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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR PANEVĖŽYS

Tautvydas Kontrimavičius

Savo vaikystės albume labiausiai branginu keliolika 
nuotraukų, kuriose praėjusio amžiaus 7-8 dešimtmečio ma-
niera po portretais įterpta ir reklaminė eilutė: „Panevėžys, 
Fotoatelje Nr. 2...“ 

Man, tuo metu augusiam ties trijų Aukštaitijos rajonų par-
ibiu, prie senojo Vilniaus-Rygos plento, Anykščiai, Ukmergė 
ir Panevėžys buvo maždaug vienodu atstumu nuo gimtosios 
trobos. Tačiau svajonių miestas tebuvo vienas – Panevėžys. 
Ir pačios didžiausios vaikystės dienų žvaigždės nušvito Pa-
nevėžyje: tos pieniškos dešrelės su bulvių koše – „poniškas“ 
valgis, kuriuo garsėjo Panevėžio autobusų stoties bufetas, 
dar ties perono kampu stovėjęs gazuoto vandens automatas, 
už tris kapeikas prigurgindavęs pilną stiklinę gelsvo ir labai 
labai skanaus „limonado“... 

Ir, žinoma, viena iš tokių žvaigždžių – ta fotoateljė aikš-
tės pakraštyje, kur kasmet, gegužei baigiantis, būdavau nu-
vežamas iš kaimo ir nufotografuojamas, kad šeimos albu-
me būtų įdėta ir giminėms laiškuose išsiuntinėta dar metais 
ūgtelėjusio bernioko nuotrauka. Vienoje nuotraukoje – su 
minkštu žaislu rankoje, kitoje – su gimtadienio proga ką tik 
mieste nupirkta dovanėle. Jos, matyt, nenorėjau paleisti iš 
rankų net ir pasodintas prieš tą keistą medinį inkiliuką, iš 
kurio tuoj paukščiukas turėjo išskristi – bet kažkodėl taip ir 
nepasirodė. 

Buvau jau kelias klases pramynęs mokinys, kai sulau-
kiau ir pirmosios išvykos į tikrą teatrą. Pamenu, kad tai buvo 
pasaka vaikams „Sniego karalienė“, kurią Panevėžio teatro 
aktoriai vaidino ne tik scenoje, bet ir erdvioje fojė, o mes, 
vaikai, į juos žiūrėjome, persisvėrę per aukštą balkono tu-
rėklą, iš viršaus. O kaip išdidžiai tą dieną jaučiausi, kai po 
spektaklio mane atpažino ir pakalbino pats aktorius Alfredas 
Dukšta – nuo vaikystės pažįstamas, gretimame kaime užau-
gęs ir savo tėvus ten dažnai lankęs kaimynas, kurio darbas 
Panevėžyje iki tol man buvo kažkokia nesuvokiama paslap-
tis. 

Panevėžys buvo miestas, kuriame aš, kaimo vaikas, pa-
mačiau pirmą daugiaaukštį pastatą, kur savo kalbą mane 
išmokė pažinti šviesoforas, kur sužinojau ledų skonį... Var-
dinti toliau?

Apie miestą, 
atveriantį visą pasaulį

Gal pakaks pridurti, kad Panevėžys man tiesiog atsklei-
dė, koks didelis ir sudėtingas yra pasaulis, kiek jame visko 
dar teks atrasti ir pažinti.

Todėl dabar, dešimtimis skaičiuodamas anykštėnus, pa-
likusius ar paliekančius ryškius pėdsakus Anykščių krašto 
kultūroje, o gyvenimo plotį pažinusius Panevėžyje, galiu 
įsivaizduoti, kaip jie jautėsi, nesvarbu, ar tai buvo XIX a. 
pabaigos, ar XXI a. pradžios Panevėžys. 

Jis buvo ir išlieka miestu, kuriame mums, anykštėnams, 
galima siekti mokslo, įgyti profesiją, gydytis, bylinėtis, pra-
mogauti, net atlikti laisvės atėmimo bausmę, jei tokia lemtis 
moteriškąją Anykščių krašto genties dalį ištinka. 

Ir jei paskaičiuotume – kas žino, ar daug būtų anykštėnų, 
ypač iš vakarinės mūsų rajono dalies, kurie neturėtų giminių, 
gyvenančių Panevėžyje. Mat šis miestas augo, viliodamas 
kaimynus anykštėnus ir taip pats turtėdamas – plėsdamas 
talentingų menininkų, gabių specialistų, įtakingų ir iniciaty-
vių vadovų būrį. Panevėžyje kūrėsi gyventi tie anykštėnai, 
kuriems ėmė gesti akių šviesa – tik šiame mieste jie galė-
jo dirbti ir pragyventi. Panevėžiečiais tapdavo anykštėnai, 
pasirinkę statutinį gyvenimo būdą, nes kariniai daliniai prie 
Panevėžio – vieni artimiausių nuo gimtinės Anykščiuose.

Panevėžys jau 85 metai yra ir didžiosios Anykščių rajo-
no dalies dvasinis centras – nuo to laiko, kai jis tapo naujos 
vyskupijos centru. Tai nutoldamas (tapęs gretimos apskrities 
centru), tai vėl priartėdamas (sunykus ir pasimirštant trum-
paamžių apskričių sienoms), Panevėžys pretenduoja į teisę 
vadintis mūsų regiono centru, todėl anykštėnams tiesiog na-
tūralu domėtis, kas Panevėžyje dedasi. 

