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VERONIKA IEVA ŠVEJYTĖ-DIKČIUVIENĖ 

(g. 1930) 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, žurnalistė, tautodailininkė tapytoja, literatė. 

Gimė 1930 m. Storių k. (Anykščių r.). 1938–1942 m. mokėsi Anykščių vienuolyno pradžios 

mokykloje, 1942–1950 – Anykščių gimnazijoje, Anykščių vidurinėje mokykloje. 

Mokykliniais metais dalyvavo jaunųjų literatų būrelio veikloje, klasės auklėtojo Zigmo 

Leškevičiaus paskatinta, leido mokyklos sienlaikraštį. 

Vilniaus pedagoginiame institute įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 

išsilavinimą. Dirbo mokytoja Andrioniškio ir Surdegio (Anykščių r.) aštuonmetėse 

mokyklose. Nuo 1967 m. iki šiol gyvena ir kuria Anykščiuose. 

V. Dikčiuvienė rašo eiles, išleido pačios iliustruotus poezijos rinkinius „Po dangum 

Anykščių“ ir „Apmąstymų duona“, parengė ir išleido dokumentinės prozos kraštotyrines 

knygas: gimtojo krašto istorijos apybraižą „Ten, kur stūkso Storių kalnai“ bei savo kilmės istorijos studiją 

„Skiemoniečių Švejų giminės istorija“. Plačiau  

 

Mes buvom karo ir pokario metų moksleiviai 

 

Mūsų jaunystė − 

tai tartum gaisras, 

kūlvirstas jausmas, 

trumpa daina. 

 

Nunešė vėjas 

dainą Paliūnėm, 

draugus išblaškė 

rūsti banga. 

 

O kaip dar reiktų 

klasėn sugrįžti, 

lentoj nutrinti 

grubias klaidas, 

 

padėti rožę 

ant tavo suolo 

ir išdainuoti 

senas dainas. 

 

1942 m. rugsėjo 1 d. senosios Anykščių gimnazijos kieme šurmuliavo įvairių klasių mokinukai. Ant 

centrinio mokyklos pastato, mokinių vadinamo „Sostine“, verandos durų buvo iškabintas ranka rašytas 

mokinių, priimtų į pirmąją gimnazijos klasę, sąrašas. Jame radau ir savo pavardę. Į vaikišką galvą dar netilpo 

mintis, kad karo sąlygomis mokytis bus labai sunku. 

Ant laiptų pasirodė mokyklos direktorius Bronius Juška. Sveikina su naujais mokslo metais. Girdžiu 

žodžius: „Jūs – mūsų ateitis“. Mums, pirmokams, atiteko erdvi klasė vadinamojoje „Kamčiatkoje‘, pastate už 

cerkvės. Klasės auklėtojas – matematikas Stasys Kunčinas. 

Kitą rudenį, jau antrokams, teko mokytis toli nuo centrinių pastatų, net Vilniaus gatvėje, kaip tada 

sakydavo, Avižos namuose. Antros klasės auklėtojas buvo Jurgis Karosas. Mūsų klasėje jis pamokų neturėjo, 

todėl ateidavo retai. Pamatę šaukdavom: „Ateina mūsų tėvelis!“ Buvo labai mielas, nuoširdus. Lietuvių kalbą 

dėstė Alfonsas Ulčinas. Mokytojo reiklus, griežtas, aiškus ir pagarbus balsas sudrausmindavo triukšmingą 

klasę. Atmintin įstrigo mokytojų istoriko Kosto Šumsko, piešimo mokytojo Kazimiero Varno, vokiečių kalbos 

mokytojo Juozo Karoso pamokos. 

 Praėjo pačios baisiausios 1944 m. moksleivių vasaros atostogos. Praūžė frontas. Grįžo okupantai iš 

Rytų. Rugsėjo 1-ąją rinkomės į gimnazijos trečią klasę išsigandę, neramiai dairydamiesi. Nebesusitikom su 

klasės auklėtoju Jurgiu Karosu, neberadom kitų mokytojų, kai kurių vyresniųjų klasių mokinių. Mokyklos 
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sodelyje buvo išrausti apkasai, o šalia tako – eilė nerūpestingai supiltų kapų. Čia buvo palaidoti karo metu 

žuvę rusų kareiviai. Vėliau buvom liudininkai, kaip juos atkasinėjo ir vežė į karių kapines. 

