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VACLOVAS BRAŽĖNAS 

(1937–2018) 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, vadovas. 

Gimęs 1937 m. vasario 16 d., Ažuskardžių k. (Utenos r.), netoli Utenaičio ežero, 

V. Bražėnas 1945−1956 m. mokėsi Utenos 1-ojoje vidurinėje mokykloje, o ją 

baigęs studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1962 m., įgijęs lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojo specialybę, pradėjo dirbti Anykščių Jono Biliūno 

vidurinėje mokykloje mokytoju. Ši mokykla V. Bražėnui buvo pirmoji ir paskutinė 

darbo vieta: mokytojas, direktoriaus pavaduotojas, nuo 1972 m. trejetą 

dešimtmečių – direktorius, vėl mokytojas. Pačius kūrybingiausius metus 

mokytojas atidavė ne tik Anykščių krašto jaunosios kartos ugdymui, bet ir 

mokyklos reformoms, jos modernizavimui. Mokytojo akyse išaugo dabartinis 

mokyklos rūmas. Čia eita su mokiniais talkininkauti, čia sodinti medeliai, kurie 

dabar jau dideli medžiai... 

1968 m. veiklus pedagogas subūrė pirmąsias humanitarines klases su sustiprintu 

lietuvių kalbos ir literatūros dėstymu ir taip padėjo pagrindą atkurti humanitarinę 

gimnaziją Anykščiuose. Ir pats savo pavyzdžiu skatino jaunimą kurti. Atgimimo laikais mokykloje buvo 

įsteigtos gimnazijos klasės. 1996 m. Jono Biliūno vidurinė mokykla viena pirmųjų Lietuvoje gavo gimnazijos 

vardą. 

Vaclovas Bražėnas, direktorius ir mokytojas, buvo didelės erudicijos, begalinio darbštumo išskirtinė 

asmenybė. Turėjo didelį autoritetą tarp mokytojų ir mokinių. Laisvalaikį leisdavo gamtoje, sode, domėjosi 

menu, pats kūrė grafikos darbus – ekslibrius, jų padarė kelis šimtus. Ekslibrius dažniausiai kūrė skyrė savo 

kolegoms mokytojams, literatūros kūrinių personažams. 

1987 m. V. Bražėnui buvo suteiktas Nusipelniusio mokytojo garbės vardas. 2005 m. Lietuvos Respublikos 

Prezidentas apdovanojo V. Bražėną ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 2016 m. už ypatingus 

nuopelnus Anykščių krašto švietimui V. Bražėnui buvo suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas. 

Mirė 2018 m. vasario 23 d. Palaidotas naujosiose Anykščių kapinėse. Plačiau 

 

 Elegija apie mokyklą, laiką ir žingsnius 

 

Įvykiai, užfiksuoti kronikose kaip negyvi faktai, žmonės, šiandien žvelgiantys tik iš nublukusių 

fotografijų, laikas, palikęs istorijoje trumpą eilutę, ir kasdieninės mintys apie mokyklą kartais ima tekėti 

keistais asociacijų vingiais. Tada nejučia pamatai gilesnę reiškinių prasmę, imi įžvelgti detalėse dėsningumus.  

Ko gero, ir mokykla valstybės gyvenime – tik detalė, bet ypatinga: ji lemia jos ateitį ir jos kultūrą. 

Atrodo, ši paprasta tiesa mūsų valstybėje dar nėra suvokta. O juk mokykla – dalelė gyvos Lietuvos, pažymėta 

ta pačia laiko ir istorijos lemtimi, plakta tų pačių vėjų ir darganų, klūpėjusi prieš svetimus dievus, bet vilties 

nepraradusi, nes ta viltis ruseno ne vienoje, ne dviejose, o šimtuose širdžių... 

Pirmieji žingsniai, pradžių pradžia... Kuriasi Lietuva. Pora metų vėliau, 1920 m. – ir Anykščių 

progimnazija, pradžioje keturklasė, o vėliau, jau karo metais, virtusi gimnazija. 

Tai ypatingas laikas. Stebina tų laikų žmonių, paprastų ūkininkų ir miestelio inteligentų, įžvalgumas 

ir valstybinis mąstymas: jie giliai suvokė, kad karo audros nualintai, Nepriklausomybės kovų nuniokotai 

Lietuvai visų pirma reikia mokyti savo vaikus, atverti kelius į šviesą ir modernų pasaulį, ugdyti būsimus 

valstybės vyrus. Ir tam negailėta nieko – nei lėšų, nei rūpestingos globos. 

Stebina ir kitas dalykas, toks būdingas anų laikų mokyklai, − tai gyvenimas idealais, savotiškas visų 

pasiaukojimas − ir mokytojų, ir vaikų, ir visuomenės − kurti šviesią Lietuvą. Jiems patiems tai neatrodė nei 

auka, nei suvaržymas. Jie kitaip nemokėjo mąstyti ir gyventi: jie kūrė savo Lietuvą, savo didžiąją meilę. 