Galima ginčytis dėl atstumų, bet institucine svarba 
anykštėnams vis vien nėra svarbesnio kaimyno.  Pagaliau 
ir antrą šimtmetį skaičiuojantis Siaurukas – juk teliko vie-
nintelė gerokai pražilusi (parūdijusi), bet vis dar nenutrūkusi 
jo gija, siejanti Anykščius tik su Panevėžiu. O Nevėžis? Kas 
nuginčys, kad menka srovele Dabužių pelkynuose ištryškusi 
upelė yra Anykščių krašto dovana Panevėžiui – kažin, ar 
miestas tiek būtų išaugęs, tokios upės neturėdamas...

Kita vertus, ir Anykščiai panevėžiečiams  jau daugiau nei 
šimtą metų yra pati patraukliausia vieta, kur galima pabėgti 
nuo kasdienybės ir darbų: vieniems – nuo lygumų reljefo į 
anykštietiškąsias kalvas, kitiems – nuo Nevėžio ar Lėvens 
pakrantės prie arčiausiai Panevėžio esančių Anykščių krašto 
ežerų. Jei panevėžietis turi sodybą Anykščių rajone – jo no-
ras užriesti nosį tarp šalia esančiųjų bus suprastas. 

Dar tuo metu, kai Kalitos kalną ir ant jo įrengtą sava-
darbį lyno keltuvą žinojo tik keliolika slidinėjimo mėgėjų, 
į Anykščius ant kalno šlaito paslidinėti atvažiuodavo dau-
giausia panevėžiečiai. 

Kai Rubikių ežero paviršių nuspalvino pirmosios burės, išsi-
skyrusios vietinių valtelių fone, irgi beveik nereikėjo svarstyti, iš 
kur čia galėjo buriuotojų atvažiuoti, – žinoma, kad tai tik pane-
vėžiečiai. Ir kai kuriame nors ežere pasigirsta vandens motoci-
klo garsas, anykštėnai be didelio džiaugsmo prataria: „Panevė-
žiokai...“ Matyt, užsitarnavę bus, nes šimtų jaunų dviratininkų, 
pasipilančių iš siaurojo geležinkelio vagonų, apžergiančių 
atsivežtus dviračius ir pasileidžiančių po pačias įdomiausias 
Anykščių krašto vietas, anykštėnai taip niekuomet nepavadins.

Tarp Anykščių ir Panevėžio nusidriekęs įvairiaspalvis gy-
vasis tiltas, kuriuo į vieną ir į kitą pusę srautais plūsta įvairios 
emocijos, yra realus ir mūsų kasdienybę nuolat veikiantis. 
Šiame „Pasaulio anykštėne“ publikuojami tik menki to gy-
vojo tilto mozaikos fragmentai, tačiau tikiu, kad jie padės 
dažniau pastebėti kaimynystės svarbą, leis pasidžiaugti 
abipusėmis laiko ir likimo dovanomis. Lai žmonių vardai ir 
veidai, jų gyvenimo fragmentai liudija, kaip tas tiltas buvo 
tiesiamas ir kaip svarbu, kad jis būtų tvirtas.

Kaimynystės simbolis – šimtametis siaurukas. Susitikimas 
pusiaukelėje tarp Panevėžio ir Anykščių – Surdegio stote-
lėje. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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teresė miKeliūnaitė

Iš laiško Stasei Mikeliūnienei

Stasyte, mieloji, 
sveikinu Tave. Šiandien, kaip žinodama, kaip nujausdama, nuėjau į respubli-

kinį skaitovų konkursą, kuris vyko mūsų kultūros rūmuose. Per pertrauką sakom – 
einam parodos pažiūrėti – koks čia dailininkas prisistatė? Kadangi ėjom iš bufeto, 
pradėjom žiūrėti nuo kito galo. Viešpatie, galvoju: kas dabar čia? Vienas peiza-
žas, kitas – matyti! Stasė! Net karšta pasidarė. Tu esi man rašiusi, bet aš kažkodėl 
įsivaizdavau, kad ta paroda bus po kokio pusmečio. O čia, Anykščiuose, man 
niekas nieko nesakė. Pasijutau kaip namie, kaip Panevėžyje. Ir Tavo nuotrauka 
tokia graži. Bravo, Stasyt!

Keletą kartų praėjom nuo pradžios iki galo ir vėl atgal. Žinai, mums vis dėlto 
daugiau patiko ne gėlės, o peizažai. Jie tiesiog artimesni Anykščiams, Anykščių 
šilams, Anykščių dvasiai. 

Noriu į Tavo parodą dar nueiti viena. Manau, kad jau rytoj padarysiu tą žygį.
Kad taip tu daugiau laiko turėtum dirbti. O dirbti reikia, reikia, reikia.
Man atrodo, kad toje parodoje Tu žiūri į mane savo paveikslų akimis.

Teresė
1981.04.26

Iš: Mikeliūnaitė, Teresė. Marčiupio eglė. V., 1990, p. 249-250.

stasė miKeliūnienė 

Iš išorės atrodė esanti stiprios dvasios (o taip ir buvo), be didelių sentimentų. 
O vis dėlto Sytė ilgėdavosi tikrų namų, gimtosios pastogės šilumos. Jai reikėdavo 
atsigauti, atsipalaiduoti, pailsėti nuo įtampos, reikėjo dvasios atsvaros, atgaivos. 
Pavargusi nuo darbų, visada skubėdavo į Panevėžį. Man rodos, kad būdama Pa-
nevėžyje Sytė atsigaudavo. Labai malonu buvo tai, kad ji grįždavo į gimtuosius 
namus ne kaip viešnia, o kaip tikras šeimos narys. Beveik kiekvieną kartą išva-
žiuodama dėkodavo už galimybę pabūti kartu su savaisiais. Labai mylėjo ir rūpi-
nosi mūsų vaikais, domėdavosi jų pasauliu. Iš Panevėžio vėl grįždavo į pamiltus 
Anykščius, į menką savo būstą. Šalia A. Vienuolio memorialinių kambarių ir vėl 
visa esybe nerdavosi į susikaupusių, nepabaigiamų darbų marias.

