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Alfonsas Ulčinas 
(1907−1996) 

 

Lietuvių kalbos ir anglų kalbos mokytojas, visuomenininkas, kraštotyrininkas. 

Gimė Bertužių k. (Šiaulių apskr.). Mokėsi Kairių (Šiaulių r.) pradžios mokykloje, 1928 

m. baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. Nuo 1928 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 

universiteto Humanitarinių mokslų fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą bei anglų 

kalbą ir anglų istoriją. 

1937−1940 m. A. Ulčinas dirbo Vilkaviškio privačioje gimnazijoje mokytoju. Nuo 

1940 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Anykščiuose. 1940−1944 m. A. Ulčinas 

dirbo Anykščių progimnazijoje, 1944−1949 m. – Anykščių gimnazijoje, 1949−1953 

m.  – Anykščių vidurinėje mokykloje, 1953−1968 m. – Anykščių Jono Biliūno 

vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos mokytoju. Du 

dešimtmečius (iki 1964 m.) jis buvo ir šios mokyklos mokymo dalies vedėjas, 

1964−1968 m. – direktoriaus pavaduotojas mokymui ir auklėjimui. 
 Amžininkų prisiminimuose jis išliko kaip taktiškas ir pareigingas, bet nekentęs formalizmo ir biurokratizmo. 

A. Ulčinas taip pat domėjosi kraštotyra, bendravo su buvusiais Anykščių mokytojais ir mokiniais, paskelbė 

spaudoje kraštotyros darbų apie Anykščių krašto švietimo raidą XX a. I-ojoje pusėje. 

Laisvalaikiu mėgo sportą, buvo filatelistas. 
Mirė 1996 m. gegužės 17 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių kapinėse. Plačiau 

Onutė Jakimavičienė 

Dvasingumo riteris                                                                                        

Nedaug yra žmonių, kuriuos pamačius, o ir geriau pažinus, pirmas įspūdis liktų toks pat gyvas, gal net 

stipresnis, įtaigesnis. O toks žmogus man {ir ne tik} – Alfonsas Ulčinas, vienas įdomiausių, šviesiausių Anykš-

čių inteligentų. Pirmą kartą, jo dar nepažindama, nieko apie jį nežinodama, pamačiau Anykščiuose: gražų, 

orų, tamsia eilute vilkintį, švytėte švytintį sidabriškai balta galva. Net krūptelėjau – tikras Vaižgantas... Gal 

tas pirmasis įspūdis ilgai vertė laikytis atokiai, nedrįstant įkyrėti, bijant pasirodyti menkai, tuščiai, nuobo-

džiai... 

Prieš pasibelsdama į žilagalvio mokytojo duris, varčiau jo autobiografiją, bendradarbių atsiminimus, 

publikacijas spaudoje. Nustebino A. Ulčino giminės geneologinis medis, kurio šakos išsupo ir mūsų literatūros 

klasiką Juozą Grušą, ir jo artimi, bičiuliški santykiai su daugeliu šviesuolių, inteligentų: A. Vienuoliu, M. 

Grigoniu, A. Bačkiu {žmonos Onutės pusbrolis}, B. Buivydaite, L. Jovaiša ir daugeliu kitų. Gimęs Šiaulių 

apskrityje, mokslus pradėjęs krimsti Kairių pradžios mokykloje, baigęs Šiaulių valstybinę gimnaziją, Lietuvai 

davusią tiek gabių žmonių, 1928 m. įstoja į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą... Vos trisdešimtmetį perkopęs 

atvyksta į Anykščius ir 1940 m. rugsėjį pradeda dirbti Anykščių vidurinėje mokykloje, kuriai atiduoti 28 gy-

venimo metai. Tokie tat anketiniai duomenys... Tiek žinau, eidama į pirmąjį pasimatymą su žmogumi, tokiu 

panašiu į Vaižgantą. Įsišnekam, išdrįstu prabilti apie tą panašumą, o ponas Alfonsas juokiasi: „Ak taip, - 

Vaižgantas!... Kur gi ne, juk jo mylimiausias profesorius buvęs. Į jį slapčia visi žavėdamiesi žvelgėm, žinia, ir 

panašūs būti norėjom... O dėstė juk garsenybės: V. Krėvė-Mickevičius, V. Mykolaitis-Putinas, V. Biržiška, P. 

