
RIMANTAS POVILAS VANAGAS 

(g. 1948) 

 

Rašytojas prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kraštotyrininkas, 

visuomenininkas. 

Gimė 1948 m. spalio 10 d. Peslių k. (Anykščių r.). 1955−1966 m. mokėsi Anykščių 

Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1966−1971 m. studijavo Vilniaus universitete, 

įgijo filologinį lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo išsilavinimą. 

Nuo 1983 m. R. Vanagas yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Jis parašė per 200 

apybraižų, interviu su žymiais žmonėmis, išleido poezijos rinkinių, knygų vaikams, 

esė ir publicistikos rinkinių, apsakymų, novelių. Didelio pripažinimo, įvertinimo ir 

populiarumo sulaukęs rašytojas pastaruoju metu rašo beveik išskirtinai tik apie 

Anykščius, sėkmingai leidžia paties sumanytos serijos „Sieliai“ knygas, skirtas 

gimtojo krašto istorijai ir Anykščius garsinusių žmonių atminimui. 

Už kūrybą R. Vanagas pelnė ne vieną literatūrinę premiją, tarp jų – Vaižganto, Antano Baranausko, Teresės 

Mikeliūnaitės, Kultūros ministerijos ir kt. Rašytojas yra Pasaulio anykštėnų bendrijos garbės narys, taip pat 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narys, Anykščių rajono garbės pilietis, Lietuvos Respublikos 

100-mečio proga apdovanotas „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklu. 

 

ANT ŽALIO KALNO – BALTI RŪMAI... 

 

Kai prieš dešimtį metų sėdau rašyti apie savąją mokyklą ir klasę, prisiminimai plūstelėjo netikėtu 

pavidalu. Iš melsvų gelmių, iš laiko sąnašų dumblo į paviršių ėmė kilti egzotiškas povandeninis laivas, apaugęs 

kriauklelėm, mielais mažmožiais, kadaise girdėtais balsais, akim, šypsenom... 

O štai dabar matau dar kitokį vaizdą: ant žalio kalno šviečia balti rūmai... Kaip pasakos iliustracija. Lyg 

ir nebuvo Anykščiuose tokio kalno, mokykla pasitikdavo gana plokščioje laukymėje, jos sienos bolavo tikrai ne 

egiptietišku alebastru, o labai kukliom silikatinėm plytom. Bet! 

Kadaise mane sužavėjo istoriko Juozo Jurginio apybraiža „Odė Anykščiams“, blizgėjusi šviežiai 

atkastom mūsų krašto istorijos smiltelėm. Gaila, niekas iki šiol neparašė odės Anykščių mokytojams. Žmonėms, 

kurie net atšiauriomis aplinkybėmis sugebėjo skleisti vidinę šviesą ir šilumą. 

Omeny turiu ne tik lietuvių literatūros, istorijos, muzikos, biologijos ar užsienio kalbų žinovus, bet ir 

asmenybes, su kuriomis būdavo miela malonu bendrauti ir per pamokas, ir po jų – įvairiausių būrelių 

užsiėmimuose, iškylaujant, miegant palapinėse, kopiant į kalnus, šnekučiuojantis prie laužo. 

Ir kai jau šiais laikais mes, XXIII laidos abiturientai, kur nors – atsitiktinai ar ne – susitinkam, pokalbis 

dažnai prasideda fraze: „O vis dėlto kokie geri buvo mūsų mokytojai!“ 

 

Jonas Juknevičius. 

Vaclovas Bražėnas. 

Stasys Kunčinas. 

Sofija Pakalnienė. 

Pranas Dūmanas. 

Juozas Pakalnis. 

Ona Dundulienė. 

 

 

 

 

 
Auklėtojas Vaclovas Bražėnas ir vieninteliai jo auklėtiniai – XXIII laidos abiturientai 



Po kiekvienos pavardės dedu tašką, nes tai vis atskiras, nesavanaudiškas, kilnus, jaunam žmogui 

pašvęstas likimas. 

Džoniu pramintas J. Juknevičius turėjo daugiau gabumų ir talentų nei visi mes kartu sudėjus: poliglotas, 

meistriškas šachmatininkas, orientacinio sporto žinovas, muzikantas, sodininkas, fotografas, medžiotojas, 

žvejys, o svarbiausia – talentingas pedagogas, didelę laiko dalį atiduodavęs mums, nesubrendėliams... 

V. Bražėnas – prisiekęs lituanistas, griežtas, bet kūrybiškas, teisingas. Kai jo rūstoką veidą nušviesdavo 

plati šypsena, šypsodavosi visa klasė... Literatūrą dėstė taip patraukliai, kad po pamokos nerdavau ieškoti 

Šekspyro ar Balzako... 

Iki šiol man truputį nesmagu, kad nemokėjau matematikos, o Stasiuku vadinamas S. Kunčinas buvo toks 

atsidavęs „matekorius“! Džiaugdavosi ir dėkodavo, jei dėl konsultacijos aplankydavom jį namuose. Ir – garbė 

jam! – nekankino tų, kuriems tikslieji mokslai nebuvo duoti... 

Kai mokytoja S. Pakalnienė, apsirengusi samanų spalvos suknele, stovėdavo prie lango ir motiniškai 

ramiu, šiltu balsu pasakodavo apie biologijos pasaulio stebuklus, atrodydavo, kad ji pati ką tik išplaukė iš 

slėpiningo gamtos ūko... 

