstatydavo trachomos suėstus vokus – buvo toks
albumas (deja, neišlikęs) su pacientų veidų nuotraukomis prieš ir po operacijos.
Vienam buvusiam kariui išoperavo iš akies geležies gabalą – daugelį metų nuo
Pirmojo pasaulinio karo ar Nepriklausomybės karų kamavusią skeveldrą. Tas
ūkininkas paskui tapo mūsų šeimos draugu, todėl Mamutės pasakojimą apie Jono
Poderio skeveldrą įsiminiau, žinau, kad ne tiktai trachomos operacijas darydavo.
Ėjo nuėjo nauji karai, palikę vėl skeveldrų, žaizdų širdyse ir akyse. Tų pastarųjų
matydavau Mamutės kabinete, nes pasikviesdavo pažiūrėti arba papasakodavo,
kiek nūnai atveda į polikliniką berniukų, išsideginusių ar išsisprogdinusių akis
9
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šaudmenimis, kurių po karo visur mėtėsi. Tai buvo ramus auklėjamasis profilaktinis darbas, vis dėlto veltui tikintis, kad nors jos paauglys turės daugiau proto.
Kai Mamutė pastebėdavo kokią mano „ragatkę“ – guminę laidynę akmenukams,
neatimdavo, bet įsakmiai prašydavo, kad pats išmesčiau, o labiausiai – perspėdavo
ir iš tikrųjų bijojo, kad nesužaločiau kito vaiko, nelikčiau kaltas visam gyvenimui.
Ir tokį nukentėjusį parodė atsivedusi į kabinetą – su baisia žaizda užtinusioje
akyje, „ragatkės“ ir kvailo gatvių karo auką. Bet ką ten! Tarp visokių pokarinių
įdomybių, tinkamų šauti ar sprogdinti, buvau gavęs keisto parako, panašaus
į miltus, – tas turėjo šauti kitaip. Ir atslinko jau ne pas gydytoją, o pas mamą
vaikas – kur daugiau eisi? – raudonu, apiplikytu veidu ir apanglėjusiais pirštais,
užsidengęs rankomis vos bematančias akis. Buvo svečių, kilo sąmyšis. Ką turėjo
jausti vargšė Mamutė, dabar puikiai įsivaizduoju, bet nusivedė į kabinetą, rodos,
nieko nesakydama, juolab nesiblaškydama, neaimanuodama, atidžiai patikrino
ir tarė: „Akys sveikos.“
Vienas buvau likęs pas Mamutę, jauniausias. Penkiolikmetį mano brolį Gab
rielių, pogrindžio pasipriešinimo kovotoją, gestapininkai buvo spėję suimti
1944 m. gegužės mėnesį ir, kaltindami „valstybės išdavimu“ (o tai reiškė mirties
bausmę), išvežė su kitais kaliniais į Vokietiją. Gandai apie Devintąjį fortą, laimei,
nepasitvirtino. Pirmais pokario metais Mamutė nieko nežinojo apie jo likimą,
taip pat apie vyro – mūsų Tėvo, kurį buvo išsiuntus ta pačia kryptimi sūnaus
ieškoti ir gelbėti. Nežinojo nė apie vyriausiąją dukrą Aleną, jau ištekėjusią, pasitraukusią su vyru ir M. K. Čiurlionio ansambliu į Austriją „laikinai, nuo fronto“.
Dabar suprantu, kodėl taip sėdėdavo iki ilgiausių išnaktų, tai pasjansą dėliodama,
tai megzdama. Ir manęs, nenaudėlio, laukdavo, ir turėjo apie ką mąstyti, miegas
nešnekino. Megzti Mamutė tada išmoko, po karo parūpindavo artimiesiems gražių, šiltų, kitur nematytų vilnonių antklodžių – lovatiesių. Iš ilgų juostų, kurias
mezgant galbūt ramiau darėsi, neapnikdavo sielvartas.
Ji buvo tvirto būdo, bene iš tų žmonių, kuriais žemė laikosi, iš tų moterų,
kurių pastangomis ir juodžiausiais amžiais išliko Lietuva. Dar jaunystėje, kai
kilo Pirmasis pasaulinis karas, Mamutė išėjo į frontą kaip savanorė gailestingoji
sesuo. Ne todėl, kad būtų rėmusi kariaujančią Rusiją, o todėl, kad ten kentėjo
sužeisti žmonės. Dirbo lauko ligoninėje. Kažkurį Ukrainos miestą 2 atakuojant
austrams, rusai traukėsi, o savųjų sunkiai sužeistų negalėjo pasiimti. Reikėjo,
kad kas nors liktų, tad pasisiūlė jaunutė seselė Ona Jablonskytė. Liko slaugyti,
guosti – ir visai nežinomam bendram likimui, kuris galėjo būti baisus. Tik taip
atsitiko, kad austrai (vengrai?) miestelio neužėmė ar iki ligoninės neatėjo, buvo
vėl atmušti; rusai grįžo ir netrukus apdovanojo seselę narsumo ordinu – Georgijaus medaliu. Žinau apie tai iš tėvo ir tetos Jadvygos3, kuri taip pat buvo seselė
kitur fronte. O Mamutė veikiau pasakodavo, kokios giminingos slavų kalbos: jai
pavykdavę karo ligoninėje ir su serbais, ir su bulgarais susišnekėti. Yra išlikęs ir
tas ordinas – medalis.
Po ketvirčio amžiaus atėjus kitiems baisiems laikams, Mamutės namuose rasdavo prieglobstį ir vokietmečio, ir pokario persekiojamieji. Vienu atveju – žydai
10