Galaunė, S. Čiurlionienė, B. Sruoga, L. Karsavinas. Gal dėl to ir Anykščiai tapo tuo vieninteliu uostu, kur 

pagaliau surastas pastovumo , bendrumo su viskuo pojūtis, ramybė. Nors kiek tos ramybės būta – dievai žino? 

Juk pats gyvenimas nešė, rodos, vien sumaištį, netikrumą rytdiena, baimę, abejones. Ir kaipgi kitaip, kai kei-

čiasi valdžios, ūžia karo vėtros, raudamos iš šaknų jaunus ir senus. Senasis mokytojas šypsosi, ir jo akyse, 

širdyje, dvasios toliuose kyla ir leidžiasi prisiminimų bangos: „Atmenu, kaip ieškojau mokyklos, norėdamas 

prisistatyti į darbą. Rodos, galo nebuvo tai gatvei – tokia ilga ilga pasirodė. Suradęs direktoriaus kabinete 

stuomeningą, „išsifrantinusį“ vyriškį, prisistačiau, o šis ėmė juoktis – pasirodo, pats tuo pačiu tikslu laukė 

direktoriaus. Sunku buvo, kai trūko vadovėlių, mokymo priemonių, bet viską lengvino mokinių noras mokytis, 

didžiulė pagarba mokytojui. O ir dirbti, mokyti teko visko, ko pats bent kiek buvau pramokęs, ką mėgau: 

dėsčiau net fizkultūrą berniukams, anglų kalbą. Keitėsi ir mokykla: iš mažytės, įsikūrusios buvusiuose šventiko 

namuose, kėlėmės į naują pastatą miesto centre. Dar vėliau ir jame tapo ankšta, kartu su A. Vienuoliu-Žu-

kausku, miesto valdžios, ministerijos atstovais teko rinkti vietą dabartinei J. Biliūno vidurinei mokyklai. Kone 
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kasmet keitėsi direktoriai – per tuos dvidešimt aštuonerius metus net 14 jų atėjo išėjo... O pats, pradėjęs 

mokytoju, daugiausia metų išdirbau direktoriaus pavaduotoju. Žinia – kažkas juk turėjo dirbti juodą darbą: 

sudarinėti tvarkaraščius, rašyti ataskaitas, pranešimus, atsiliepti į instrukcijas, rekomendacijas. Taip susido-

mėjau {vykdydamas nurodymą iš viršaus} kraštotyra, pradėjau rinkti mokyklos istoriją, ėmiau susirašinėti su 

buvusios progimnazijos bei gimnazijos mokytojais, direktoriais. Prieš akis vėrėsi buvęs Anykščių krašto kul-

tūrinis gyvenimas, lydimas supratimo, jog mokykla, jos vadovai, mokytojai buvo tikrieji viso miesto, Anykščių 

krašto kultūrinio veido kūrėjai. Norėjosi, kad mokykla atsilaikytų prieš laiko vėjus, prieš vienadienes „verty-

bes“. 

Nedrąsiai užsimenu, kad ir pati esu kilusi nuo Šiaulių, net ir mokyklą tą pačią, tik J. Janonio vardą 

gavusią, esu baigusi ir klausiu:  - o kaipgi Šiauliai? Ar netraukė sugrįžti? Ar nesuvirpa jaunų dienų atminimai 

– atsitikimai? Ar ramu čia, Anykščiuose, toli nuo savų? 

Lyg ir virpteli raukšlė kaktoje, žybteli pro akinius skvarbus žvilgsnis – jaučiu : jaunystė yra jaunystė, 

ji visada kraują uždega, ją prisiminus, negali širdis nekrūptelti. O ponas Alfonsas jau ir vėl ramus, tik mosteli 

ranka ir pats klausia, ar gražūs gi dabar Šiauliai, mat pats jau kadai nebuvęs. Ir sveikata ne tokia, kad galėtų 

po svietą važinėt, ir... Laukiu, jaučiu, kad sunku įvardyti tai, kas, matyt, maudžia. „Taigi ir nebėra man ten ko 

ieškoti. Juk žmogus svetimas pasidarai, kai, išėjęs į gatvę, nebeturi kam rankos paduoti, su kuo pasilabinti... 

