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Adelė Dirsytė gimė 1909 m. balandžio 15 d. Kėdainių aps. Šėtos vlsč. Pramislavos k. 
Tėvai – Antanas Dirsė ir Agota Ragaišytė – buvo darbštūs ir tikintys ūkininkai. Jie susi-
laukė trijų sūnų ir trijų dukterų. Vyresniems vaikams teko dirbti ūkio darbus, o jaunes-
niuosius, tarp jų ir Adelę, tėvai leido į mokslus.

A. Dirsytė mokėsi Aukštųjų Kaplių pradžios mokykloje, vėliau – Šėtos progimnazijo-
je ir Kėdainių gimnazijoje. Jai gerai sekėsi istorija, visuomenės mokslas ir filosofijos pro-
pedeutika. 1928 m. rudenį buvo priimta į Lietuvos universitetą Kaune (nuo 1930 m. jis 
vadinamas Vytauto Didžiojo universitetu), studijavo Teologijos-filosofijos fakultete ger-
manistiką, lituanistiką, pedagogiką ir psichologiją. Toks mokslų pasirinkimas rodė, kad 
ketino tapti kalbų mokytoja. Jai dėstė žinomi dėstytojai: Juozas Eretas, Vincas Mykolaitis-
Putinas, Juozas Balčikonis, Jonas Mačiulis-Maironis, Stasys Šalkauskis ir kiti. A. Dirsytė 
aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje, buvo universitete veikusios „Birutės“ ateitininkių 
studenčių draugovės narė. 

1932 m., mirus tėvui, teko studijas nutraukti. 1935 m. A. Dirsytė įsidarbino Lietuvių 
katalikių moterų draugijoje, o 1937 m. pabaigoje tapo draugijos reikalų vedėja. Uoliai 
vykdė šias pareigas iki pat 1940 m., kai okupuotoje Lietuvoje buvo sustabdyta šios katali-
kiškos organizacijos veikla. To meto katalikiškoje spaudoje galima rasti nemažai A. Dir-
sytės straipsnių ir religinės poezijos. 

Nors nebelankė universiteto ir daug dirbo Lietuvių katalikių moterų draugijoje, 
A. Dirsytė studijas pabaigė – išlaikė neužbaigtų kursų egzaminus, parašė diplominį darbą 
apie vokiečių rašytoją Gertrūdą von Le Fort. 1940 m. birželio pradžioje A. Dirsytė tapo 
diplomuota mokytoja – kaip tik laiku, nes netrukus Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga. 

Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu ji dirbo vokiečių kalbos mokytoja mer-
gaičių gimnazijoje Vilniuje, o nacių okupacijos metu – 2-ojoje valstybinėje vidurinėje 
amatų mokykloje.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai (nuo 1944 m.) dirbo 2-ojoje vidurinėje mo-
kykloje (nuo 1946 m. – Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinė mokykla) ir suaugusiųjų Liau-
dies universitete (buvo direktoriaus pavaduotoja). Dalyvavo Vilniaus miesto ateitininkų 
veikloje ir globojo gimnazijų ateitininkus. Sovietų valdžios saugumas į A. Dirsytę atkrei-
pė dėmesį, kai jos auklėjamos moksleivės 1945 m. rudenį nutarė paminėti Visų šventųjų 
dieną ir, užuot ėjusios į mokyklą, dalyvavo pamaldose bažnyčioje. Dėl to ilgą laiką buvo 
tardoma jų auklėtoja. Vėliau A. Dirsytė padėjo nuo NKVD besislapstančiam ateitininkui 
Juozui Brazauskui. Tai buvo įrodymas, kad ji remia „kontrrevoliucines ginkluotas gaujas“.

1946 m. kovo 6 d. naktį A. Dirsytė buvo suimta. Po aštuonių mėnesių Lietuvos SSR 
MVD Karo Tribunolas paskelbė nuosprendį kontrrevoliucine veikla apkaltintai net de-
šimties asmenų grupei, kurioje, be A. Dirsytės, buvo ir jau minėtas J. Brazauskas, Stefanija 
Ladigienė ir kiti. A. Dirsytė buvo nuteista 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.