2 Tarnuvą. Plačiau žr. p. 33.

3 Jadvygos Landsbergytės-

Gurevičienės.

mamutė. tiesiog surašyta
4 J. Vitas, likęs vokiečių

okupuotoje Lietuvoje,
organizavo platesnių
kairiųjų jėgų pogrindžio
pasipriešinimą, nepavaldų
sovietų centrams
Maskvoje. Ten nebuvo
palaikomas; tik 1965 m.,
daugeliui metų praėjus po
galimo išdavimo ir žūties,
buvo paskelbtas SSRS
didvyriu.

arba komunisto Juozo Vito4 žmona ir vaikai, kitu atveju – jau komunistų valdžios
vežtieji ir neišvežtieji arba dar iš sunkesnių vietų pabėgusieji. Prieštaravimo ir čia
nematau, nes kiekvienąkart jos globą patirdavo žmonės, kuriems reikėjo padėti,
kurie kreipėsi pagalbos. Žmoniškumas, ir tiek. Žinia, apie tai nebuvo kalbama,
tiesiog daroma. Tai siuntiniai kaliniams į Sibirą, prieglauda ir pagalba grįžusiems.
Atsimenu, kaip Mamutė ruošdavo siuntiniams duoną – džiovindavo supjaustytą
pailgais gabaliukais, tepdavo riebalais. Žinojau, kad rengia svainiui – mano dėdei Tadui. Bet po gero dešimtmečio, jau Mamutei mirus, perskaičiau užsienio
nekrologe, kad ji dalyvavusi platesnėje šio pobūdžio lietuvių moterų akcijoje,
sykiu humaniškoje ir politinėje. Mano klasėje ar ne 1949 metais kilo idėja sudaryti siuntinį išvežtam draugui. Kol svarstėm, tarėmės, ilgai nieko nenuveikėm.
O Mamutė, kuriai buvau užsiminęs ir pasakęs [Vytauto Kisieliaus] adresą, jau
buvo ir išsiuntusi mano vardu, vėlgi be žodžių šiek tiek sūnų paauklėdama.
Gyvenom turbūt apysunkiai (man mažai rūpėjo, tik nuo dvidešimties metų
pradėjau dirbti), nes Mamutė naujų rūbų neįsitaisydavo. Kartą radau palėpėj
sidabrinę lapę, paklausiau, kodėl šaltą žiemą nenešioja. „Ne tokie dabar laikai,
nedera tokius daiktus nešioti“, – atsakė Mamutė. Taip tą lapę ir sukapojo kandys.
Jau nuo vokiečių okupacijos metų ji sirgo širdies liga, kuri pernelyg anksti nutraukė Mamutės gyvenimą (1894–1957). Retai tesiskųsdavo, nebent kaip savotišką
įdomybę pasipasakodama. Antai ėjusi iš darbo, krūtinę suspaudęs toks sopulys,
kad galva apsvaigo, be žado stovėjusi svyruodama prie sienos ir girdėjusi, kaip
kažkokie vyrai praeidami apkalbėjo: „Girta boba...“ Gal ir vėl pasakodama turėjo
mintį, kad aš kada nors taip nepasielgčiau.
Būdamas šešiolikmetis ir aš ilgėliau sirgau [širdimi], paskui lyg iš naujo mokiausi vaikščioti. Išvesdavo mane Mamutė už parankės į Donelaičio gatvę – ir
tada pirmąsyk pamačiau, kokia Mamutė maža.
Savo profesiją labai išmanė ir žinau, kad norėjo kam nors perduoti. Tačiau
dėstyti į Kauno universitetą arba į Medicinos institutą nebuvo kviečiama, kaip
retkarčiais prasprūsdavo nugirstamuose pokalbiuose, dėl tuometinių „ideologinių“ priežasčių. Aišku, vyras užsieny, gal dar kokia politika užsiima ar sumanys
užsiimti... Bet felčerių kursuose dėstyti nedraudė (gal nebuvo kam), ir Mamutė
juos mėgo, labai rūpestingai toms paskaitoms ruošdavosi, konspektuodavosi
ištisus sąsiuvinius. Pedagoginiame darbe matė didelę prasmę ir jautė tam tikrą
moralinę kompensaciją.
Veikiau moralinės kompensacijos plotmėje regiu dabar ir jos pastangas atgauti neteisingai nacionalizuotą namą. Nevaisingas, žinoma, tik skausmo ir
tąsyk net ašarų kainavusias pastangas, nesvarbu, kad Stalinas jau buvo miręs.
Tai tebebuvo jos namai, kadaise pasistatydinti, įsirengti, dabar pilni kitų žmonių, jai palikus du kambarėlius. Vienu metu, apie 1952–1953 m., Mamutė buvo
svarsčiusi, ar nepersikraustyti į Vilnių, kur aš studijavau, bet apsisprendė likti
Kaune. Ten ją pažįsta žmonės, ten gerbiamas jos profesinis vardas (iš dalies dėl
to pasiliko Landsbergienės pavardę, nors Tėvas jau 1940 metais buvo pakeitęs
visai šeimai į Žemkalnius). Čia ir namų, nors nacionalizuotų, kiekviena kertelė
11
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mielesnė, čia ir draugų, tiksliau sakant, draugių būrelis, turėjęs Mamutei nemaža
reikšti. Jaunystės bičiulė, gydytoja rentgenologė Elena Jacevičaitė [Jacevičiūtė],
šeimos draugės, dar prieš karą likusios našlėmis, Julija Vaicekauskienė, Ripsimė
Glinskienė. Visos gerokai, ar net labai, vienišos, linko ir glaudėsi prie Mamutės,
sudarė ištikimųjų ratelį su tam tikra šiltų apsilankymų, suėjimų tradicija. Kas be
ko, Kaune gyveno sesuo (mano teta) Julija Petkevičienė, centrinėse miesto kapinėse prie Vytauto prospekto tebebuvo neišdraskytas perkėlimui į Petrašiūnus
Mamutės tėvo (vėliau – abiejų, Jono ir Konstancijos, Jablonskių) kapas. Kad ji
liko Lietuvoje 1944-ųjų vasarą ir Kaune ligi mirties, nulėmė pastovumas ir su tuo
susiję dar keli bruožai, tinką nusakyti Mamutės gyvenimui, kokį jį prisimenu.
Ištvermė, pagalba, laukimas. Taip, laukimas. Kai vėliau susidūriau, o dabar
dažnai prisimenu tokius paprastus Jono Meko eilėraščius –
Mano vaikai
toli toli,
mano linai
balti balti