Žinoma, šalia Šiaulių, Kairiuose, gyvena brolis Petras, o Bertužių kaime – dvi seserys. Taigi šaknys lyg ir 

Šiaulių krašte, bet esu jau tikras anykštėnas. Šiaulių krašto šnektos dar neužmiršau, su atvažiavusiu broliu 

kalbant nereikia liežuvio laužyti, bet ir anykštėnų tarmė tapo sava. Kiekvienas kampelis čia man gyvas, kiek-

vienas pažįstamas. Nereikėjo savęs pripratinti prie Anykščių, stengtis pritapti, prisiderinti. Likimas taip lėmė, 

o gal ir mano charakteris toks, kad nesutikau čia bloga man linkinčių, pažinau daug gerų, įdomių žmonių. 

Visą gyvenimą darbavausi, triūsiau, kaip ta pelė, niekam į akis nešokdamas, savo naštą nešdamas, kitų pade-

damas ir pats padėdamas. Ir dabar neužmiršta buvę kolegos, mokiniai, auklėtiniai – aplanko, rašo – prisi-

mena“. 

Mokytojo Alfonso Ulčino auklėtinė, vėliau ir kolegė Ona Dundulienė prisimena: „Buvo labai labai 

geras. Visada puikiai nusiteikęs, skubantis padėti. Atmenu, kaip mokinys Miežis turėjo vykti į respublikos 

sporto pirmenybes, bet neturėjo tinkamų trumpikių, tai mokytojas savąsias paskolino. O kai grįžo, užėmęs I-

ąją vietą, visi sakė: „Mokytojo trumpikės padėjo, matyt, laimingos buvo“.  

Sofija Pakalnienė, dirbusi kartu su Alfonsu Ulčinu, pritaria: „Jautrus kitiems buvo neapsakomai. Nie-

kada, neįspėjęs iš anksto apie būsimą vizitą, į pamoką pas kolegas nesiprašydavo. Žinodamas, kad mane daž-

nai kamuoja galvos skausmai, vos tik pasiskundus dėl jų, ragindavo eiti namo ir pailsėti. Ko ne ko, o gerumo, 

humaniškumo, supratingumo mūsų direktoriaus pavaduotojui tikrai nestigo“. 

 Žilagalvis A. Ulčinas, tris dešimtmečius atidavęs anykštėnams, jų tarpe jaučiasi savas, šviesiu žvilgs-

niu, kupinas dvasios giedros, žvelgia į gyvenimą. Nelinkęs pasiduoti senatvei, nepraradęs humoro jausmo, su 

jaunatviška bravūra meta: „Nemanykit, kad paeiti negaliu – oho! Dar šimtą metrų bėgsiu“. 

Atgyja, visas net nušvinta, pakalbintas apie filateliją; traukia iš stalčių albumus su pašto ženklais, 

vokais. Glosto, atsargiai, švelniai kiekvieną liečia pirštais, ilgai glamonėja žvilgsniu, gėrisi: čia „Lietuvos 

pinigų“ serija,čia „Lietuvos sportas“, čia „Vilniaus kraštas“, „Klaipėda“... Unikalūs dalykai, vertingi, gra-

žūs... Mokytojas prisimerkia, žvelgia į savo lobį, tyliai juo džiaugdamasis. 

O aš grožiuosi ir džiaugiuosi juo – šviesiu, vaižgantiškai tauriu, taip nekasdieniškai gražiu dažnai 

žeidžiančioje šiandienoje. 

Žingsniai. Jono Biliūno gimnazijos leidinys. 1995 m. spalio 14 d. 

 
 

Vienuolis ir mokykla 
 

Pirmą kartą jau įžymų rašytoją A. Vienuolį gyvą pamačiau Kaune, studijų metais, vienos literatūrinės 

šventės metu Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, kur A. Vienuolis kartu su kitais rašytojais (V. 

Krėve, Vydūnu, Vaižgantu ir kt.) skaitė ištraukas iš savo rašomos ar jau parašytos knygos „Nemigo naktys“. 
Nors pats skaitymas didesnio įspūdžio nepaliko, tačiau su dideliu susidomėjimu žiūrėjau, kaip šis 

„Kaukazo legendų“ ir kitų garsių kūrinių autorius atrodo. Tada nė į galvą neatėjo mintis, kad šį mūsų literatūros 

klasiką teks kada nors pažinti arčiau ir net kartu padirbėti vienoje mokykloje.  
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O atsitiko taip, kad aš 1940 metų rudenį atvykau dirbti mokytoju į rašytojo numylėtus Anykščius ir 

jau antrą ar trečią dieną pamačiau Vilniaus gatve, kur buvau apsigyvenęs, einantį A. Baranausko apdainuoto 

šilelio link aukštą, kiek linktelėjusį, skrybėlėtą ir su lazdele – tą patį jau kartą matytą Kaune rašytoją A. 

