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VALERIJA ŽEMAITYTĖ 

(1925−2017) 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, muziejininkė. 

Gimė 1925 m. spalio 27 d. Anykščiuose, Ažupiečiuose. 1933−1937 m. mokėsi Anykščių 

pradžios mokykloje,  1937–1941 m. − Anykščių progimnazijoje. 1946 m. baigė 

Anykščių gimnaziją III laidoje. 1946−1947 m. V. Žemaitytė dirbo Pavarių (Anykščių 

r.) pradinės mokyklos mokytoja. 1947−1952 m. ji studijavo Vilniaus universiteto 

istorijos ir filologijos fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos 

išsilavinimą. 1952−1959 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Tauragėje ir 

Kaune. 

1959 m. vasarą A. Vienuolio memorialinio muziejaus direktorės Onos Sedelskytės 

kvietimu V. Žemaitytė grįžo į Anykščius ir čia pasiliko iki gyvenimo pabaigos. 

1959−1964 m. buvo A. Baranausko ir  

A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus mokslinė bendradarbė. Ji surengė pirmąsias kraštotyros 

ekspedicijas Anykščių rajone, nufotografavo nykstančio senojo kaimo vaizdus, sakralinius paminklus. 

Vėl grįžusi į pedagoginį darbą, 1964−1966 m. V. Žemaitytė dirbo Anykščių neakivaizdinėje vidurinėje 

mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 1966−1967 m. − Mickūnų (Anykščių r.) aštuonmetės 

mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.  

1967 m. likimas V. Žemaitytę atvedė į Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą, kurioje dirbo iki pat išėjimo į 

pensiją 1982 m. Tyli ir kruopšti, kūrybinga, tolerantiška ir dėmesinga kitiems mokytoja V. Žemaitytė buvo visų 

mylima ir gerbiama. Plačiau 

Mirė 2017 m. gegužės 13 d. Palaidota Anykščių senosiose kapinėse. 

 

Tolerancija, pagarba kitam žmogui ir meilė 

 

Viena mano gysla teka Lietuvos bajorų Gedgaudų, o kitomis – žemdirbių žemaičių kraujas. Tų, kurie kilę iš 

Žemaitijos, gyvenimo nuostata tokia, kaip ir Daukanto: tolerancija, pagarba kitam žmogui ir meilė. Ypač tai 

reikalinga besiruošiančiam būti mokytoju. A. Ulčinas mane vadino Aukštaityte. Mano tėvas Antanas Žemaitis 

buvo Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis. Augau trijų vaikų šeimoje, buvau vyriausia, sesuo Zofija – 

mokytoja, brolis Antanas – fizikas ir matematikas. Šeima gyveno labai kukliai, bet vaikus auklėjo skiepydama 

toleranciją, meilę, pagarbą kitam žmogui. Šios vertybės tapo pagrindinėmis mano gyvenimo nuostatomis, nes 

jas diegė ir mokyklos pedagogai. 

Anykščių pradžios mokykloje baigiau 6 skyrius. Paskui 4 metus mokiausi progimnazijoje ir 4 – gimnazijoje. 

Pradžios mokykloje iš visų išsiskyrė mokytoja Sofija Mačeikienė – talentinga, rami, švelni, reikli. Labai geri 

mokytojai buvo Jonas Mačeika, Antanas Kryžanauskas, Kazimieras Bulota, kuris karo metais priglaudė du 

berniukus, rusų generolo vaikus. Priklausiau angelaičių, skautų organizacijoms: ruošdavom vaidinimus, 

mokėmės siūti, megzti, rinkdavom drabužėlius ir juos nešdavom neturtingiems vaikams.  

Karo metais mokykloje dirbo daug puikių mokytojų – vieni buvo baigę aukštuosius mokslus, kiti – studentai, 

atvažiavę uždarius universitetą. Nuostabiai dėstė istorijos mokytojas Bronius Juška, į pamoką atsinešdavęs 

daug paveikslų, knygų. Iš jo daug sužinojau apie meną.  

Labai energingas buvo vokiečių kalbos mokytojas Leonas Jovaiša, vėliau tapęs psichologijos mokslų 

profesoriumi. Jis per dvejus metus tiek išmokė vokiečių kalbos, kad užteko ir universitete. Mokytojas turėjo 

ir aktoriaus bei režisieriaus talentą, statė spektaklius.  

Mokytoja Stefanija Čegienė buvo labai rami, taktiška, visuomet besišypsanti. Iš jos galėjome pasimokyti 

elgesio kultūros. Mums ji dėstė piešimą, darbelius.  

Mokytoja Genovaitė Rimkaitė-Pajūrio smilga dėstė geografiją, rašė eilėraščius. Jos dėka išgirdom apie 

Maironį, Brazdžionį, kitus poetus. Nedaug kas mokykloje žinojo, kad mokytoja – vienuolė. Turėjo ypatingai 

gailestingą ir mylinčią širdį. Kartą, per Visų Šventųjų dieną, mokytojos auklėtiniai nuėjo į bažnyčią. Už tai 

turėjo atsakyti auklėtoja: 1947 m. ji buvo pašalinta iš mokyklos.  

1944−1945 m. rusų kalbą dėstė A. Vienuolis. Aš tada buvau septintoje klasėje. Tai buvo žmogus, iš kurio 

buvo galima pasisemti gerumo, kuklumo, paprastumo. Rašytojas sugebėdavo kiekvieną, net ir gavusį dvejetą, 

pagirti. Man už gražų Puškino, Lermontovo kūrinių deklamavimą padovanojo knygą su įrašu: „Mylėk žmogų, 
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koks jis bebūtų, ir niekada nepaniekink mylinčios širdies“. Ilgam įsiminė šie A. Vienuolio žodžiai. Sakėsi šią 

knygą dovanojęs tik prezidentui ir man.  

Paskutinieji metai gimnazijoje, 1945−1946 m., buvo itin neramūs, paženklinti netekčių, išmokę atsisakyti 

jaunystės, pramogų, privertę priimti kančią, užsisklęsti tyliam pasipriešinimui. Vienintelė atgaiva tokiu metu 

tapo menas: literatūra, dailė, muzika, liaudies kūryba.  

1946 m., baigusi Anykščių gimnaziją, savo pačios pasidarytom basutėm avėdama, išvažiavau į Vilniaus 

universitetą studijuoti lietuvių literatūros. Mokslus teko nutraukti, nes nebuvo iš ko gyventi. Vienus metus 

atidavusi Pavarių pradinės mokyklos vaikams, 1948 m. rudenį grįžau į universitetą. Po studijų mokytojavau 

Tauragėje, Kaune. 1959 m. grįžau į Anykščius – gimtąjį kraštą. Šešerius metus dirbau A. Baranausko ir A. 

Žukausko-Vienuolio memorialiniame muziejuje: rinkau, sisteminau, kaupiau tai, ką šiandien vadiname 

muziejaus fondais.  

1967−1982 m. J. Biliūno vidurinėje mokykloje dėsčiau lotynų kalbą bei lietuvių kalbą ir literatūrą.  

 

 

Rašytojas A. Žukauskas-Vienuolis su anykštėnais prie A. Baranausko klėtelės 1954 m. Pirma iš kairės – V. Žemaitytė 

 