Nors susitikdavom gana dažnai, bet visą laiką susirašinėdavom laiškais. Be-
veik kiekviename laiške prašydavo tausoti save, saugoti sveikatą. Bet pati absoliu-
čiai netausojo savęs ir skubėjo dirbti po kelis darbus iš karto, tarsi žinodama, kad 
laiko jai lieka vis mažiau.

Teresytė buvo nepaprasto dorumo, sąžiningumo žmogus. Niekada nepamirš-
davo jokios net menkiausios skolos. Visada vykdavo derybos dėl kapinių tvarky-
mo ir su tuo susijusių išlaidų. Beje, beveik kiekvieną atvažiavimą į Panevėžį eida-
vom į kapines aplankyti ten atgulusių tėvų ir artimųjų. Ta kelionė, kai tik būdavo 
galimybės, tapdavo visos šeimos iškyla, dvasinis suartėjimas, švento bendravimo 
momentai. Kapų lankymas – tai tikros mūsų šeimos apeigos, šventas ritualas. Tam 
Teresytė visada surasdavo laiko ir jėgų.

Panevėžys, 1988 m. lapkričio 3 d.
Iš: Mikeliūnienė, Stasė. Atmintis rašo gyvenimo dienoraštį. 

In: Kraštotyros veiklos puslapiai, 1958-2008. Anykščiai, 2008, p. 35-37.

Gimtosios pastogės šiluma

stasė miKeliūnienė – biblio-
tekininkė, kraštotyrininkė, tautodai-
lininkė. Gimusi 1931 m. vasario 13 
d. Petrauskynės kaime (Panevėžio 
r.), gyvena Panevėžyje, kur žinoma 
kaip profesionali įvairių sričių kul-
tūros organizatorė. S. Mikeliūnienė 
buvo viena iš Panevėžio apskrities 
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bi-
bliotekos Rankraščių skyriaus kūrėjų 
ir jam 1994-2005 m. vadovavo, rū-
pinasi Panevėžio krašto rašytinio bei 
kultūrinio paveldo išsaugojimu. 

Ji sudarė ir išleido kelis  infor-
macinius leidinius apie Panevėžį, 
yra viena iš gimtojo Paįstrio krašto 
istorijos „Kur Įstras pievomis virve-
na“ (2010 m.) sudarytojų. Ji paskel-
bė publikacijų apie krašto kultūrą ir 
istoriją, bendradarbiauja profesinėje 
spaudoje ir kituose periodiniuose 
leidiniuose. Ji taip pat yra savo gim-
tinės laikraščio „Paįstrietis” redakto-
rė, viena iš Paįstrio kraštiečių klubo 
veiklos organizatorių. 

Nuo 1997 m. S. Mikeliūnienė 
yra Lietuvos bibliotekininkų draugi-
jos Garbės narė, šios draugijos tra-
diciniuose Geriausio metų bibliote-
kininko rinkimuose 1998 m. buvo 
apdovanota specialiąja premija. 
2002 m. ji buvo išrinkta labiausiai 
nusipelniusia įvairiapusėje švietėjiš-
koje kultūros veikloje panevėžiete.

Laisvalaikiu ji piešia, nuo 1983 
m. yra Lietuvos tautodailininkų są-
jungos narė. surengė daugiau kaip 
30 autorinių akvarelių ir pastelių 
parodų Panevėžyje, Anykščiuo-
se, Vilniuje ir kituose Aukštaitijos 
miestuose. S. Mikeliūnienė su vyru 
Antanu Zenonu (1930-1997), mu-
ziejininkės Teresės Mikeliūnaitės 
(1928-1984) broliu, užaugino duk-
terį Dainą ir sūnų Audrių, dabar yra 
Mikeliūnų giminės lizdo Panevėžy-
je saugotoja.

Teresė Mikeliūnaitė 
(kairėje) vaišinasi la-
šiniais ir svogūnais 
A. Vienuolio 102-ųjų 
gimimo metinių mi-
nėjimo vakaronėje 
Ažuožeriuose su vietos 
bendruomenės nariais 
ir kitais svečiais. 1984 
m. balandžio 8 d. Alf-
redo Motiejūno (VŽM) 
nuotr.
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Halina Didžiulytė-mošinsKienė 

1920-ieji metai. Gyvenome tada Respublikos gatvėje, Dr. Vitarto našlės na-
muose. Gatvės šaligatviai iškloti neobliuotomis lentomis, ir kai mes, vaikai, bas-
nirčiai jomis bėgame, tuoj pat įsivarome pašiną į padą. 

Įsivariau ir aš – tokį stambų, skaudų. Bijau tėvui pasisakyti, nes tuoj ims pin-
cetus ir trauks – oi, skaudės! Skauda padas – kenčiu. Šlubuodama einu gimna-
zijon, ten nenusėdėsi, tuoj pertraukos metu reikia su visomis draugėmis spėti – 
neatsilieku. Jau trečią dieną padas tvinksi, skauda, bet kenčiu, nieko nesakau nei 
mamai. Ketvirtą dieną vėl straksėdama skubu gimnazijon, o ten reikia kažkokias 
lenktynes gimnastikos pamokoje atlikti. Bėgu, bėgu, minu tą skaudantį padą – ir 
staiga palengvėjo... Nebeskauda!