arba tylų ilgesį –
pažiūrėt, ar žmonės
nesugrįžta
iš kelionės –

žinau, apie ką ten parašyta.
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1 XXI amžius, 2000 m.

rugpjūčio 23 d., Nr. 64,
8–9 p.

2 Viena iš vasarviečių

Rygos įlankos pajūry,
Jūrmaloje (lat. Jaundu
bulti). Krikštynos ir jų
priedanga – lietuvių
varpininkų suvažiavimas –
vyko jau Mintaujoje
(Jelgavoje).
3 G. Petkevičaitė-Bitė
prisimena: „Buvau
1894 m. Kudirką mačiusi
Jablonskiuose Rygos
pajūryje. Su juo drauge
buvome jiems kūmuose,
kada gimė jų dukrelė
Onytė, dabar daktarė
Landsbergienė. Jau ir
tada buvo sakoma, kad
Kudirka džiovininkas.
Bet tada buvo jis, taip
sakant, žmogus kaip
žmogus. Tiesa, liesas,
pabalęs, aukšto ūgio,
per daug siaurų pečių ir
įdubusia krūtine, bet gana
vikrus vyrukas, mėgstąs
ir pajūry pasivaikščioti.
Dabar išvydau žmogaus
šešėlį“ (Petkevičaitė
1924). G. PetkevičaitėBitė ir suaugusią
Oną Landsbergienę
tebevadindavo „dukrele“.
4 Krikšto metrikoje
fiksuota, kad apeiga
atlikta Naujuosiuose
Dubultuose 1894 m.
rugpjūčio 7 d. O. Jablons
kytė, kaip ir jos sesuo
Julija, krikštytos ir konfir
muotos evangelikėmis
reformatėmis pagal
motinos K. Jablonskienės
konfesinę liniją.