Gal todėl mokykla netrunka tapti miestelio kultūros židiniu, traukiančiu į save ir vaiką, ir suaugusį. 

Čia rašomi scenos veikalai, statomi spektakliai, čia kuriasi chorai, čia šokama ir dainuojama, bet nepamirštami 

ir amžinieji klausimai: žmogaus dora, artimo meilė, ištikimybė Tėvynei. Būtent šiuo laikotarpiu mokykloje 

susiklostė humanitarinio ugdymo tradicijos, dėmesys žmogaus dvasinei kultūrai ir humanistinėms vertybėms. 

Manau, kad ši mokyklos dvasia nebuvo iki galo sunaikinta ir tada, kai viena po kitos per Lietuvą ritosi 

rudojo maro ir raudonojo teroro bangos, nei tada, kai ilgus dešimtmečius Lietuvą trypė okupanto batas. Net ir 
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tada, kai atėjo sodybų tuštėjimo metas, kai po kažkurios nakties tuštėjo klasės, likę našlaičiais suolai su 

įrašytais inicialais dvelkdavo šalčiu, o baimė surakindavo lūpas... 

Be abejo, tada buvo prarasta daug: paniekinti idealai, tikrosios vertybės pakeistos melagingomis 

tiesomis, apspjaudyta Tėvynės meilė ir tautinė savigarba... Sunkūs laiko žingsniai, sunkūs kaip akmenys... 

Bet ir tada šviesa negęsta mokyklos languose, šviesa, spinduliavusi anų laikų dvasia ir tradicijomis. 

Nors mokytojai ir mokyklos vadovai keičiami kaip čigono arkliai, bet mokykloje dar dirba senoji mokytojų 

karta, išsaugojusi dvasinę nepriklausomybę, o ir jaunųjų širdyse – Valerijos Žemaitytės, Onos Gikytės-

Šakėnienės, Sofijos Pakalnienės, Alfonso Ulčino – dar gyvi idealai, atsinešti iš nepriklausomos Lietuvos 

mokyklų, dar išlieka viltis, kad jie duos naujas atžalas. 

Ko gero, visa tai būtų buvę kur kas sunkiau išsaugoti, jeigu ne lemtingas žingsnis mokyklos istorijoje  

– 1953 m. gruodžio 7 d. jai suteikiamas Jono Biliūno vardas, tapęs tarsi mokyklos vėliava ir jos skydu, keturis 

dešimtmečius gynusiu jos tradicijas nuo įtarių valdininkų žvilgsnio. 

Kas vis dėlto nulėmė šį žingsnį, kad mokyklai buvo suteiktas Jono Biliūno vardas, kai visa Lietuva 

duso nuo černiachovskių, ždanovų, matrosovų. Matyt, lėmė ne tik Antano Vienuolio autoritetas, lėmė ir kitos 

palankios aplinkybės: tų pačių metų giedrą vasaros dieną visa Lietuva palydėjo J. Biliūno palaikus, parvežtus 

iš Lenkijos į gimtinę, ir palaidojo ant aukštos Liudiškių kalvos, „kad matytų kapas sodžių, kūdikėlis kur 

užaugau“. J. Biliūno sugrįžimą pavadinčiau stebuklu, kai žinai, kad rašytojo palaikai grįžo tuo metu, kai 

tūkstančiai lietuvių, gal net Simanų, Baltrų ir Juozapotų vaikai ir anūkai, dardėjo į Šiaurę arba jau buvo atgulę 

lediniuose karstuose be karstų, šnabždėdami Lietuvos vardą kaip maldą, kaip paskutinį atsisveikinimą. Ar ne 

kraupus paradoksas, kad tuo metu, kai gyvieji rašytojai miršta svetimuose kraštuose, tada grįžta mirusieji ir 

stoja gyvųjų vieton... 

Be abejo, šalia pagarbos rašytojui būta ir šalto išskaičiavimo, ir noro jo vardu pridengti kultūros 

niokojimą. Bet mums, biliūniečiams, tai buvo daugiau negu stebuklas: atsivėrė galimybės kurti savo mokyklos 

dvasinį veidą Jono Biliūno asmenybės pavyzdžiu. Tai buvo labai svarbus žingsnis mokyklos likime, tik 

šiandien imamas suvokti, ką jis reiškė tuometinei mokyklai. Juk rašytojo asmenybės šviesa buvo tokia stipri 

ir patraukli, o kūrybos versmė tokia gyvybinga ir švari, kad nedaug tepajėgė ją užteršti įvairūs ideologiniai 

chemikalai. 