Vienuolį. 

Greit tapome pažįstami, nes A. Vienuoliui niekuomet nebuvo svetima mokykla, mokytojai ir mokiniai, 

kuriuos jis nepaprastai mylėjo. 

 

 

Jau būdamas įžymus rašytojas, A. Vienuolis pasididžiuodamas mėgdavo pasakoti, kad ir jis mokėsi 

senuosiuose mokyklos pastatuose, kur 1895 m. baigė tuometinę dviklasę mokyklą. Mokytojui P. Šulgai ne 

kartą yra rodęs ir tą langą, prie kurio visą mokymosi laiką sėdėjęs. Atidarius Anykščiuose keturių klasių 

vidurinę mokyklą – progimnaziją, A. Vienuolis buvo dažnas svečias mokykloje, nes čia mokėsi jo sūnus 

Stasiukas ir du jo sesers sūnūs Šalteniai – Pranas ir Rapolas. 

Vidurinė mokykla kviesdavo A. Vienuolį į iškilmingus minėjimus. Kai 1932 m. pavasarį mokyklos 

darželyje buvo pastatytas Vilniaus pilies bokštas, įvyko iškilmės, kurias savo kalba pradėjo A. Vienuolis. 

Mokyklos reikalai A. Vienuoliui niekada nebuvo svetimi. A. Vienuolis nuoširdžiai draugavo su visais 

buvusiais mokyklos direktoriais. Ypač šilta literatūrinė draugystė buvo užsimezgusi su ilgamečiu mokyklos 

direktoriumi Matu Grigoniu. Jų pokalbiai daugiausia vykdavo literatūrinėmis temomis. 
Mes matėme A. Vienuolį mokytojų draugijoje ir už mokyklos sienų: iškylaujant, plaukiant Šventąja 

baidarėmis, skaitant paskaitas. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui Tomas Glodas, su A. Vienuoliu buvo labai 

susibičiuliavę. 

Vokiečių okupacijos metais mokyklos direktorius Rapolas Šaltenis stengėsi savo dėdę rašytoją įtraukti 

į mokyklos gyvenimą. Jis buvo kviečiamas į literatūros būrelio susirinkimus, buvo prašomas ką nors 

paskaityti. A. Vienuolis ateidavo, mėgdavo klausytis mokinių parašytų kūrinėlių, bet savo kūrybos skaityti 

nenorėjo. „Palik mane ramybėje, − sakydavo Šalteniui, − nesinori. Supranti, kokie dabar laikai“. 

1944 m. vasarą sovietų armijai užėmus Anykščius, pradėta ruoštis naujiesiems mokslo metams. O 

reikėjo pradėti beveik iš nieko tikrąja to žodžio prasme. Nebuvo patalpų, inventoriaus, mokymo priemonių, o 

ypač trūko mokytojų. Prisimenu, susirinkome tik keli senieji mokytojai (aš, S. Kunčinas, S. Stonkus, M. 

Gudaitytė). 

Ir tomis sunkiomis dienomis mokyklai į talką atėjo rašytojas A. Vienuolis. Buvęs direktorius R. 

Šaltenis dėl susilpnėjusios sveikatos į darbą grįžti nebegalėjo. A. Vienuolio rūpesčiu buvo surastas naujas 

direktorius − vilnietis Alfonsas Bielinis, kuriam rašytojas pažadėjo visokeriopą paramą: rūpinosi naujų 

mokytojų paieška, senųjų mokyklos patalpų sugrąžinimu. Mes, mokytojai, buvome dėkingi A. Vienuoliui už 

jo draugiškumą ir nuoširdumą, už visas pastangas ir rūpestį visais mokyklos reikalais.  