Gyvenimas – šviesa su visomis spektro spalvomis. Tai žmogaus rytmetys su
motinos šypsena, su rasos lašeliais tviskančia žole, tai vidudienio saulės aukso
švytėjimas, rugiagėlių, dangaus ir ežerų akių mėlynumas, pagaliau – tai pavakarys
su tamsėjančiomis miškų skaromis, paslaptinga prieblanda ir šešėliais, su savais
pamąstymais. Šį Dievo sukurtą pasaulį regime, juo gėrimės. Tačiau yra žmonių,
gyvenančių amžinoje tamsoje, kurie lankas ir gėlynus pažįsta tik iš kvapo, o
motinos veidą – tik liesdami sielvarto raukšles. Dar kiti žmonės, užklupus ligai,
pradeda prarasti šviesą ir jiems gresia amžinoji naktis. Tokius žmones gelbsti
gydytojai okulistai. Viena jų buvo Ona Jablonskytė-Landsbergienė – įžymi akių
gydytoja, išgelbėjusi daug žmonių nuo gyvenimo tamsoje. Šiandien ji mums
brangi ir dėl to, kad užaugo didžiojo lietuvių kalbininko Jono Jablonskio šeimoje,
buvo labai aukštos vidinės kultūros, demokratiška asmenybė, humanistė. Didžių
negandų metais, kurie atėjo Lietuvai netekus nepriklausomybės, pakaitomis mūsų
kraštą trempiant Rytų ir Vakarų okupantams, O. Jablonskytė-Landsbergienė ne
tik gydė, bet ir gelbėjo persekiojamus, padėjo besislapstantiems.
Idealizmą, dideles žmogiškąsias vertybes, meilę žmogui ir tautai, begalinį
darbštumą ir pasiaukojimą perėmė jos vaikai. Šis rašinys yra tiktai prisilietimas
prie didelio gyvenimo, pilno dvasinės įtampos ir pasiaukojimo, kaip prie medžio
su giliomis, tvirtomis šaknimis ir į aukštumas besistiebiančiomis šakomis.
kkk
O. Jablonskytė gimė 1894 m. liepos 14 d. Dubultuose2 (Latvija). Vaikystę praleido
Mintaujoje (dabar Jelgava), kur tėvas gimnazijoje mokė lotynų ir graikų kalbų.
Su tėvais Onytei dar teko pagyventi Taline, Šiauliuose, Vilniuje. Ji buvo pirmoji
duktė Jablonskių šeimoje. Kadangi gimtadienis buvo arti Oninių, per jas naujagimė buvo pakrikštyta Onos vardu Mintaujos katalikų parapijos bažnyčioje.
Krikšto tėvai buvo dr. Vincas Kudirka ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė3, o krikštijo
iš Rygos atvykęs evangelikų kunigas A. Geistas4. Krikštatėviai buvo didieji mūsų
tautos darbininkai, šviesuoliai. Galbūt todėl Onytės gyvenime, darbuose buvo
jaučiama ir jų įtaka. Prisidengę krikštynomis į J. Jablonskio namus Mintaujoje
suvažiavo būrelis lietuvių inteligentų varpininkų (dr. Vincas Kudirka, teisininkas
Motiejus Lozoraitis, dr. Juozas Rugys ir kiti). Apskritai tuomet Mintaujoje gražiai
bendravo būrelis ten gyvenančių lietuvių inteligentų: be Jablonskių, teisininkas
Motiejus Čepas, vėliau vedęs J. Jablonskio seserį Marytę, palikęs nemažą pluoštą
vertingų prisiminimų, jau minėtas teisininkas M. Lozoraitis – būsimų Lietuvos
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diplomatų dinastijos pradininkas, literatas ir teisininkas Antanas KriščiukaitisAišbė, literatas Mečislovas Davainis-Silvestraitis, būsimasis Lietuvos prezidentas
Antanas Smetona. Pastarojo knygoje „Pasakyta parašyta“ pasakojama, kad lietuvių
kolonija buvo taip įsidrąsinusi, jog 1894-aisiais per Užgavėnes pas Jablonskius
suvaidino „Ameriką pirtyje“ (Smetona 1935). Šventės siela buvo J. Jablonskio
žmona Konstancija.