Kada grįžusi namo ėmiau keisti kojines, matau, kad viena kojinė visa šlapia 
– pūliai ir pašinas išėjęs. Tik tada nuėjau ir parodžiau tėtei. Gavau barti ir dar pri-
gąsdino, kad galėjau netekti visos kojos, jei tie pūliai nebūtų išstūmę to pašino.

Šlabdriba, nei lyja, nei sninga, – rudens metas pilkas ir labai įkyrus. Skubu į 
pamokas, trepsiu tais šaligatviais, o čia tik švirkšt vienas purvo švirkštas ir supur-
vino mano išvalytus batukus, praeiviui lenkiant ant kitos lentos užmynus, ir jo 
elegantiškas kelnes nušvirkštė juoda purvynė. Žmogelis sustojo, valosi, keikiasi 
rusiškai, bet aš skubu, vis taikydama prasilenkti su čia pat ateinančiu praeiviu, 
peršoku į kitą šoną ir čia pat jaučiu – švirkšt! Švirkšt – ir mano abi kojinės iki pat 
kelnaičių jau šlapios! Nėra laiko valytis. Atbėgusi gimnazijos rūbinėn nosinaite 
apvalau kojines, o ten, kur niekas nemato, – savaime išdžius. Svarbu nepavėluoti 
į pamokas. 

O klasėje – ūžimas. Įmetusi knygas į savo pasuolę, matau, kad mano draugių 
sijonai irgi purvini, tai ką čia reiškia mano kojinės? Jos jau apdžiūvo, jau nebešal-
ta. Ranka nubraukiu purvo likučius ir – valai valuže išdykauti.

„...Šiandieną neturime paskutinės pamokos – eisime į „kapinėles“ pabrai-
džioti!“ – šaukia Danutė ir Birutė, mūsų direktoriaus Jono Yčo dukros, čia pat 
prie gimnazijos rūmų gyvenančios. Aišku, man tik to tereikėjo.

Sulindome keletas tų mažiausių pro suklibusius vartus į tas vokiečių karių 
kapines. Tylu, ramu, sniego patalais nukloti kapai. Balti sustingę kauburėliai, o 
sniegas ant didelio paminklo lyg milžiniška kepurė dengia kryžių ir šalmą. 

Mums absoliučiai neįdomus nei tas paminklas, nei šalmas. Mums smagu brai-
džioti po baltą blizgantį sniegą, ir juo giliau įsmunka koja, tuo įdomiau. Taip vi-
sas kapinaites išbraidžiojome, viena į kitą mėtydamos sniego gniūžtes. Įkaitusiais 
veideliais juokėmės, viena kitą voliodamos baltuos pusnynuos, kol išgirdome 
mūsų direktoriaus Jono Yčo ramų balsą: „Laikas jau grįžti į namus, mergaitės...“

Grįžusi namo, gavau barti nuo mamos, kad pavėlavau pietums ir grįžau iki 
juosmens šlapia visuos savo apdaruos. O žiemos metu juk nebuvo lengva tuos 
visus apdarus išdžiovinti kitai dienai! Turbūt ir mano draugėms tokia pat dalia 
teko, bet tai jau palieku joms. (...) 

Didžiulių šeima: 
tarp miesto ir tėvonijos 

Žymiausios XIX a. Anykščių krašto šviesuolių šeimos Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių viena šaka stipriausiai susiejo Anykščių ir Panevėžio 
kraštą. Jų sūnus gydytojas Antanas Didžiulis (1883-1960) ir jo žmona 
mokytoja Serafima (1888-1983), su pirmagime vyriausiąja dukra Halina 
ir sūnumi Algirdu grįžę iš Krokuvos į Nepriklausomą Lietuvą, 1919-ie-
siems baigiantis apsigyveno Panevėžyje. Šiame mieste užaugo jų vaikai, 
per šimtmetį Didžiulių šeima, nepamiršusi ir savo tėvonijos Griežionėlių 
(Anykščių r.), įbrėžė gilius pėdsakus Panevėžio kultūros, medicinos, vi-
suomeninio gyvenimo istorijoje. 

Senuosius Panevėžio vaizdus atkuria Halinos Didžiulytės-Mošinskie-
nės senatvėje rašytų prisiminimų fragmentai, tolimojoje Brazilijoje vis 
prisimenant savo jaunystės sostinę, – apie pirmuosius įspūdžius, giliau-
siai kritusius į širdį ir atmintį, bei apie viltis, kurioms nebuvo lemta pildy-
tis. Gražiausius savo tėvo bruožus prisimena jaunesnioji jo duktė Aldo-
na Irena Didžiulytė-Jurevičienė, o Anykščių medikė Eugenija Pilinkienė 
mena A. Didžiulį kaip buvusį savo mokytoją.

antanas DiDŽiulis (1883-
1960) – gydytojas, visuomeninin-
kas. Gimė 1883 m. vasario 7 d. 
Griežionėlėse (Anykščių r.) švie-
tėjo Stanislovo Pelikso Didžiulio 
(1850-1927) ir rašytojos Liudvi-
kos Nitaitės-Didžiulienės-Žmonos 
(1856-1925) šeimoje, augo aštuo-
nių vaikų šeimoje. Broliai ir seserys: 
Ona Didžiulytė-Sketerienė (1878-
1960) – akušerė, Emilija Didžiuly-
tė (1879-1962) – šeimos globotinė 
po vaikystės traumos, Vytautas Di-
džiulis (1881-1956) – pedagogas, 
gamtininkas, Vanda Didžiulytė-Al-
brechtienė (1881-1941) – gydytoja 
ir rašytoja, Michalina Didžiulytė-Še-
veliovienė (1884-1973) – pedagogė 
ir knygnešė, Algirdas Severinas Di-
džiulis (1887-1916) – spaustuvi-
ninkas, Aldona Didžiulytė-Kazana-
vičienė (1888-1968) – pedagogė ir 
rašytoja.

