Didžiulienė Liudvika-Žmona
Gimė 1856 05 03 Robliuose Rokiškio r. – 1925 10 25 Grieţionėlėse Anykščių r.
Rašytoja, visuomenės veikėja
Gimė gausioje 8 vaikų dvaro tarnautojo šeimoje. Nuo 1859 m. augo Vaitkūnuose, vėliau Rokiškyje. 1874 m. šeima
persikėlė į Karūnių palivarką netoli Viešintų (Anykščių r.). Ištekėjusi 1877-1896 m. gyveno Grieţionėlėse (Anykščių r.).
1896 m. vasarą, norėdama išleisti į mokslą visus savo vaikus, paliko Grieţionėles ir 1896-1907 m. su vaikais gyveno
Mintaujoje. 1905 m. įsitraukė į revoliucinį judėjimą, rūpinosi revoliucionieriais, slėpė nelegalią literatūrą. 1905 m. ji
sukvietė moterų aktyvisčių susirinkimą V. Zubovo dvare prie Šiaulių, kur buvo svarstoma moterų vienijimosi į organizaciją
perspektyva. 1905 m. gruodį buvo Vilniaus Didţiojo Seimo atstovė, 1907 m. rugsėjį dalyvavo Lietuvos moterų pirmajame
suvaţiavime Kaune. 1907-1915 m. ji vėl gyveno Grieţionėlėse. Nuo 1907 m. ji buvo Lietuvos Mokslo draugijos narė,
dalyvavo šios draugijos suvaţiavimuose. 1915-1924 m. gyveno Jaltoje, Ukraina, iš pradţių dirbo karo ligoninėje,
vėliau padėjo steigti lietuvių tuberkuliozinę sanatoriją ir buvo jos šeimininkė. 1924 m. kartu su vyru grįţo į Lietuvą, iš
pradţių gyveno Panevėţyje, tačiau pašlijus sveikatai, iki gyvenimo pabaigos liko Grieţionėlėse. Prieš mirtį aplankęs J.
Tumas-Vaiţgantas perėmė paskutiniuosius jos kūrinius rankraščiuose ir pasirūpino jų išlikimu bei publikavimu.
Dar maţa išmoko visokių amatų, privačiai mokėsi skaityti ir rašyti. Vaikystėje ir jaunystėje rinko tautosaką, į lietuvių kalbą
mėgino išversti vokiečių ir lenkų poetų eilėraščius. Domėjosi lietuvių liaudies kultūra, 1875 m. iš liaudies dainų parašė
operetę „Piršlės ir veselijos“, kuri iki šių dienų neišliko. Gyvendama Grieţionėlėse platino draudţiamą lietuvišką spaudą,
rinko ir uţrašinėjo liaudies dainas ir papročius bei sutautosakėjusius A.Strazdo, A. Vienaţindţio, V. Aţukalnio kūrinius.
Mintaujoje gyvendama pati įrengė ir priţiūrėjo 12-14 vietų moksleivių bendrabutį, organizavo moksleivių laisvalaikį, mokė
juos dainų, rengė namų vaidinimus, kuriems pati rašė pjeses „Vakaruškos“, „Saldi meilė“, „Dėl ţemės sklypo“, „Katei
juokai – pelei verksmai“ ir kitos, šelpė maţiau pasiturinčius mokinius. Pradėjusi ir pati vaidinti namų spektakliuose, vėliau
dalyvavo ir Mintaujoje vykusiuose viešuosiuose vaidinimuose. Jaltoje leido šapirografuotą laikraštėlį „Sanatorijos
ţvaigţdutė“, organizavo kultūrinę lietuvių veiklą, šelpė ir slaugė vaikus.
Nuo 1892 m. Ţmonos slapyvardţiu spaudoje publikavo savo apsakymus ir publicistinius straipsnius. 1893 m. pasirodė
pirmoji jos knyga ‚Lietuvos gaspadinė arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas“. 1912 m. atskira
knygele išleista komedija „Lietuvaitės“.
Bendradarbiavo leidiniuose: „Ūkininkas“, „Varpas“, „Lietuvių laikraštis“, „Ţvaigţdė“. „Iliustruotoji Lietuva“, „Lietuva“,
„Nedėldienio skaitymas“, „Lietuvos ţinios“, „Panevėţio balsas“ ir kt.
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