Jablonskių dukters Onos krikštynų proga vykusio varpininkų suvažiavimo dalyviai Mintaujoje
(Jelgavoje). Iš kairės stovi: Jonas Jablonskis, Juozas Tumas, Vincas Kudirka; sėdi: Motiejus Lozoraitis,
Motiejus Čepas, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Iš tos varpininkų fotografijos gal ir kilusi legenda,
neva Onytę krikštijęs kunigas J. Tumas (jis tikrai yra O. Jablonskytę sutuokęs). 1894 m. Mintauja Jūratės

Jablonskytės-Umbrasienės nuosavybė

kkk
Onytės tėvas Jonas Jablonskis 1881-aisiais aukso medaliu buvo baigęs Marijampolės gimnaziją, o 1885 metais – Maskvos universitetą, kuriame studijavo
klasikinę filologiją. Bendravo su tų laikų garsiais profesoriais Filipu Fortunatovu ir Fiodoru Koršu, kurie jį paskatino atsidėti gimtosios bendrinės lietuvių
kalbos sukūrimui. Baigęs Maskvos universitetą Onytės tėvas negalėjo gauti
mokytojo tarnybos Lietuvoje, nes buvo katalikas, todėl didėjančiai šeimai teko
gyventi svetur. Be to, savo lietuviška veikla Mintaujoje jis atkreipė rusų valdžios
dėmesį ir turėjo persikelti į Taliną. Tačiau ir čia valdžia J. Jablonskio nepaliko ramybėje. Teko vėl persikelti į kitą vietą, ieškoti darbo. Tik nuo 1903-iųjų
jam su šeima leista apsigyventi Lietuvoje, tačiau nerasdamas pakenčiamai apmokamos mokytojo tarnybos 1908 metais J. Jablonskis vėl su šeima išvyko iš
Lietuvos mokytojauti svetur. Pirmojo pasaulinio karo metus J. Jablonskis praleido
iš pradžių Vitebsko gubernijoje, vėliau – Voroneže, kur mokytojavo Martyno Yčo
14

Jonas Jablonskis. 1890 m. Mintauja.

Konstancija Sketerytė. 1890 m. Ryga.

Petkevičių šeimos archyvas

Petkevičių šeimos archyvas

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. xix a. 10 deš. pr.
Mintauja. Petkevičių šeimos archyvas

Vincas Kudirka. 1881 m. Varšuva.
Petkevičių šeimos archyvas
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įsteigtoje gimnazijoje. 1918-aisiais grįžo į Vilnių, sunkios ligos prirakintas prie
vežimėlio. Lietuvos valdžios rūpesčiu 1919 metais iš lenkų okupuoto Vilniaus jis
buvo pergabentas į Kauną. Nepaisydamas didelės negalios, Kaune J. Jablonskis
labai intensyviai, kūrybingai dirbo. 1930-aisiais jis mirė ir buvo palaidotas Kauno
centrinėse kapinėse Vytauto prospekte, kur amžinojo poilsio jau buvo atgulę kiti
du didieji mūsų kalbininkai – Kazimieras Jaunius ir Kazimieras Būga. Po 1956 m.
sovietų valdžia, įbauginta Vėlinių paminėjimų kapinėse, nutarė jas panaikinti,
todėl Jablonskių palaikai buvo perkelti į Petrašiūnų kapines.
Įžymi išeivijos rašytoja Petronėlė Orintaitė 1993-iaisiais Lietuvoje išleistoje
atsiminimų ir apybraižų knygoje rašo, kad J. Jablonskis buvo vienas tų, kurie ir
tamsiausioje priespaudoje tikėjo ateities Lietuva ir už ją galvą dėjo (Orintaitė
1993). Į jokius kompromisus nėjo, tiesos principų niekada neišdavė. Tik tokio
grynumo žmonės tegalėjo Lietuvą iš pelenų prikelti. A. Smetona ir kalbininkas
P. Skardžius jį apibūdina kaip realų idealistą, entuziastą, nepaprastai daug dirbusį
ir netausojusį savo sveikatos.
kkk
Onytės mama Konstancija Sketerytė-Jablonskienė, kilusi iš Biržų apskrities Joniškėlio valsčiaus, buvo literatė. Bendradarbiavo „Varpe“, „Ūkininke“, „Vilniaus
žiniose“. 1894 m. į lietuvių kalbą išvertė Tolstojaus „Kaukazo belaisvį“, vėliau
išleido savo kūrybos ir verstų apsakymėlių rinkinėlį. 1890-aisiais ištekėjo už
J. Jablonskio, išaugino penkis vaikus. M. Čepas savo prisiminimuose ją mini
kaip labai grakščią, meilią, kuklią, inteligentišką moterį. Ji puikiai skambino
klavikordu, dalyvaudavo mėgėjiškuose vaidinimuose, buvo mėgstama ir mylima
lietuvių inteligentų, artimųjų. A. Smetona teigia, jog J. Jablonskio darbe ir kūryboje yra daug jo žmonos Konstancijos nuopelnų. Jos globa lydėjo visą gyvenimą,
jos rūpestinga ranka sunkiomis valandomis buvo geriausia talka tam didžiajam
lietuvių tautos gaivintojui. Ji tyliai, kantriai padėdavo savo vyrui kurti ir gyventi.
Gyvendama žento architekto V. Landsbergio-Žemkalnio suprojektuotame name
Kaune, Perkūno alėjoje, pas dukrą Juliją, ji vakarais mėgdavo dėlioti pasjansą.
Galbūt tuo slopindavo sunkias mintis. K. Jablonskienė mirė 1948 metais. Jos
palaikai ilsisi šalia vyro Petrašiūnų kapinėse5.
Baigusi gimnaziją, 1913-aisiais O. Jablonskytė Petrapilyje6 įstojo į Aukštuosius
medicinos kursus moterims ir 1920 metais juos sėkmingai baigė. Pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu, 1915-aisiais, būdama antrojo kurso studentė ji savanore
išėjo į frontą dirbti gailestingąja seserimi, nes, jos manymu, privalėjo padėti kenčiantiems sužeistiems žmonėms, nesvarbu, kokios imperijos valdiniai jie būtų.
Jaunutė medikė dirbo karo lauko ligoninėje. Austrams puolant Tarnuvą, rusai
skubiai traukėsi ir negalėjo pasiimti savo sužeistųjų. Reikėjo, kad atsirastų drąsus
žmogus, kuris liktų kartu su jais ligoninėje, slaugytų, rūpintųsi jais. Vyresnioji
seselė O. Jablonskytė pasisiūlė pasilikti, nors tai buvo pavojinga, nes nežinia,
kaip būtų pasielgę į ligoninę įsiveržę priešo kareiviai. Tačiau rusai atsilaikė, po
dviejų dienų vėl sugrįžo ir ligoninėje kartu su sužeistaisiais rado vos ant kojų
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5 Pradžioje buvo palaidoti