Vaikystėje kartu su tėvais, bro-
liais ir seserimis platino uždraustą 
lietuvišką spaudą. 1896-1904 m. 
mokėsi Mintaujos (dabar – Jelgava, 
Latvija) gimnazijoje, 1904-1905 m. 
studijavo Maskvos (Rusija) universi-
tete istoriją ir filologiją. 

Jaunystėje įsitraukė į antica-
rinę veiklą, buvo Lietuvos social-
demokratų partijos narys, platino 
socialdemokratų literatūrą. Už da-
lyvavimą 1905 m. revoliuciniuose 
įvykiuose A. Didžiulis buvo su-
imtas, kalėjo Ukmergės ir Kauno 
kalėjimuose, o 1907 m. su tėvu 
ištremtas į Sibirą, gyveno Kanske. 
Ten sukūręs šeimą, 1911 m. rugsė-
jį A. Didžiulis su žmona pabėgo iš 
tremties, 1912-1914 m. studijavo 
mediciną Krokuvos (Lenkija) Jogai-
los universitete, paskui gyveno Če-
koslovakijoje.
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Pagaliau 1921 metai – mes Panevėžyje. Vasario 16-oji. Miestas pasipuošęs 
vėliavomis, didžiąja Respublikos gatve eisenos su dūdų orkestru, vakare visuose 
languose spingsi žvakutės... Visų nuotaika šventiška. Nesvarbu nei vasario šaltas 
vėjas iš rytų.

Žygiuoja gatvėmis laisvos Lietuvos miestų jaunimas, kariūnai su savo bur-
mistrais, apskrities ir policijos viršininkais... Laisvoje žemėje laisva džiūgaujanti 
tauta, numetusi ilgą rusų imperijos caro jungą.

Pražydo Lietuva. Kūrėsi ir statėsi. Jau tapau gimnaziste. Namuose jau visi kal-
bėjome lietuviškai. Baigiau gimnaziją, vėliau įstojau į Vytauto Didžiojo Univer-
sitetą. Kaip visos laisvos Lietuvos jaunimo troškimas tebuvo darbuotis savo Tėvy-
nės ateičiai – Lietuvos ateičiai, kurlink mums rodė kelią mūsų didieji „Aušros“ ir 
„Varpo“ šaukliai, mūsų tėvų įkvėpimo kilnūs humaniški idealai – „žmonijai kuo 
geresnio gerbūvio savo sąžinės ir tautos apsisprendimo laisvėje“. 

Šitą paveldėtą iš protėvių ir tėvų testamentą Nepriklausomoje Lietuvoje sten-
gėsi vykdyti jaunoji karta. Ji veržėsi neapvaldoma jėga visur. Lietuva pražydėjo 
savo 20 metų nepriklausomybėje. Jos jėga liko nepalaužta. Mokyklų tinklas per 
tuos 20 metų, rusų okupantui 1940 m. užėjus, nerado nė vieno beraščio. Pa-
triotizmo dvasia ir galia kėlė tautą į ateitį savo darbštumo ir tikro pasiaukojimo 
stiprybėje. Gimnazijose ūkininkų vaikams duodamos lengvatos, studentams sti-
pendijos...

Ir tą jėgą ir šiandien, per vergijos skriaudas ir pinkles, jie turi savo kraujyje 
paveldėję iš protėvių ir tėvų dėka Vasario 16-osios nepriklausomybės akto, pasi-
rašyto 1918 m. Vilniuje. (...)

Mums būdavo labai įdomu, užsilipus ant gimnazijos mūro tvoros, žiūrėti į 
priešais esantį kalėjimą. Tai buvo raudonų plytų bene trijų aukštų pastatas su 
grotų langais – Panevėžio apskrities kalėjimas. Pabaisa kiekvienam padoriam 
žmogui. O mes, mergytės, mėgdavome karts nuo karto užsirioglinti ant tos mūro 
tvoros. Kai kaliniai mus pastebėdavo iš savo kamerų, modavo mums baltais sku-
durėliais. Viena kita iš vyresniųjų dar rankute jiems pamodavo, bet aš jų bijojau. 
Iš tėtės pasakojimų žinojau, kad ten tėra laikomi tik žmogžudžiai kriminalistai. 

Vis sugrįždavo vaizdas tamsiaakio žmogaus su meškos kailių skranda, kuris 
atvyko į Troškūnus pas tėvą, ieškodamas gydytojo savo motinai pagelbėti. Ir tėve-
lis buvo pas juos nuvykęs, gydė tą senelę, o sūnus buvo dėkingas tėvui, atsilygino 
gausiai. Tik daug vėliau paaiškėjo, kad tai buvo pats baisiausias plėšikas Giedra, 
išžudęs visą Sabalių ūkininkų šeimą Subačiaus valsčiuje, iš jų visų tebuvo likusi 
vienintelė duktė. 

Mano vaikystėje tėvų pasakojimai apie caro kalėjimus man buvo baugūs. La-
bai nejauku būdavo, kai matydavome 
varomus į Panevėžio apygardos teismą 
geležiniais pančiais surakintus kalinius. 
Todėl aš nemėgau nei tos mūro tvoros, 
nei draugių išdaigų kalinius provokuoti... 

