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Pasvalys augins Algio Mickūno dvasia
paremtą filosofijos mokyklą

Profesorius Algis Mickūnas kilo iš Kriklinių krašto. Pasvalyje įkūrus jo vardo filosofijos centrą, dėdę 
Algį sveikino susitikti atvykę žemiečiai, artimieji iš gimtinės.                                        Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Nuo šiol mūsų rajone 
veikia Profesoriaus Algio 
Mickūno filosofijos cen-
tras! Jis įkurtas Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešo-
joje bibliotekoje. Atida-
rymo šventėje buvo justi 
ir pakilus džiaugsmas, ir 
įpareigojantis nerimas, 
juk tai – pirmas toks įvy-
kis Lietuvoje. Šia proga į 
gimtinę iš Amerikos atvy-
ko pats Ohajo universiteto 
profesorius, nepaliaujantis 
stebinti energija ir gyveni-
mo džiaugsmu – kriklinietis 
Algis Mickūnas, drauge – 
jo kolega filosofas Žilvinas 
Svigaris. Kalbėjomės apie 
filosofijos reikšmę kiekvie-
no mūsų kasdienybėje, kū-
rėme ateities planus.

Profesorius, mėgstantis būti va-
dinamas dėde Algiu, susirinkusiems 
pripažino: „Čia – mano gimtinė. Tai 
buvo mano rojus. Čia gimiau, pralei-
dau vaikystę. Man tai per visą gyve-
nimą priminė, jog yra vieta, kuriai 

aš priklausau. Todėl aš namie – su 
džiaugsmu“, – o kaimiški vaikystės 
vaizdiniai mąstytoją lydi visą kūry-
bos kelią. O drauge atvykęs profe-
soriaus mokinys ir kolega Žilvinas 

Svigaris iš Vilniaus universiteto – 
jau ne pirmąsyk viešėjęs Pasvalyje, 
nuoširdžiai susižavėjo mūsų kraštu, 
derlingu ir žemės, ir minties turto.

Filosofė Laura Varnauskaitė dėl 

darbų „Vilniaus knygų mugėje“, 
deja, šįsyk atvykti nebegalėjo. Ta-
čiau Algis ir Žilvinas džiugino, jog jų 
kolegos Lietuvoje palaiko Pasvalio 
iniciatyvą populiarinti filosofiją bei 

mielai sutinka atvykti, padėti kurti 
pirmąją filosofijos mokyklą regione. 
(Tarp jų – Tomas Kačerauskas, Vy-
tautas Rubavičius, taip pat A. Mickū-
no kolegos visame pasaulyje.) Mažo 
miesto iniciatyva reiškia daugiau nei 
mums gali atrodyti...

Nori daug kas. O Pasvalys ir nori, 
ir daro! – prieš renginį sakė profeso-
rius, sveikindamas bei primindamas 
tai, kas svarbiausia – iš tiesų vykdyti 
centro veiklą, neleisti jam likti vien 
knygų lentyna.

Vasario 27 d. Vilniuje renkama parama nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams. Dainiaus LABUČIO (ELTA) nuotr.

Karo pabėgėliams vietos atsiras ir Pasvalyje
Jau beveik savaitė, kai 

pasaulio dėmesys nukreip-
tas į didvyrišką ukrainiečių 
kovą ne tik už savo šalies 
laisvę. Reikia tikėtis, kad 
didžiausių Europos šalių 
pasaulio lyderiai ne per 
vėlai „atsibudo“, pagaliau 
suvokę, kad Ukrainoje 
sprendžiamas visos de-
mokratinėmis vertybėmis 
grįstos Vakarų civilizacijos 
tolesnis likimas. Anot bu-
vusios šalies prezidentės 
Dalios Grybauskaitės, da-
bar nebe laikas virpinti orą 
tuščiomis kalbomis, reikia 
veikti tučtuojau ir ryžtin-
gai. 

Ukrainai taip reikalingą karinę ir 
humanitarinę paramą tiekia daug ša-
lių, tarp jų ir Lietuva. Pagalbos jaus-
mas kovojančiai Ukrainai suvienijo 
žmones – numatytos karo pabėgėlių 
apgyvendinimo vietos, visuomeninių 
organizacijų, susikūrusių feisbuko 
grupių iniciatyva renkami drabužiai, 
patalynė, kiti būtiniausi reikmenys, 
buriasi savanorių grupės. Panašios 

vienybės dvasia šalyje vyravo per 
Atgimimą 1988–1990 metais.

Visose savivaldybėse yra numa-
tytos karo pabėgėlių apgyvendinimo 
vietos. Mūsų rajono Savivaldybės 

administracijos direktorius Povilas 
Balčiūnas informavo, kad nuo karo 
gaisro bėgantiems ukrainiečiams 
bus skirtas Narteikiuose esantis 
buvęs Joniškėlio Igno Karpio že-

mės ūkio ir paslaugų mokyklos 
moksleivių bendrabutis. „Galėtume 
priimti 40–50 pabėgėlių“, – sakė 
Savivaldybės administracijos va-
dovas P. Balčiūnas. Tiesa, dar reikia 

pasirašyti atitinkamą sutartį su da-
bartiniu bendrabučio savininku – Pa-
nevėžio profesinio rengimo centru. 
Vakar, kuomet telefonu kalbėjomės 
su P. Balčiūnu, suderintas sutarties 
tekstas jau buvo išsiųstas į Panevėžį. 
Taip pat sutarta, kad pabėgėliai iš 
Alytuje įsteigto jų registravimo cen-
tro į Narteikius bus vežami Pasvalio 
autobusų parko transportu. 