centrinėse kapinėse
Vytauto prospekte,
naikinant kapines –
perkelti.
6 Dabar – Sankt Peter
burgas. Tekste vartojami
aptariamo laikotarpio
lietuviški vietovardžiai.

Ona Jablonskytė. Apie 1910 m. Petkevičių šeimos archyvas
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bepastovinčią seselę. Greitai ji buvo apdovanota medaliu „Už narsumą“, prisegtu
prie Šv. Georgijaus juostos. Apdovanojimas saugotas architekto V. LandsbergioŽemkalnio archyve.
1920 m. O. Jablonskytė grįžo į Lietuvą ir iki 1923-iųjų dirbo Kauno Raudonojo
Kryžiaus ligoninės Akių ligų skyriuje. 1921 m. ji ištekėjo už talentingo architekto
Vytauto Landsbergio (1940-aisiais pasivadinusio Žemkalniu). 1923 m. O. Landsbergienė, išlaikiusi Lietuvoje privalomus valstybinius egzaminus, gavo akių gydytojos kvalifikaciją ir įgijo medicinos praktikos teises. Įžymus okulistas prof. Petras
Avižonis greit pastebėjo jaunos gydytojos sugebėjimus, stropumą, didelį dėmesingumą sergančiajam. Todėl tais pačiais metais ji jau dirbo profesoriaus asistente
Kauno universiteto Akių klinikoje, nuo 1924 m. iki 1930-ųjų – vyr. asistente.
1932 m. Donelaičio gatvėje atidarė Akių ligų kabinetą, be to, dirbo Kauno sunkiųjų
darbų kalėjimo ligoninėje konsultante, Ligonių kasos akių gydytoja, vėliau – Akių
ligų ambulatorijos vedėja. Nuo 1940-ųjų iki gyvenimo pabaigos dirbo Kauno pirmosios poliklinikos Akių ligų skyriaus vedėja. Buvo viena Lietuvos akių gydytojų
draugijos steigėjų ir jos pirmosios valdybos sekretorė.
/.../ Gydytoja nuolat domėjosi medicinos mokslo laimėjimais, skaitė mokslinius
straipsnius akių ligų klausimais anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis,
parengdavo straipsnių referatus. Dalyvavo tarptautiniuose oftalmologų suvažiavimuose Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje7. Sūnus Vytautas ir O. Landsbergienės
dukterėčia akių gydytoja Jonė Garmuvienė prisimena, jog Mamutė operuodavo
ligonius klinikose ir namuose įsirengtame kabinete, kuriame Jonė jai kartais
asistuodavo. Tutės Onytės (kaip ją gražiai vadina gydytoja Jonė) paraginta ji
pasirinko okulistės specialybę, o vėliau gaudavo daug patarimų.
Gydytoja Elena Miknevičienė, Kaune gyvenanti biografė, prisimena vaikų
poliklinikoje dirbusią akių gydytoją O. Landsbergienę. Ji matydavo, kaip gydytojos švelnioms rankoms paglosčius vaiko galvą jis nurimdavo ir leisdavo tikrinti
akis. Tuometinė poliklinikos vedėja gydytoja Stasė Zaskevičienė sakydavo, kad
tai labai patyrusi akių ligų specialistė, sąžininga, vaikus mylinti gydytoja. Be to,
ji buvo nepaprastai darbšti.
Gydytojos vyras V. Landsbergis-Žemkalnis buvo pasinėręs į modernių architektūros statinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. Ir šiandien, prabėgus
daugeliui metų, savita architektūra ir funkcionalumu mus ir užsienio svečius žavi
buvusio „Pienocentro“ Laisvės alėjoje, Kūno kultūros instituto, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto pastatai, Prekybos, pramonės
ir amatų rūmai, dabartiniai Kauno menininkų namai. Pagal jo projektus buvo