Tai tik keli epizodai mano vaikystės 
dienų – jau įstojus gimnazijon mergai-
čiukei, vos kalbančiai lietuviškai!..

Panevėžyje buvo ramu gyventi nie-
ko nesibaidant, net durų neužrakinus. 
Tai buvo jauki sala – mano laikais 25 
tūkstančiai gyventojų lietuvių, lenkų, 
žydų, tarpusavyje bendraujančių, suta-
riančių, draugiškų LIETUVOS piliečių.

Menu, kad buvo tokia „Aido“ 
draugija, kur mane jau paauglę nu-
sivesdavo tėvai į spektaklius, kuriuo-
se ir mūsų tėtis dr. Antanas Didžiulis 
vaidindavo ir dainuodavo, Mykolui 
Karkai režisuojant. Menu ir tą pirmąjį 
valsą, kurį šokau su adv. Stankevičium 
(paskui labai anksti pasimirusiu), kai 
baigus šokti jis pabučiavo mano ranką 
– mergytės ranką, ir aš paskui išsigan-
dusi ją tryniau į skepetaitės kraštą kaip 
nuodą...

Menu saulėtas atostogas tėviškėje, 
Anykščių apylinkėse jaukiai praleistas 
vasaras prie Šventosios upės krantų, 
kur pailsėjus ir vėl grįždavome į namus 
PANEVĖŽIN! Halina Mošinskienė su drauge Chana Panevėžyje 1929 m. VŽM nuotr.

1918 m. A. Didžiulis su šei-
ma grįžo į Lietuvą ir nuo 1919 m. 
rudens apsigyveno Panevėžyje. 
1919-1930 m. jis buvo Panevė-
žio Raudonojo Kryžiaus ligoninės 
vyriausiasis gydytojas, 1930-1941 
m. – Panevėžio apskrities gydyto-
jas. Gyvendamas Panevėžyje, A. 
Didžiulis aktyviai dalyvavo kultūri-
nėje veikloje, vadovavo Panevėžio 
meno kultūros draugijai „Aidas”, 
organizavo vakarus, vaidino spek-
takliuose, operetėse, buvo liaudies 
universiteto lektorius ir Panevėžio 
kraštotyros draugijos narys. 

Antrojo pasaulinio karo metais 
A. Didžiulis buvo vokiečių okupaci-
nės valdžios persekiotas už antihitle-
rinio judėjimo rėmimą, nužudytas 
jo sūnus 15-metis Liudas ir sesuo 
Vanda. Pasitraukęs iš Panevėžio, 
1941-1945 m. jis gyveno Tauragėje, 
buvo Tauragės apskrities gydytojas. 
Po karo grįžęs į Panevėžį, A. Didžiu-
lis buvo Panevėžio miesto sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėjas, vėliau iki 
gyvenimo pabaigos – Panevėžio res-
publikinės ligoninės gydytojas pato-
logas anatomas. 

Su žmona Serafima Michailova-
Didžiuliene (1888-1983) jis užau-
gino tris vaikus: pedagogę ir rašy-
toją Haliną Didžiulytę-Mošinskienę 
(1911-2004), inžinierių Algirdą Di-
džiulį (1915-2009) ir gydytoją Aldo-
ną Ireną Didžiulytę-Jurevičienę (g. 
1922 m.), dar du sūnūs mirė jauni. 

Mirė 1960 m. kovo 11 d. Pane-
vėžyje, palaidotas Panevėžio kapi-
nėse šeimos kape.
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR PANEVĖŽYS

Turėjo malonumą pirmą uogą anūkams atnešti... 

Aldona Irena Didžiulytė-Jurevičienė

Nuo tų dienų, kai suvokiau, kad gyvenu, kiek sugeba išsaugoti atmintis, mano 
Tėčio paveikslas liko kaip pavyzdys idealaus Tėvo. (...)

Mylėjo Tėtis tėviškę, mylėjo gamtą. Iš vaikystės dienų liko atmintyje „tolima 
kelionė į kaimą“. Važiuodavome iš namų vežiko „fajetonu“ į geležinkelio stotį, 
siauruoju traukinuku iki Troškūnų, o jau stotyje laukiančiu vežimu (dažnai linei-
ka) parveždavo mus į Griežionėles. Tėtis mėgo pats vadelioti. Kiek visko įdomaus 
pamatydavome laukuose, miške, paupyje! Daugybę augalų, medžių, vabzdžių 
pažinome tada, vaikystėje. Ir pagrindinis mūsų mokytojas tada buvo Tėtis. Pėstute 
eidavom mišku Šventosios link, o pasimaudę tyrame jos vandenyje dainuodami 
keliaudavom atgal, uogą ar grybą nuskindavom. Dabar, kai pati panašaus amžiaus 
sulaukiau, suprantu, kaip mažai sugebėjau sužinoti, išmokti iš Tėčio. O jis taip 
daug visko žinojo! (...)

Tėtis buvo gerbiamas kaip gydytojas. Vadovas ligoninės ar sveikatos skyriaus, 
apskrities gydytojas ar eilinis gydytojas – visuomet laikėsi žmogiškumo principų. 
Visa giminija susirinkdavo pas mus Panevėžyje prie vaišėmis gausaus stalo. Dar 
vienas kitas svečias atvykdavo. Niekad nemačiau mūsų namuose to laikmečio, 
iki 1940-jų metų, „miesto ponų“. Dažni svečiai – kultūros darbuotojai, aktoriai, 
mokytojai, medikai ir visuomet –jaunimas, juk augome penki įvairaus amžiaus 
vaikai.