Mokytojai svečiuose pas rašytoją Antaną Žukauską-Vienuolį 1957 m. iš kairės: Julija Dainienė, 

Kazimieras Zulonas, Ona Gikytė, Michalina Katinienė, Jonas Katinas, Antanas Vienuolis, Domas 

Kazlauskas, Sofija Pakalnienė, Alfonsas Ulčinas, Pranas Šulga 
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Man, kaip direktoriaus pavaduotojui (tada vadinamam inspektoriumi), rūpėjo laiku sudaryti pamokų 

tvarkaraštį, kad darbas mokykloje vyktų be sutrikimų. Tačiau tuoj pat paaiškėjo, kad trūksta vieno rusų kalbos 

ir literatūros mokytojo − lieka neužimtų 10 ar 12 rusų kalbos pamokų vyresnėse klasėse. 
 Ieškojome žmogaus, kuris sugebėtų dėstyti rusų kalbą ir literatūrą, bet tokio neradome. Nebeliko 

nieko kita, kaip pamėginti pakalbėti su A. Vienuoliu, ar jis kartais nesutiktų. Paprašėme mokytoją P. Šulgą, 

kaip artimą ir gerą rašytojo draugą, kad jis prikalbintų A. Vienuolį dėstyti rusų kalbą vyresnėse klasėse. 

Neapsirikome, nors rašytojui toks mūsų pasiūlymas, kaip vėliau jis pats sakė, buvęs tikra staigmena. 

Rašytojas paprašė laiko pagalvoti. Mes nė kiek neabejojome rašytojo sugebėjimais ir laukėme greito 

atsakymo. Iš anksto džiaugėmės, kad savo kolektyve turėsime tokį įžymų mokytoją – rašytoją, lietuvių 

literatūros klasiką A. Vienuolį. 

Neturėdamas, matyt, konkretesnių kūrybinių planų dar tebevykstant karui ir norėdamas mokyklai 

padėti, rašytojas pranešė, kad su mūsų pasiūlymu sutinkąs, tik nežinąs, kaip jam seksis. 

Taip A. Vienuolis tapo Anykščių vidurinės mokyklos mokytoju. Pamokos buvo paskirtos 7-oje ir 8-

oje klasėse. Tvarkaraštį teko sudaryti man. Paklaustas, kaip sutvarkyti pamokas, kad būtų kiek galima 

patogiau, prašė, kad, Dieve gink, kaip jis buvo įpratęs sakyti, jokių privilegijų nereikalaująs, kad pasistengsiąs 

prisitaikyti prie visų ir jokiu būdu nenorįs būti išskiriamas.  

Trūkstant mokytojų, A. Vienuoliui teko būti ir 8-osios klasės auklėtoju. A. Vienuolis iš karto su savo 

auklėtiniais rado bendrą kalbą, jie jį nuoširdžiai mylėjo ir gerbė. 

Mokytojų tarybos pasėdžiuose A. Vienuolis daugiausia klausydavo kitų, pats kalbėdavo palyginti 

mažai. Kalbėdamas apie savo auklėjamąją klasę, A. Vienuolis ramiai pakalbėdavo apie atskirus mokinius, 

visada rasdavo už ką nors vieną ar kitą pagirti. 
Atrodė, kad pakalbėti griežčiau ar bent kiek pakelti balsą jis ir nemokėjo. Ir per visą laiką, kiek su 

rašytoju teko bendrauti mokykloje ir už jos ribų, neteko išgirsti iš jo lūpų nė vieno šiurkštesnio žodžio ar 

posakio – kalbėdavo ramiai, švelniai (kartais su humoru ir gana nuotaikingai), nieko neužgaudamas.  

Pamokas tvarkaraštyje skirdavau, mano nuomone, rašytojui patogiausiu laiku – po dvi pirmąsias, o 

šeštadienį palikdavau laisvą. Tokiu pamokų sutvarkymu jis buvo labai patenkintas. Tvarkaraštyje rašytojas 

buvo įrašytas Žukausko pavarde, žurnale pasirašydavo taip pat. 
Į pamokas rašytojas ateidavo labai punktualiai, vis tuo pačiu laiku − maždaug 10 minučių prieš 

skambutį. 
Pilnesniam vaizdui, kaip A. Vienuolis jautėsi klasėje kaip mokytojas, negaliu nepaminėti jo giminaičio 

R. Šaltenio prisiminimų. 
R. Šalteniui, pasveikusiam po ligos ir tada dirbusiam jau kitur, rašytojas pasigiria, kad ir jis dabar jau 

mokytojaująs ir dėstąs Anykščių gimnazijos vyresnėse klasėse rusų kalbą ir literatūrą. Štai paties A. Vienuolio 

žodžiai: „Mokiniai mane labai gerbia, labai klauso, ir man smagu pasakoti jiems literatūros dalykus, bet kaip 

išmokyti kalbos, nelabai nusimanau – nežinau metodikos. Labai nuobodu sąsiuvinius taisyti. O kai kas nors 

neišmoksta, sunku ir jam, ir man – nesinori dvejeto rašyti. Turiu ir auklėjamąją klasę – abiturientus“. Toliau 

pasakoja, kad dirbdamas su mokiniais lyg ir pats atjaunėjęs, pradeda jausti jiems savotišką švelnų prieraišumo 

jausmą, lyg meilę. 