Visus slėgė baisus materialinis skurdas, klasėse buvo labai šalta. Vieną žiemą klasėse sėdėjom su 

paltais. Malkas mokyklai ruošti buvo kviečiami tėvai, dirbo ir mokiniai. Prisimenu, mokytojai Magdei 

Gudaitytei vadovaujant, vykome į Latavos mišką kirsti medžių. Tekdavo juos ir pjauti jau mokyklos kieme.  

Trūko muilo, žibalo, rašalo, sąsiuvinių. Atsimenu, mokytoja Stefanija Čegienė per rankdarbių 

pamokas mokė adyti kojines. Kartą ji paprašė: „Mergaitės, gal kurios nors mama verda muilą, gal galėtų bent 

gabalėlį parduoti?“ Vilkėjom mamų austais milo paltukais. Kartą mokytoja Magdė Gudaitytė, palietusi mano 

mamos austą ir augaliniais dažais dažytą paltuką, paklausė: „Kas audė, gal ir man išaustų?“ 

Sąsiuvinių nusipirkdavome mokykloje – paskirstydavo kiekvienam mokiniui po kelis. O jų reikėjo 

daug, nes neturėjom vadovėlių ir mokytojai įvairių dalykų pamokas diktuodavo. Rašėm labai taupiai, net ant 

viršelių. Kartais sąsiuvinį pasisiūdavom patys, jei į rankas pakliūdavo kokio nors balto ar spalvoto popieriaus. 

Vos kelios mergaitės turėjo mokyklines uniformas. Ją turėti buvo visų svajonė. Pavasariais, atėjus klasių 

fotografavimosi dienai, uniformas skolindavomės. 

Kaip gi mes mokėmės tokiomis sąlygomis? Vokiečių okupacijos metais buvo dėstoma tikyba, klasėse 

ant sienų kabojo kryžiai, prieš pamokas ir po jų sustoję kalbėdavom maldą. Sugrįžus sovietinei valdžiai, aišku, 

viso to nebeliko. Kurį laiką tikybos mokymąsi tęsėme, nelegaliai rinkdamiesi į bažnyčios zakristiją pas kunigą 

Antaną Valančiūną. 

 

 

Baigiamojoje klasėje jau turėjome TSRS istorijos vadovėlį. Šią istoriją dėstė Antrojo pasaulinio karo 

dalyvis mokytojas Rapolas Dobinas. Matematikos mokė Stasys Kunčinas – principingas, reiklus mokytojas. 

Gaila, trumpai jis buvo mums skirtas, jį pakeitė Leonas Vaitiekūnas. Jautėm, kad anglų kalbos nuoširdžiai 

nori mus išmokyti mokytoja Luiza Simanavičiūtė – energinga, dėmesinga, įtaigi. Už gražias, įdomias lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokas noriu padėkoti ne tik jau minėtam mokytojui Alfonsui Ulčinui, bet ir Kazimierui 

Milašiūnui, Stanislovui Stonkui, Jonui Katinui. S. Stonkus buvo toks jautrus savo dėstomam dalykui, kad, 

kalbėdamas apie „Paryžiaus katedros“ herojų kančias, prisimenu, negalėjo sulaikyti ašarų, o ką jau kalbėti, 

koks jaudulys virpėjo klasėje... 

Kaip malonų šviesulį prisimenu mokytoją Michaliną Katinienę, kuri mums nedėstė, bet iš visų klasių 

subūrė literatų būrelį, o jame teko dalyvauti ir man. Susirinkimuose kalbėdavome poezijos kalba, dažnai 

rengėme literatūrinius vakarus. Pasiklausyti jaunųjų kūrybos atvykdavo rašytojas A. Vienuolis. Prisimenu, 

parašiau eilėraštį apie Anykščius taip, kaip širdis liepė. Perskaičiau literatūriniame vakare, patiko mokytojai 

Šeštąją klasę užbaigus. 1948 m. iš kairės sėdi mokytojai: Antanas Maneika, Malvina Motiejūnaitė, Leonas 

Vaitiekūnas, Stanislovas Stonkus, Zigmas Leškevičius, Juozas Šakėnas, Luiza Simanavičiūtė, Alfonsas Ulčinas. 