Tėtis buvo labai demokratiškas, taktiškas, mandagus. Jam pavestą darbą atlik-
davo kruopščiai, sąžiningai. Net paskutinį darbą savaitę prieš mirtį: atliko mikros-
kopinius tyrimus, aprašė juos, nunešė į darbovietę, Panevėžio ligoninės patologo-
anatominį skyrių, nors jau išeidamas iš namų jautė artėjantį paralyžiaus pavojų. Iš 
darbovietės buvo parvežtas namo sanitariniu transportu, nes pats pareiti nebega-
lėjo. 

Po darbo ligoninėje rasdavo jėgų ir laiko sklypelyje prie savo namų vaismedį ar 
vaiskrūmį pasodinti, daržovę ir gėlę pasėti. Po to prižiūrėti, puoselėti,  pirmą vaisių 
ar uogą vaikams, anūkams atnešti. Tą rūpestį ir malonumą dabar tęsia jo anūkės.

Paskutiniai Jo sodinti sodo medžiai baigia savo amžių: lūžo obels šaka, trūnija 
kamienas, rudenį prinoko paskutinieji vaisiai. Vaiskrūmių senosios šakos nudžiū-
vo, išaugo nauji daigai, gausiai peržydėję mezga vaisius. Panašiai kaip gyvenime: 
žmogaus nebėra, Jo poilsio vietoje pilko granito paminklas su vario saulute, o pali-
kuonys užaugo, sensta, vėl palikdami atžalas, kuriančias savo gyvenimą, dalinan-
čias džiaugsmą ir patirtį vėl naujoms kartoms... (...)

Prisiminimai užrašyti 1988 m. balandžio 19 d., saugomi A. Baranausko ir  
A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fonde.

aldona irena Didžiulytė - Ju-
re   vičienė – gydytoja, rašytojos 
Liud  vikos Didžiulienės-Žmonos 
(1856-1925) ir knygnešio, švietėjo 
Stanislovo Didžiulio (1850-1927) 
anūkė, gydytojo Antano Didžiulio 
ir mokytojos Serafimos Didžiulie-
nės duktė. Gimė 1922 m. vasario 
4 d. Panevėžyje, čia augo ir mokė-
si, 1933-1940 m. baigė Panevėžio 
mergaičių gimnaziją. 1940-1942 ir 
1945-1948 m. studijavo Kauno uni-
versitetą mediciną, įgijo gydytojos 
išsilavinimą. 1943 m. gimė pirmoji 
A. I. Didžiulytės duktė Rūta Marija. 

1948-1950 m. ji gyveno Taura-
gėje ir ten dirbo Vaikų konsultacijos 
vedėja bei Tauragės ligoninės vaikų 
skyriaus gydytoja. Ji specializavosi 
pediatrijos srityje Kauno ir Vilniaus 
klinikose, penkis mėnesius tobulino-
si Leningrado (dabar – Sankt Peter-
burgas, Rusija) pediatrijos institute.

1950 m. ji ištekėjo už Stasio 
Jurevičiaus (1925-1998) ir grįžo į 
gimtąjį Panevėžį. 1950-1958 m. A. 
I. Jurevičienė dirbo Panevėžio vai-
kų konsultacijos apylinkės pediatre. 
1953 m. šeimoje gimė antroji jos du-
kra Giedrė. 1958 m. Panevėžyje ati-
darius pirmąjį vaikų iki 3 metų am-
žiaus lopšelį, 1958-1965 m. ji dirbo 
jame vaikų gydytoja, kartu buvo ir 
Panevėžio miesto Tuberkuliozės 
dispanserio gydytoja. 1965-1996 m. 
ji buvo šio dispanserio gydytoja ftizi-
atrė, tobulinosi Kauno ir Vilniaus gy-
dymo ir medicinos mokslo įstaigose, 
iki pasitraukdama ilsėtis sukaupė 49 
metų medikės darbo stažą.

A. I. Jurevičienė aktyviai dalyva-
vo ir visuomeninėje veikloje – Rau-
donojo Kryžiaus ir medicinos dar-
buotojų profsąjungos organizacijose. 
Ji daug metų stengėsi gyventi gimtojo 
Panevėžio miesto gyvenimo ritmu, 
nepamiršdama ir savo tėvelio bei 
senelių tėvonijos, dalyvaudavo įvai-
riuose renginiuose, parodose, minėji-
muose Panevėžyje ir Anykščiuose.

Šiuo metu A. I. Jurevičienė seka 
Lietuvos įvykius namų aplinkoje, 
apsupta anūkų, proanūkių ir propro-
anūkės meilės aureole.

Didžiulių šeima Panevėžyje 1978 m.: sėdi iš kairės Aldona Irena Jurevičie-
nė, jos motina Serafima Didžiulienė, Giedrė Jurevičiūtė-Stuknienė, jos sesuo 
Rūta Marija Urbonavičienė ir jos sūnus Liudvikas, stovi I. Jurevičienės žentas 
Drąsutis Urbonavičius ir jo sūnus Gintautas. VŽM nuotr.
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Didžiulių šeima: tarp miesto ir tėvonijos 

Eugenija Veronika Grebnic-
kaitė-PilinKienė – medikė, lite-
ratė. Gimė 1936 m. vasario 3 d. 
Pavariuose (Anykščių r.), užaugo 
9 vaikų šeimoje. 1943-1947 m. 
mokėsi Pavarių pradžios mokyklo-
je, 1948-1951 m. baigė Anykščių 
septynmetę mokyklą. 1952-1955 
m. studijavo Panevėžio medicinos 
mokykloje, įgijo akušerės specialy-
bę. 1955-1958 m. ji dirbo Žiobiškio 
(Rokiškio r.) felčeriniame-akušeri-
niame punkte akušere, 1958-1960 
m. buvo Juodupės (Rokiškio r.) mo-
terų konsultacijos kabineto akuše-
rė, 1960-1967 m. – Varėnos rajono 
ligoninės akušerė. 