Buvę A. Vienuolio mokiniai neretai didžiuojasi, kad pokario metais rusų kalbą ir literatūrą jiems dėstė 

visiems žinomas rašytojas, lietuvių literatūros klasikas A. Vienuolis. Visi jie, su kuriais man teko kalbėtis, 

prisimena A. Vienuolį kaip labai kilnų žmogų, tikrą gyvenimo išminties mokytoją ir auklėtoją, didelį rašytoją, 

labai gerą bičiulį ir kartu nuoširdų draugą. (...) 

A. Vienuolis rūpinosi ir naujos mokyklos statyba, nes senosiose medinėse patalpose prie cerkvės 

mokiniai nebegalėjo sutilpti, nors buvo dirbama dviem pamainom. Būtinai reikėjo naujos didelės mokyklos, 

kur tilptų visi mokiniai. 
Prieš statant mokyklą, visų pirma reikėjo surasti jai tinkamą vietą. A. Vienuolis kartu su kitais 

organizacinės komisijos nariais išvaikščiojo ir apžiūrėjo daug vietų, ieškodami, kur Anykščiuose statyti 

mokyklą būtų geriausia. Man, kaip mokyklos atstovui, teko vaikščioti kartu. 

A. Vienuolis siūlė mokyklą statyti už miesto, gamtoje, toliau nuo miesto triukšmo ir dulkių. Buvo 

numatęs ir komisijai nurodęs bent kelias vietas: už geležinkelio stoties, prie senųjų medinių mokyklos patalpų, 

netoli Liudiškių piliakalnio, maždaug toje vietoje, kur dabar stovi J. Biliūno vidurinė mokykla. Tačiau tie jo 

pasiūlymai nesulaukė reikiamo pritarimo, ir mokykla buvo pastatyta beveik miesto centre. Iš pradžių rašytojas 

pasirinkta vieta buvo lyg ir nepatenkintas, bet palengva prie jos priprato. 
Naujosios mokyklos atidarymo ir J. Biliūno vardo suteikimo šventė įvyko 1953 m. gruodžio 7 d. 



5 
 

Mokytojai Pr. Šulga, J. Katinas, M. Katinienė, V. Dulevičius ir kai kurie kiti, su rašytoju artimai 

bendravę, kartu su juo buvo išvaikščioję gražiąsias Anykščių apylinkes, legendomis apipintas vietas. 

Mokytojai būdavo dažni svečiai A. Vienuolio namuose. Beveik kiekvienais metais J. Biliūno vidurinės 

mokyklos mokytojai pasveikindavo rašytoją gimimo dienos proga ar per vardines. Tokių delegacijų sudėty ir 

man ne kartą teko dalyvauti. Vienas iš delegacijos narių sveikindavo rašytoją visų vardu, moterys įteikdavo 

gėlių, kartais prisiminimui ir dovanėlių, kurias jis labai brangino. A. Vienuolis apsilankiusiems irgi nelikdavo 

skolingas. Labai džiaugdavosi atneštomis gėlėmis, būdavo linksmas, stengdavosi svečius užimti, daugiausia 

pats pasakodamas ir juokaudamas. Be to, visada pavaišindavo savos gamybos trauktine. (...) 

 Paskutiniaisiais A. Vienuolio gyvenimo metais J. Biliūno vidurinės mokyklos mokytojai, dažniausiai 

lituanistai, rinkdavosi pas rašytoją namuose – į taip vadinamas literatūrines popietes pasikalbėti su rašytoju 

literatūrinėmis temomis, padiskutuoti. Tokiais susitikimais A.Vienuolis buvo labai patenkintas, pats 

paskaitydavo ištraukų iš savo kūrinių, klausdavo mokytojų nuomonės. Skaitė vieną kitą prozos kūrinėlį ir 

mokytoja M. Katinienė, kuri mėgo kai ką kurti ir turėjo neabejotinų literatūrinių gabumų. Jeigu ne staigi 

rašytojo mirtis, tie susitikimai, be abejo, būtų tapę tradiciniais. Paskutinėje literatūrinėje popietėje rašytojo 

namuose dalyvavo šie mokytojai: J. Dainienė, O. Gikytė, M. Katinienė, J. Katinas, D. Kazlauskas, S. 