pastatytos modernios Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės, bažnyčios, mokyklos, taip pat statiniai tolimojoje Australijoje. Konsultavo
statant Kauno akademines klinikas. Turbūt paskutinis, tik 1998 m. įgyvendintas
V. Landsbergio-Žemkalnio projektas, parengtas dar 1940-aisiais, buvo neogotikinio stiliaus medinė Šv. Onos koplyčia Kačerginėje, kur šeima turėjo vasarnamį.
Ši koplyčia dabar pastatyta O. Landsbergienės šviesiam atminimui.
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8 Žr. šios knygos p. 170–171.
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Landsbergių šeima didėjo: gimė dukra Alena, po to sūnūs Gabrielius ir Vytautas.
O. Landsbergienei rūpesčių gausėjo: juk šalia intensyvios profesinės veiklos ji dar
turėjo būti šeimos tvirtovė, reikėjo auklėti vaikus. Vėliau, Lietuvoje šeimininkaujant tai vienam, tai kitam okupantui, Landsbergių šeimą ir ypač O. Landsbergienę
užgriuvo daugybė išbandymų. Jos namuose vokiečių okupacijos metais rasdavo
prieglobstį ir galbūt išsigelbėjimą nuo mirties žydai, komunisto J. Vito žmona
su vaikais. Antrosios sovietinės okupacijos metais O. Landsbergienė padėdavo
persekiojamiems, kaliniams ir Sibiro tremtiniams. Kas suskaičiuos, kiek siuntinių
ji išsiuntė į tolimos sovietinės imperijos įkalinimo ir tremties vietas, kiek pasakė
ir parašė paguodžiančių, padrąsinančių žodžių, suteikė vilties.
O. Landsbergienė buvo ryžtinga ir drąsi sudėtingose gyvenimo situacijose.
1944 m. pavasarį į jos privatų kabinetą iš Kauno geto atėjo gydytoja Fruma Gurvičienė, su kuria buvo šiek tiek pažįstamos. Ji paprašė priglausti dukrelę Belą,
nes visiems geto vaikams artėjo mirtis. Sūnus Vytautas prisimena Kačerginės
vasarvietėje gyvenusią vyresnę mergaitę, kuriai buvo liepta stropiai slėpti po
skarele labai juodus plaukus, o kiti namiškiai ją vadino Barbute. Sofijos Binkienės
[sudarytoje] knygoje „Ir be ginklo kariai“ pati F. Gurvičienė gana detaliai aprašo
savo apsilankymą O. Landsbergienės kabinete8.
Po daugelio metų viename Izraelio laikraštyje Bela Gurvič (tada jau Rozenberg)
prisimena savo gyvenimą Kačerginės viloje. O. Landsbergienę matydavo retokai,
ji tik sekmadieniais atvažiuodavo. Vasarnamyje gyveno architektas V. Landsbergis-Žemkalnis ir du jo sūnūs: penkiolikmetis Gabrielius ir dvylikametis Vytautas.
„Ši šeima buvo labai dora ir tauri. Šeimininkas elgėsi su manimi labai gražiai: ramino, drąsino, išklausinėjo apie gyvenimą gete. Jį sukrėtė mano pasakojimai apie
vokiečių elgesį su žydais. Visa tai girdėjo ir Landsbergio sūnūs. Gabrielius, man
atrodė, ruošiasi būti architektu, dažnai padėdavo tėvui. Simpatiškas ir mandagus
Vytautas visą laiką skambindavo pianinu.“ Kartą Izraelyje per televiziją rodė kad
rus iš Vilniaus, kur buvo švenčiamas nepriklausomos Lietuvos atkūrimas. Bela
pažino valstybės vadovą ir šalia jo sėdintį garbaus amžiaus žmogų. Tai – kadaise
Kačerginėje vasarojęs dvylikametis Vytautas ir jo tėvas architektas, kuris kartu
su žmona O. Landsbergiene slėpė Belą.
Izraelio valdžia O. Landsbergienei suteikė „Pasaulio tautų teisuolio“ titulą.
Lietuvos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas 1992 m. O. Landsbergienę