Nuo 1967 m. iki šiol E. Pilin-
kienė gyvena ir kuria Anykščių 
rajone. 1967-1996 m. ji dirbo 
Anykščių rajono centrinėje ligoni-
nėje medicinos seserimi, akušere 
ir sanitare. E. Pilinkienė dalyvauja 
dešiniųjų visuomeninių organiza-
cijų veikloje: „Caritas“, „Bočiai“, 
yra Katalikių moterų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkė. 

Ji yra literatė, rašo proza, yra 
Anykščių literatų klubo „Marčiu-
pys“ narė ir Lietuvos kaimo rašy-
tojų sąjungos narė, dalyvauja Rytų 
Lietuvos literatų veikloje. Savo 
kūrybą ji spausdina „Marčiupio“ 
klubo kūrybos rinkiniuose, ben-
dradarbiauja spaudoje ir radijuje. 
E. Pilinkienė parašė ir 2006 m. 
išleido atsiminimų ir publicistikos 
knygą „Pėdsakai žemėje“. Rytų 
Lietuvos literatų kūrybos konkurse 
už publicistiką 2006 m. ji laimėjo 
antrąją vietą. 

Laisvalaikiu E. Pilinkienė rašo die-
noraštį – jau 37-ąją jo knygą, mėgsta 
daržininkystę ir visuomeninę veiklą, 
yra šermenų giedotoja (sopranas). 
Buvo ištekėjusi, su vyru milicijos pa-
reigūnu Algirdu Pilinka (1940-1994) 
užaugino sūnus Remigijų (g. 1966 
m.) ir Dainių (g. 1971 m.).

Mylėjome kuklų ir santūrų dėstytoją 

Eugenija PilinKienė

1955 metais Respublikinėje Panevėžio Medicinos mokykloje dirbo gydytojas 
Antanas Didžiulis. Trečiajam akušerių kursui, kuriame aš mokiausi, jis dėstė fizi-
oterapiją.

Tuo laiku mūsų medicinos mokyklos patalpos buvo ankštos ir mažos, todėl 
mes mokėmės antroje pamainoje, išnuomotose Panevėžio pedagoginės moky-
klos patalpose Kranto gatvėje, prie Nevėžio.

Mes, mokinės, jautėme pagarbą šiam pagyvenusiam dėstytojui, mylėjome jį 
dėl jo ramaus, gero būdo, santūrumo, kuklumo, taktiškumo. Jis buvo mažakal-
bis, niekada nepakeldavo balso. Žinojome, kad jis jaunystėje buvo pažįstamas 
su Leninu, bet pats jis niekada apie tai nėra kalbėjęs. Iš literatūros pamokų jau 
buvau girdėjusi apie Didžiulius ir jų knygnešystę, bet dėstytojas ir apie tai niekada 
neužsiminė.

Kartais prisimenu jį ir lyginu su Antanu Vienuoliu-Žukausku, kuris, man dar 
mokantis Anykščiuose, ateidavo į literatų būrelio užsiėmimus. Palyginus su gyd. 
A. Didžiuliu, rašytojas buvo didelis pasakotojas – visokiausių istorijų apie jo ap-
lankytus pietų kraštus, apie Kaukazą, mes, mokiniai, tada prisiklausydavome.

Fizioterapijos mokslas mums buvo sunkus ir neįdomus. Nelengva buvo, netu-
rint inžinerinių žinių, įsisavinti įvairiausių aparatų sudėtį ir jų veikimo principus. 
O aš dar nuo mažens buvau „visiškas ablius“ matematikoj, man tik lietuvių kalba 
labai patiko ir sekėsi, todėl suprasti tokius dalykus man buvo išvis neįmanoma. 
Bet gyd. A. Didžiulis šitą mokslą mums palengvino, iš mūsų reikalaudamas tik 
pagrindinių žinių – koks aparatas kokias sroves ir bangas gamina ir prie kokių 
susirgimų taikyti tokį ar kitokį fizioterapinį gydymą. 

Aš iki šiol taip ir nesupratau, už ką jis man tada gerą pažymį – ketvertą parašė. 
Bet paskui niekada gyvenime ir nepritrūkau tų žinių, kurias jis turėjo mums, jau-
noms mergaitėms, į galvas įkalti.

Taip savo protingumo dėka gyd. A. Didžiulis mums tik padėjo gerai įsisavinti 
fizioterapijos teoriją. 

Baigdamos medicinos mokyklą, paskutiniąją mokslo metų dieną, mūsų ab-
solventės pakvietė gyd. A. Didžiulį kartu nusifotografuoti Pedagoginės mokyklos 
kieme. Tai buvo 1955 m. birželio 3-oji, šeštadienis. Ir tai buvo vienintelis kartas, 
kai su juo fotografavomės, nes mūsų išleistuvinėje nuotraukoje, darytoje liepos 
1-ąją su visais kitais dėstytojais, jo nėra.

Prisiminimai, užrašyti 1988 m. gruodžio 7 d., saugomi A. Baranausko ir  
A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fonde, papildyti 2011 m.

Panevėžio medicinos mokyklos absolventės su gyd. A. Didžiuliu (centre) Pe-
dagoginės mokyklos kieme 1955 m. birželio 3-ąja. Tūpi pirma iš dešinės E. 
Pilinkienė.