Todėl šiomis dienomis minėdami Jono Biliūno vardo suteikimo 40-metį, galime be ypatingo kaltės 

jausmo žvelgti į praeitį ir mąstyti apie ateities mokyklą, apie jos naujus žingsnius. 

Pirmas žingsnis į ateitį žengtas – nuo šių metų rugsėjo 1-osios atkurta gimnazija. Suprantama, tai 

nedidelis žingsnis, nors ir svarbus kaip judėjimo į priekį simbolis. Pro laiko ūkanas šiandien būtų galima 

įžvelgti tik ateities kontūrus. Visų pirma, tai lingvistinė gimnazija, į kurią konkurso būdu būtų priimami gabūs 

kalboms mokiniai, baigę pagrindinę dešimtmetę mokyklą. Todėl gimnazijoje būtų privalomi tik profiliniai 

dalykai, o visi kiti − kasmet laisvai pasirenkami. Jų privalomas skaičius nustatytas nedidelis – trys−keturi. 

Gabiausieji paskutiniais mokymosi metais atlieka stažuotę užsienio mokyklose. Beje, kaip ir mokytojai − jie 

pedagoginės išminties ir patyrimo semiasi ne tik iš knygų ar iš antrų, trečių lūpų, bet praktiškai yra gerai 

susipažinę su vakarietiškų mokyklų metodika, aprūpinti ne tik modernia mokykline technika, bet ir materialiai: 

neskaičiuoja, kaip šiandien, paskutinių centų, kai iki atlyginimo dar lieka savaitė. Tai orūs, inteligentiški, 

aukštos kvalifikacijos specialistai, nesergantys nepilnavertiškumo kompleksais... 

Gal ir juokinga apie tai svajoti šiandien, kol mokykla maitinama tik trupiniais nuo valdininkų stalo, 

kol valstybės vyrai susirūpinę skuba kurti asmeninę gerovę... Ir vis dėlto manau, kad šita vizija nėra tik tuščia 

fantazija, nes laikas nesustoja, jis teka kaip upė į platesnius vandenis, teka į ateitį, nešdamas progresą ir viltį. 

Todėl pirmasis žingsnis į ateitį – gimnazijos atkūrimas – nėra tik simbolis, tai truputį daugiau... 

Nes ir mokykla – ne tik švietimo įstaiga, tai truputį daugiau, tai greičiau namai, panašūs į gyvą būtybę, 

turinčią savo sielą, savo dvasią. Ateini vakarais, kai nebešviečia nė vienas langas, ir tave pasitinka tokia 

spengianti tyla ir tokia ramybė, jog atrodo, kad tavo žingsnių aido klausosi ir sienos, ir dingstančios tamsoje 

laiptų kaskados. 

Įsiklausai ir – net keista! – pajunti, kad ir šią vėlyvą valandą nesi vienas: mokykla dar gyvena dienos 

prisiminimais, tarsi šnekasi su tais, kurie trumpam išbėgo, kad vėl sugrįžtų, kad vėl jų žingsniai aidėtų nuo 

ryto iki vakaro. 

Žingsniai kaip fonas, kurio nebejauti. Žingsniai kaip gyvenimo, kaip ėjimo į priekį simbolis. Pagaliau 

ir kaip išėjusiųjų prisiminimas. Atrodo, dar girdi jų, išėjusiųjų, balsus ir juoką, jauti rankomis liestų daiktų, 

knygų, instrumentų šilumą, nors žinai, kad jų nebėra. 
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Vienų pėdsakai nusitęsė per visą Lietuvą, kad surastų savo tiesą, savo gyvenimą, gal ir savo vargą. 

Kiti gi jau atgulė amžinam miegui smėlėtame Anykščių krašto kampelyje, kur tyliai ošia pušys ramybės 

giesmę ir mokytojams, ir mokiniams: Janinai Petrošienei ir Daliai Ramoškaitei, Pranui Dūmanui ir Arūnui 

Pociui, Domui Kazlauskui, Vilmai Slučkaitei ir kitiems, pirma laiko išėjusiems... 

Kaip tik čia, mokykloje, vienatvės valandą pajunti, koks negailestingas Laikas, sutraukantis visus 

ryšius, kurie laikė žmogų prie gimtinės žemės, rišo su tėvų sodybomis. Ir nejučiomis į galvą beldžiasi mintis: 

jei nebeliks žmogui visai nieko, tai liks dar mokykla – pradžia to didelio kelio, kuriuo kiekvienas atėjome į 

šią dieną, liks mūsų žingsniai ir atmintis. 

 

„Žingsniai“. Anykščių J. Biliūno vidurinės mokyklos leidinys, 1993 m. gruodžio 4 d. 

 

 
 

Vaclovas Bražėnas ir Stasė Bražėnienė, anglų kalbos mokytoja, prie J. Biliūno paminklo 1987 m. rugsėjį 