Visa mokykla skambėjo nuo smagaus, energingo muzikos mokytojo P. Dūmano balso. Karštas, gyvas, 

puikus organizatorius, jis sugebėdavo sutelkti mokyklą ir rajoną garsinusius chorus, skudutininkų ansamblius – 

pastarieji išvis buvo korifėjai, visų koncertų puošmena... 

Su vyrišku, skardžiabalsiu rusų literatūros ir karinio parengimo mokytoju Juozu Pakalniu pats 

pasijausdavai tvirtesnis, vyriškesnis. Linksmai įtraukdavęs į pamoką pokštais ir gyvenimiškais pavyzdžiais, jis 

pats kunkuliavo gyvenimo džiaugsmu... 

O. Dundulienė, nepaprastai tolerantiška, inteligentiška 11 b klasės auklėtoja, sumaniai mokė prancūzų 

kalbos. Ji buvo tarsi truputį kito pasaulio žmogus – ir bėgant laikui paaiškėjo, jog išties nešiojosi didžią 

paslaptį... 

Ir dar visas būrys vyrų, moterų, suteikusių aukštesnę prabą mūsų ankstyvajai jaunystei, o gal ir visam 

tolesniam gyvenimui. 

Ar tai nėra tradicinės, visų mokyklų auklėtiniams lyg ir privalomos liaupsės mokyklos suolui? 

Panegirika, sumišusi su nostalgija ir jaunų dienų romantika? 

Dabar, po tiekos metų, daugelsyk vis kitaip grįžtant į skambučio ir pertraukų šurmulio perpildytus 

koridorius bei klases… po likiminių vingių, apsisprendimų valstybės ir kiekvieno piliečio kelyje… naivu būtų 

sakyti, jog mes tik žydėjome, žydėjome, žydėjome baltais pavasario žiedais! 

Iš tiesų gi – mes daug ko nežinojome. 

Kai per brandos egzaminus, pačioj jų kulminacijoj, nusišovė mūsų klasės draugas Juozas (vienintelis 

klasėj ne komjaunuolis), mes nė iš tolo nenumanėme visų tragedijos priežasčių. Bent man jos daugmaž 

paaiškėjo tik po pusės amžiaus, išsiaiškinus tremtyje gimusio vaikino gyvenimo peripetijas. Budrių pareigūnų 

pinkles, persekiojimą tikrąja to žodžio prasme… 

Netrukus po Nepriklausomybės atkūrimo vienas buvęs J. Biliūno vidurinės mokyklos mokytojas 

netikėtai prisipažino: „Nenustebk, kokioje nors byloje radęs mano pavardę. Taip, anuomet mane buvo išsikvietę 

į saugumą, klausinėjo, kokios mokinių, taigi ir tavo, nuotaikos. Tokie buvo laikai. Sistema kontroliavo, 

reglamentavo, draudė, o kas jai mokytojas? Sraigtelis, kurį kartkartėm reikia priveržti…“ 

Visai neseniai, krapštinėdamas literatūrinį projektą, peržvelgiau 1958−1966 metų „Kolektyvinio darbo“, 

buvusio Anykščių rajono laikraščio, komplektus. Kiekvienam numery – kilometriniai straipsniai apie mokytojų 

konferencijas, skirtas komunistiniam jaunimo auklėjimui; apie išgamas pokario banditus; apie krikščionybės ir 

bažnyčios tamsuoliškumą; apie neprilygstamus tarybinės šalies darbo žmonių laimėjimus; apie imperialistų 

užmačias užgniaužti bet kokią pažangą; apie kolūkių laukuose skambančias laimės dainas… 

Viešpatie, į kokį liūną mes buvome murkdomi! 

Nežinojom to, nesupratom, nedrįsom suprasti. 

Kokie išmintingi, kantrūs, šviesūs turėjo būti mūsų mieli mokytojai! Puikiausiai suvokdami tą totalinį 

marazmą, jausdami vidinę priešpriešą, jie sugebėjo nenuleisti rankų, nepalūžti. Išlaviruoti tarp geležinių partijos 

direktyvų – ir išsaugoti gėrio, tiesos grūdus, skiepyti mums dvasinį ryšį su tėviške, Lietuvos istorija, gimtąja 

kalba, tautos tradicijomis. 

...1966-ųjų birželio gale, po išleistuvių vakaro ir nakties, sutikome pirmąjį savarankiško gyvenimo 

saulėtekį. Pamažėl brėkštant rytiniam dangaus pakraščiui, klasės vadovas Vaclovas Bražėnas iškilmingai skaitė 



Biliūniečio priesaikos žodžius. Gi mes, suklaupę ratu ant akmeninės tvorelės, jausdami akimirkų svarbą, 

kartojom: nepamiršti gimtojo krašto, mokyklos ir draugų, jaustis biliūniečiu visur ir visada, o tai reiškia – nešti 

žmonėms Laimės žiburio kibirkštis... 

Paskui žvilgsniai nukrypo J. Biliūno tėviškės link… o atsigręžę išvydome slėnyje bundantį pasakišką 

Anykščių miestelį… 

Ir pasijutome besą nepaprasto proceso dalyviai, liudininkai. 

O mokykla ilgainiui vis augo ir augo, kilo ir kilo – kol ant žalio kalno sutvisko toli šviečiančiais 

rūmais… 


