
J. Grušo memorialinio muziejaus darbuotojos tęsė ekspediciją apie žymųjį dramaturgą bei 

prozininką. Susitikta su asmenimis, kurie gali papasakoti naujų, neţinomų faktų iš menininko 

gyvenimo.  

2013-ųjų balandį muziejuje apsilankė Birutė Grušaitė-Gvaizdikienė, rašytojo sesuo iš tėvo Antano 

santuokos su antrąja ţmona Elena (mama Ona Grušienė mirė, kai Juozui buvo šešiolika), su kuria 

susilaukė keturių dukterų. Birutei, kuri iš jų buvo vyriausioji, brolis Juozas ir išrinko vardą. Birutė 

Grušaitė pasakojo prisiminimus apie judviejų tėvą: buvęs aktyvus ţmogus, ,,be jo joks suėjimas 

neapsieidavo, namuose visad buvo laikraštis, tėvas labai domėjosi, kas pasaulyje dedasi, politika, 

ūkio paţanga“. Studentui broliui Juozui, kai šis grįţdavęs į tėviškę, Birutė virdavusi „sūrninkus“, 

valgyti turėję, mėgę barščius su rūkyta mėsa. Kai susirgo ir gydėsi Kauno klinikose, Juozas ją 

lankęs. Iš tėviškės namų turinti paveikslą ,,Kristaus malda Alyvų sode“.   

Netikėtą dovaną muziejui įteikė rašytojas Kazys Saja. Tai garso įrašas-pokalbis, darytas J. Grušo 

namuose 1984-ųjų rugpjūčio 30 dieną. Pokalbio pabaigoje į jį įsiterpia ir svečias iš Amerikos, 

dailininkas Kazimieras Vytautas Jonynas.  

Šis garso įrašas – mintys apie meilę, mirtį, religiją, politiką, ţmogaus likimą – atskleidţia J. Grušo 

asmenybę, atveria dar neţinomus jo biografijos faktus. 

Štai kaip rašytojas kalba apie likimą: 

„Yra likimai, reikia nesusidurti su likimu. Ir tas likimas nėra toks, kaip graikai sakydavo – moiros, 

atskira galia. Likimas susideda iš labai daug dalykų. Likimas yra suma, daug ko suma: charakterio, 

tėvų, ten, kur gimei, aplinkos, tavo darbo, palinkimo, draugų, krašto, gamtos ir atsitiktinumų. Yra 

daug atsitiktinumų, kurie labai didelę reikšmę turi gyvenime.“ 

Muziejininkės Danutė Ţilionienė ir Nijolė Majerienė ne tik uţrašė atsiminimus, šifravo ir popierin 

perrašė K. Sajos garsajuostės tekstą, bet ir iš redaktorės Donatos Linčiuvienės, kuri lankėsi pas J. 

Grušą 1986 metų kovo 22 dieną, likus keliems mėnesiams iki rašytojo mirties, gavo šio įsimintino 

susitikimo 29 nuotraukas, darytas Augustino Linčiaus. Jose įamţintas J. Grušas, jo ištikimasis 

sargas šuo ir tuo metu viešėję svečiai: D. Linčiuvienė, aktorė Rūta Staliliūnaitė, teatrologė Graţina 

Mareckaitė. 
 


