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Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, literatė, publicistė, visuomenininkė. 

Gimė 1923 m. gruodžio 18 d. Viešintų miestelyje. Čia baigusi 6 mokyklos skyrius, 

toliau mokėsi Kupiškio gimnazijoje. Ją baigė 1945 m. ir įstojo į Vilniaus 

universiteto Filologijos fakultetą. Susirgus motinai, studijas trečiame kurse 

nutraukė. Vėliau, jau mokytojaudama, lietuvių kalbos ir literatūros mokslus 

neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. 1948 m. 

sausio mėn. pradėjusi dirbti Anykščių gimnazijoje (vėliau − Jono Biliūno vidurinėje 

mokykloje), čia iki 1979 m. dėstė lietuvių kalbą. Prasidėjus Atgimimui, visą laiką ir 

jėgas skyrė visuomeninei veiklai – dalyvavo Anykščių Sąjūdžio grupės kūrime, buvo 

Anykščių Sąjūdžio laikraščio „Žiburys“ redkolegijos narė, aktyviai dalyvavo 

Tėvynės Sąjungos veikloje. 

Visiems, kas pažinojo Oną Šakėnienę, ji buvo Mokytoja. Savo žodžiu, savo gyvenimo 

ir asmenybės pavyzdžiu ji mokė meilės Dievui, Tėvynei, artimui, mokė pareigos, 

atsakomybės, krikščioniškos moralės. 

O. Šakėnienė mirė 1999 m. balandžio 17 d. Palaidota gimtosiose Viešintose. 

2003 m. Onos Šakėnienės bendraminčių iniciatyva buvo išleista jos knyga „Stebuklas eit žeme“. Tai mokytojos 

rašytinis palikimas: dienoraščio ištraukos, atsiminimai, eilėraščiai, publicistika. Plačiau 

 

Tu man pirma ir paskutinė 

 

„...Tu man pirma ir paskutinė...“ − norėčiau dainuoti 40-ąjį vardadienį švenčiančiai varduvininkei, tokį 

gražų ir prasmingą vardą gavusiai ne kūdikystėje, kaip įprasta, o esant 33-ejų. Kai Tu ėjai tik 28-uosius, aš, 

ketveriais metais jaunesnė, pasibeldžiau į Tavo duris. Tada Tave vadino Anykščių gimnazija. Ir buvai Tu man 

panaši į didelę pilką paukštę išskėstais sparnais, nutūpusią senų medžių, žalių sodų pavėsyje, akimis įsirėmusią 

į stačiatikių cerkvės siluetą. Vienu ištiestu sparnu beveik siekei Anykštą, kitu – siauruką, nubėgantį per 

Kasagorus. Ir po vienu sparnu, vadintu „Darželiu‘, ir po kitu – „Kamčatka“, čiulbėjo ulbėjo paukščiukai, 

neramūs ir godūs, o tiems, kurie nebetilpo, numetei pilką plunksną – Falevičių namelį – pagrindinėje gatvėje. 

Tavo neišvaizdžiame kūne plakė daug širdžių, pasiryžusių tuos paukščiukus lesinti žinių grūdais, o neretai ir 

priglausti, užstoti nuo piktų laikmečio audrų. 

1948 m. sausio pačiame viduryje ir aš pasisiūliau į „lesintojus“ tavo pulso reguliuotojui inspektoriui 

Alfonsui Ulčinui. 

− Vaikeliuk, iš kurgi tu vidury mokslo metų? Nė vienos laisvos pamokos! 

Apleido viltis, nors ir turėjau lapelį su švietimo skyriaus vedėjo parašu, kad skiriama. Bet juk 

nereikalinga. O jau mėnuo, kai ieškau darbo, nutraukusi įpusėtas studijas universitete dėl motinos ligos. Nei 

duonos, nei vaistų, nei pinigų. 

− Nenusimink, vaikeliuk, ką nors darysime, − girdžiu susijaudinusį balsą ir jaučiu ranką ant peties. Tą 

guodžiantį balsą ir tą globojančią ranką jaučiau ilgus metus, pradžioje tapusi penkių dalykų dėstytoja, o greitai 

– tik lituaniste. Po tuo balsu, po ta ranka įgijau drąsos ir patirties, susilaukiau dalykinės paramos, kai taip 

sunku buvo gauti net nagrinėjamą kūrinį. Duok, Dieve, kiekvienam pradedančiajam pajusti tokią ranką ant 

peties... 

Daug gerų širdžių sutikau po Tavo pilkomis plunksnomis, nors ir ne iš karto atsivėrusių. Baimė, 

netikrumas, pavojus tvyrojo dieną ir naktį virš daugelio lemties. Nežinia, kokiu pavidalu jis gali prisėlinti... 