Viršuje dešinėje stovi Stasys Kunčinas 
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M. Katinienei, pagyrė A. Vienuolis. Tik mokyklos sienlaikraščiui netiko – reikėjo eilėraštį papildyti mintimis 

apie tarybinę armiją. Taisiau. Buvo liepiama įvairiom progom parašyti ir apie Staliną, ir apie komjaunimą, ir 

apie spalio revoliuciją. Kai ką ir rašiau. Mums mokytojo žodis, jo reikalavimas buvo šventi dalykai. Klausyti 

jų mokė ir tėvai. 

 
 

 
 

 

Ruošiame malkas mokyklai. 1947 m. 

 

Baigę mokyklą 1950 m. Antroje eilėje iš kairės sėdi mokytojai: Vaclovas Karvelis, Antanas Maneika, Leonas 

Vaitiekūnas, mokyklos direktorius Vaclovas Dulevičius, neatpažintas, Steponas Žvirblis, Malvina Motiejūnaitė, 

Kazimieras Ūsavičius 
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Jaunystę paralyžiavo ne tik materialiniai sunkumai, baisus skurdas, bet ir šiurpūs istoriniai įvykiai.  

Viena po kitos kartu su tėvais į Sibirą buvo išvežtos klasės draugės Regina Gabytė, Eugenija 

Tankevičiūtė, Aldona Semėnaitė, Valė Liogytė, o Levutė Žeimytė ir Genutė Paulavičiūtė buvo priverstos 

slapstytis. Kartą klasės auklėtojas Zigmas Leškevičius, po pamokų priėjęs prie mūsų kelių mergaičių būrelio, 

sako: „Jei galit, mergaitės, neikit per miesto centrą“... Supratom, kodėl auklėtojas taip sako, tačiau niekas jau 

mūsų negalėjo sustabdyti. Prie milicijos būstinės pamatėme keturis žiauriai sudarkytus vyrų lavonus. Kitą 

kartą Baranausko aikštėje... Kas galėjo reikalauti, kad tokių vaizdų prisisiurbusios jaunos akys vakarais prie 

spingsulės, žiūrėdamos į sąsiuvinį, išspręstų teisingai lygtį... 

Artinosi šimtadienis. Ruošėmės. Tik štai vasario 16-ąją suplazdėjo Biliūno gatvės liepose trispalvės 

lietuviškos vėliavėlės. Areštuojami Kęstutis Banionis, Prima Bučytė, Vlada Valavičiūtė, Janina Repečkaitė. 

Jie į šimtadienį neateis. Einant pro milicijos pastatą, žvilgsniai nejučiom skverbėsi į rūsio mažyčius langelius 

– gal pro juos švystelės suimtųjų akys... 

O jaunystė yra jaunystė. Nors kartais buvom ir sušalę, ir alkani, ir išgąsdinti, vis tiek norėjom šokti, 

dainuoti. Buvo tokia nelegali tradicija – prieš šv. Kalėdas iš klasės į klasę plaukdavo daugybė sulankstytų 

mažų laiškučių su užrašu: „Nekišk nagučių iki Kūčių!“ Juose – šventiniai linkėjimai, linksmi ir liūdni, rimti 

ir nerimti. Buvo priimta per pertraukas klasėse ar pašaliuose dainuoti. Klasiokė Anelė Skirlinskaitė užvesdavo: 

„O skubėdamas tu pro vagono duris numetei man alyvos šakelę...“ arba „Kur tas dulkėtas traukinys...“, arba 

B. Brazdžionio „Neregio elegiją“. Niekas mūsų nebarė nei už tas dainas, nei už kalėdines tradicijas. Mokytojai 

tartum nematė ir negirdėjo. O juk negalėjo negirdėti... Ačiū jiems. 

Ne visi, kurie kartu su manimi mokėsi, 1950 m. pavasarį atėjo į kultūros namus pasiimti atestatų. Šiai 

iškilmingai progai skolinomės tautinius kostiumus. Dalyvavo rašytojas A. Vienuolis. Atestatus įteikė naujas 

mokyklos direktorius Vaclovas Dulevičius. Prieš tai buvęs direktorius Antanas Kojelis jau buvo areštuotas. 

Rūsti ir liūdna banga bloškė mus į gyvenimą. 