Išvežta į lagerį Komijos ASSR tiesti užpoliarinio geležinkelio. Darbas buvo sunkus, 
maistas – menkas, o gyventi teko palapinėje, kur net nebuvo galimybės išsidžiovinti dra-
bužių. Klimatas taip pat buvo atšiaurus. 1948 m. gruodžio 17 d. laiške A. Dirsytė rašė: 
„Kandus šaltis. Čia nejunti, kaip pabąla veido dalys. Rankų, kojų pirštai nušąla. Paskui 
pajuosta.“ 1949 m. ji buvo išgabenta į lagerį Taišete skaldyti akmenų ir kirsti miško. Ten 
klimatas buvo šiltesnis ir sveikesnės gyvenimo ir darbo sąlygos. Tačiau vos po metų, 
1950 m., A. Dirsytė buvo pervežta į Berlago ypatingojo režimo lagerį Magadane, kur dir-
bo statybose. 

Visur, kur tik kalėjo, žodžiu ir malda stiprino likimo draugių dvasią, stengėsi atitrauk-
ti jas nuo niūrios kasdienybės: atokvėpio valandomis rengė literatūros pamokas, mokė 
eilėraščių, organizuodavo pokalbius, diskusijas. Mokė dvasinės stiprybės ieškoti maldoje, 
o gėrio – žmonėse. Savo sukurtas maldas rašė ant tošies gabalėlių, laikraščio skiaučių. 
Kalėdama Magadane 1953 m. parengė maldynėlį „Marija, gelbėk mus“, kuris vėliau pate-
ko į Vakarus ir išgarsėjo visame pasaulyje. Buvo išverstas į anglų, vokiečių, olandų, italų, 
ispanų, portugalų, prancūzų, lenkų, kinų ir kitas kalbas. Lietuvoje ši maldaknygė pirmą 
kartą buvo išleista dar pogrindžio sąlygomis 1964 m.

Lagerio valdžia, matydama, kad gyvu žodžiu, bendromis maldomis, maldynėlių pla-
tinimu A. Dirsytė labai stiprino lietuvaičių kalinių dvasią, ją persekiojo, o 1954 m. kažkur 
išvežė. Po žiaurių kankinimų į lagerį grįžo išsekinta fiziškai ir psichiškai.

Einant į pabaigą bausmės laikui, A. Dirsytė buvo vėl išvežta iš lagerio, bet Lietuvos 
taip ir nepasiekė. Kaip buvo pranešta giminėms, 1955 m. rugsėjo 26 d. ji mirė Chabarovs-
ko ligoninėje. Iki šiol nežinomos nei žūties aplinkybės, nei palaidojimo vieta.

Nepriklausomą valstybę atkūrusioje Lietuvoje gerbiamas politinės kalinės ir kankinės 
A.  Dirsytės atminimas. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1  d. dekretu 
A. Dirsytė po mirties apdovanota 4-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu (dabar – Vyčio 
Kryžiaus ordino Karininko kryžius). Ji buvo įtraukta į Katalikų bažnyčios naujųjų kanki-
nių sąrašą, o 2000 m. sausio 14 d. pradėta jos beatifikacijos byla.

Parengė Vilma Juozevičiūtė

Viešpats to panorėjo, 
kad pajausčiau kenčiančio žmogaus dalią, 

kad pamatyčiau nelaimingą žmogų. 
Čia atsiveria verkianti siela, 

čia patirtis ir pažinimas auga. 

A. Dirsy tė

Nutarimas, išduotas Adelės Dirsytės 
areštui. Vilnius, 1946 m. kovo 15 d. 
Iš Lietuvos ypatingojo archyvo

Rožinis ir dėžutė jam laikyti, kuriuos Adelė Dirsytė ir Emilija Milaševičiūtė 
gimtadienio proga dovanojo likimo draugei Vitei Anastasijai Deveikytei. 
Magadanas, XX a. 6-asis dešimtmetis. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Adelės Dirsytės studento liudijimas. 
Iš Lietuvos ypatingojo archyvo