[taip pat po mirties] apdovanojo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Vyresnysis penkiolikmetis Landsbergių sūnus Gabrielius, greičiausiai tėvams
nežinant, tapo antihitlerinio pasipriešinimo organizacijos dalyviu. Deja, vokiečių gestapas greitai išaiškino organizaciją ir 1944-ųjų gegužę Gabrielių suėmė,
kaltindami jį valstybės išdavimu. Tai galėjo baigtis ir mirties bausme. Jį išvežė
kartu su kitais kaliniais į Vokietiją. Gabrieliaus tėvas, pasitaręs su žmona, išvyko
į Vokietiją ieškoti ir gelbėti sūnaus. 1944 m. vyriausioji dukra Alena kartu su vyru
ir M. K. Čiurlionio ansambliu pasitraukė į Austriją. O. Landsbergienė su sūnumi
Vytautu liko Lietuvoje. Jau žymiai vėliau sūnus parašys, kad ištvermė, pagalba
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ir laukimas, ypač laukimas, buvo pagrindiniai Mamutės pokario laikotarpio
gyvenimo bruožai. Pirmaisiais pokario metais ji nieko nežinojo apie iš Lietuvos
išvežtus ar išvykusius šeimos narius. /.../ Tik po Stalino mirties ji sužinojo, jog
vyras, sūnus ir duktė gyvena Australijoje.
/.../ Baigęs vidurinę mokyklą, sūnus Vytautas įstojo į Lietuvos valstybinę
konservatoriją Vilniuje. Tačiau O. Landsbergienė tvirtai apsisprendė likti Kaune,
kur ją pažįsta žmonės, gerbiamas jos profesinis vardas, kur likęs būrelis draugų.
Be to, tuo laiku dar nebuvo išdraskytos centrinės miesto kapinės, kur ilsėjosi jos
tėvų Jono ir Konstancijos Jablonskių palaikai. Kaune gyveno ir jos sesuo Julija
Petkevičienė. Sūnui Vytautui išvykus studijuoti į Vilnių, O. Landsbergienė visas
jėgas skyrė savo profesinei veiklai. Tačiau jos jėgos ėmė sekti. Nuo vokietmečio ji
sirgo širdies liga, kuri labai paaštrėjo 1957-aisiais, ir tų metų kovo 22 d. jos širdis
nustojo plakusi. Ji mirė savo namuose, budint gydytojui ir seselei.
O. Landsbergienė nebesulaukė į Lietuvą sugrįžtančio savo vyro, nebepamatė
vaikų Alenos ir Gabrieliaus. Ji nesulaukė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo,
neišgirdo laisvai giedamo jos krikštatėvio sukurto Tautos himno, nebeišvydo
Lietuvos trispalvės ir atstatytų pakelės kryžių... Deja, ji nebepamatė savo sūnaus
Vytauto, vadovaujančio žygiui už Lietuvos laisvę.
Prabėgo dešimt metų nuo tada, kai Lietuva tapo nepriklausoma valstybe.
Tačiau ji dar nėra sveika, dar ne nuo visų jos takų nuvalytos praeities dulkės,
ir nemažai žmonių klaidžioja prieblandoje. Todėl gydytojos O. Landsbergienės
skleista šviesa ir meilė labai reikalinga ir dabar, nes ji padeda geriau įvertinti laisvę,
pareigą, padorumą, savigarbą. Jono Basanavičiaus žodžiais tariant, reikalinga,
„kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“.
Straipsnyje panaudotos E. Miknevičienės, E. Daktaravičienės, A. Valentinienės, G. Morkūnienės, S. Binkienės, P. Orintaitės, B. Rozenberg, B. Aleknavičiaus, S. Sajausko, A. Piročkino,
M. Čepo, A. Vaičiulaičio, A. Smetonos, V. Landsbergio ir kitų autorių publikacijos, Lietuvos
ir užsienio enciklopedijos bei kiti dokumentai. Autorė dėkinga Kauno medicinos universiteto
ir Kauno apskrities bibliotekoms bei Onos Landsbergienės artimiesiems.