Pakalnienė, Pr. Šulga, A. Ulčinas, K. Zulonas. (...) 

A. Vienuolis buvo kviečiamas ir su malonumu atvykdavo į abiturientų išleistuves, šimtadienius, 

įvairius minėjimus ir kitas mokyklos šventes. Visada jis buvo laukiamas ir mielai dalyvaudavo kaip 

brangiausias mokyklos svečias, už vaišių stalo sėdėdavo garbingiausioje vietoje. Visi laukdavo, kada rašytojas 

tars iškilmingą, labai nuoširdų ir jaudinantį žodį. Per abiturientų išleistuves jam visada tekdavo kalbėti. Jis 

linkėdavo abiturientams, išeinantiems į gyvenimą, būti didžiais ir tikrais žmonėmis, mylėti žmogų, koks jis 

bebūtų. 

Iškalba, gražiu skaitymu jis nepasižymėjo. Ypač jaudindavosi dėl savo neliteratūrinės tarties. Jausdavo 

kažkokią skriaudą, kad neturėjo sąlygų ir neišmoko gražiai lietuviškai kalbėti. Visada gėrėdavosi, kokie 

laimingi šių laikų jaunuoliai, kad mokosi lietuviškose mokyklose, kad mokslas visiems prieinamas, kad turi 

geras sąlygas išmokti savo gimtąją kalbą. 

Į rašytojo tartį ir iškalbą mes, žinoma, tada nekreipėme dėmesio, visus pirmiausia džiugino jo gyvas 

žodis. Skaitydamas ar kalbėdamas jis giliai įsijausdavo ir kalbėdavo tikrai iš širdies. Tas nuoširdumas dar 

labiau padidindavo visų šventinę nuotaiką. (...) 
Mylėdamas mokinius, rašytojas visuomet ieškojo juose gėrio prado, kuris turi išaugti, reikia tik jo 

nenustelbti. A. Vienuolis yra sakęs, jog netikįs, kad yra blogų, nepataisomų mokinių. Buvo įsitikinęs, kad yra 

geri ir labai geri mokiniai. Iš šitų, vadinamų prastųjų, gyvenime dažniausia išeina patys geriausi žmonės.  (...) 

Po iškilmingo A. Vienuolio 75-erių metų jubiliejaus minėjimo kultūros namuose rašytojas buvo 

pakviestas ateiti į IV abiturientų laidos susitikimą po 10 metų. Visų laukiamas ir mylimas rašytojas, kaip jam 

buvo įprasta, atvyko punktualiai, bet susitikimas laiku neprasidėjo, nes dalis buvusių abiturientų dėl įvairių 

priežasčių gerokai vėlavo. A. Vienuolis, kaip visada, buvo linksmai nusiteikęs, juokavo. Prisimenu, pasiūlė 

buvusiems abiturientams susėsti į suolus, o mokytojams, kurių buvome keli, pravesti pamokas. Bet, aišku, taip 

nebuvo padaryta. 

Rašytojas pasakė labai jausmingą kalbą, kalbėjo iš širdies, susijaudinęs, o akyse blizgėjo ašaros. 

Tokios jaudinančios jo kalbos dar nebuvo tekę girdėti. Pradėjo jis maždaug taip: „Aš, jūsų pakviestas, ruošiau 

kalbą, turėdamas galvoje savo buvusius auklėtinius. Dabar mano paruošta kalba visa subyrėjo. Jūs, žinodami 

mano amžių, turbūt galvojate, jog aš senas. Bet kai aš esu jūsų, jaunųjų, tarpe, aš jaučiuosi esąs jaunas. Kai aš 

po susitikimo su jumis išeisiu į tamsią naktį ir pamatysiu milijonus žvaigždžių, aš žinosiu, kad tos žvaigždės 

ir man šviečia...“ 

 

A. Ulčinas. A. Vienuolis ir mokykla. Rankraštis (Gimnazijos istorijos muziejus). 