Bet ... „Yra nematoma jungtis tarp mūs visų širdžių“ (V. Mykolaitis-Putinas). Pajutome, išgirdome, 

atsipažinome – vienminčiai, eiliniai, nepartiniai. Vienos iš tų širdžių nutolusios, kitos amžinai nutilusios, 

trečios dar plaka rudeniniu džiaugsmu tarp džiaugsmo ir sielvarto, tarp vilties ir baimės. Ne dėl savęs... 

Čia pažinau ir rašytoją A. Vienuolį, suteikusį man keleriems metams pastogę „Žaliojoj pily“, o Tau 

nulėmusį naują rūbą, naują lizdą, naują vardą. Rašytojas jau tada siūlė lizdo vietą – netoli Liudiškių piliakalnio. 

Bet buvo nuspręsta kitaip – miesto centre. 

Nežinau, kaip kitiems, o man Tavo naujajame lizde trūko žalio jaukumo, vargingos buities širdingumo, 

glausties draugiškumo, soduose ir klasėse skambėjusių dainų tauraus dvasingumo. Kažin, ar negėlė Tau 

širdies, kai naujajame lizde buvo uždrausta dainuoti per pertraukas, idant einančiam pro šalį valdžios vyrui 

kažkas nepasigirstų... 

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1078


Būdamas LTRS AT deputatas, mokytojų ir mokinių pareiškimų palaikomas, rašytojas A. Vienuolis 

kaip atpildą, kaip brangią dovaną paruošė Tavo lizdo krikštynas, tapo krikštatėviu ir padovanojo šviesų tauraus 

anykštėno vardą – Jono Biliūno vidurinė mokykla. Vardas greitai prigijo, bet iš jo šaknų sunkiai stiebėsi į 

viešumą tikrųjų J. Biliūno asmenybės ir kūrybos vertybių atžalos. „Klimatas“ trukdė. Nesusipynė ir gražus 

tradicijų vainikas apie jo liemenį. 

Reikėjo dar vieno skrydžio į naują lizdą, ant savo sparnų parsinešant ir vardą. Dabar jau Liudiškių 

piliakalnio papėdėje, išaugusio obelisko „Laimės žiburys“ spindulyje. 

Kiekvieną Tavo skrydį, kiekvieną lizdą ištikimai lydėjau ir saugojau kaip sugebėjau. Džiaugiausi, kad 

paskutiniame lizde tarsi per Sutvirtinimą gavai dar vieną vardą – humanitarinė. Teko išleisti pirmąją keturių 

klasių humanitarinę laidą. Žinoma, „humanitarinti“ kiekvieną klasę ir kiekvieną mokinį nebuvo logiška. Bet 

visada pradžia galvą laužia. 

Mačiau, kaip „revoliucinis demokratas, socialistas“ grumiasi su „rašytoju humanistu“ J. Biliūno 

asmenybės ir kūrybos vertinimo kriterijuose, kaip vis labiau laimi pastarasis, kaip pinasi gražių ir prasmingų 

tradicijų vainikas, ypač ėmus Tavo pulsą reguliuoti pavaduotojui, o netrukus ir direktoriui Vaclovui Bražėnui. 

Greitai keitėsi vizualinis Tavo rūbo vaizdas: fojė – grafikos darbai J. Biliūno kūrinių tematika, antrajame 

aukšte – rašytojo bareljefas, sakralinės mintys ir rimtis. Į trečiąjį aukštą kopimas pro dailininko Jono 

Tvardausko raižytą medžio pano, spinduliuojantį biliūnišką dvasią. Muziejėlis. Prasmingi rašytojo gimimo ir 

mirties metinių minėjimai, kapo priežiūra ir t. t. 

Svarbiausia, žinoma, Tavoji brandinta Mintis, Grūdai, Lesalas, jų kokybė. Šiandien, žvelgiant jau iš 

„palaimintos tolumos“, nudiegia sąžinę, kad gal nemaža mūsų buvome prasti „lesintojai“, jei po Tavo sparnais 

išsiplunksnavo ir gegužiukų, vanagiukų, varniukų. Bet juk yra sakalų, lakštingalų irgi pelėdų. Tedžiugina jie 

Tavo širdį 40-ojo vardadienio proga. Sėkmės Tau, sutvirtintai dar vienu vardu – tautinė ir susigražinusiai – 

gimnazija. 

O aš dar kartą nueisiu prisiminimuose savo kelią Tavo skrydžių ženklu, nes Tu man pirmutinė, 

vienintelė ir paskutinė. 

 

„Žingsniai“. Anykščių J. Biliūno gimnazijos leidinys, 1993 m., gruodžio 4. 