Anot Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus P. Balčiūno, dabar – 
svarbiausia išlaikyti šaltą protą ir 
nepasiduoti perdėtoms emocijoms. 
Juolab kad iki vakar dienos pietų iš 
Alytaus dar nebuvo gauta nė vieno 
prašymo apgyvendinti pabėgėlius. 

Kita vertus, nebe laikas rūpin-
tis, iš kur gauti, tarkim, patalynės 
ar puodelio, kai pabėgėliai jau bus 
atvežti. Tad iš anksto būtina žinoti 
būtiniausių priemonių aprūpinimo 
galimybes. Iškils ir daugelis kitų pa-
bėgėlių apgyvendinimo rūpesčių, tad 
be savanorių neapsieisim. Juos buria 
karo pabėgėlių priėmimo koordina-
torius, Joniškėlio miesto seniūnas 
Donatas Dilys. Savo feisbuko pasky-
roje (Donatas Dilys) jis kviečia visus 
norinčiuosius prisijungti prie šios 
kilnios misijos. Registruotis galima 
asmenine žinute, nurodant vardą, 
pavardę ir kontaktinį telefoną.
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Pasvalys – mažas,
bet drąsus miestas

Pasirašius steigimo sutartį, Filo-
sofijos centro įkvėpėjas – kraštietis 
profesorius, vizituojantis universi-
tetus visame pasaulyje, tarė: „Ačiū 
už begalinę garbę skleisti kaimišką 
žmogaus išmintį. Nes filosofija – 
ne dogma, bet visada – diskusija 
su žmonėmis apie gyvenimą, mūsų 
vietą pasaulyje, mūsų vertę, garbin-
gumą, atsakomingumą, bendravimą 
su kitais ir pagarbą kitiems, nes be 
jos neturime ir pagarbos sau. Tad 
mano pagarba – jums. Lietuvoje tai 
yra įvykis – kad gerbiamas žmo-
gaus mąstymas, tiesos poieškis. Nes 
esame klystantys, o tai reiškia, jog 
turime pareigą. Jūs priimate galingą 
atsakomybę – mąstyti. Už tai esu 
dėkingas.“

Bibliotekos direktorė Danguolė 
Abazoriuvienė, sutartį užtvirtinusi 
savo parašu, pripažino – visų pir-
ma, šią šventę lydi džiaugsmas. Taip 
pat – tikėjimas, kad centro veikloje 
dalyvaus visi, trokštantys puoselėti 
filosofinę mintį, o ją palaikys vietos 
valdžios atstovai, rėmėjai. Ir viltis – 
kad tai taps pavyzdžiu visai šaliai. 

(Beje, girdėjome, kad mūsų drąsa 
įkvėpė ir Panevėžį!)

Žilvinas Svigaris patvirtino: 
„Darysime viską, kas mūsų jėgose. 
Ačiū jums už pirmą žingsnį – taip 
pat bus ir antras, trečias... – ir pridū-
rė, – Kantas, beveik mūsų tautietis, 
rašė – mąstyti reikia išdrįsti. Nes 
tikrasis mąstymas keičia gyvenamąjį 

Pasvalys augins Algio Mickūno dvasia
paremtą filosofijos mokyklą

pasaulį. Ne kiekvienas prisiima 
šią atsakomybę... Jei sukuriame 
erdvę, kurioje galime šias sėklas 
daiginti – kas aktualu visose am-
žiaus grupėse – galime tikėtis, kad 
medžiai išaugs galingi, stiprūs, o ne 
palūžę, vėjo blaškomi.“

– Filosofija dabar atrodo užmirš-
ta, kalba vien politologai. Ypač šiame 
technologijų amžiuje – kai mąstymas 
„nueina į šalį“. O kiek kaime buvo 
filosofų – kaip gražiai mąstė mūsų 
seneliai! Aš tikiuosi, kad čia pradė-
sime filosofijos atgimimą, – linkėjo 
Pasvalio rajono savivaldybės admi-

nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
Paulius Petkevičius.

Algis Mickūnas pratęsė mintį:
– Kalbant apie kaimišką mąsty-

mą, – žmonės turėjo sveiką protą. 
Nebuvo sugadinti. Žinojo, kas gy-
venime reikalinga, kaip gerbti savo 
aplinką, savo kaimynus, talkinti vieni 
kitiems, kaip pareikšti savo nuomonę 

drauge žinodami, jog gali klysti.
Ši nuostata man buvo viso gyve-

nimo taisyklė – būti labai paprastam. 
Neiššokti virš savo bambos (šypso-
si). Kaip Konfucijus sako – nebūk 
kaimo idiotas, išsišokėlis. Išmok iš 
kitų daugiau nei pats turi.

Juk žmogiškas santykis yra 
filosofiškas. Filosofas neskraido 
kažin kur dausose, užmiršęs, kad 
eina pėsčias per pasaulį... Filosofa-
vimas – tiesiog žmogaus reikiamybė 
apklausti save ir džiaugtis, kai kas 
nors tave pataiso. Ir visada laikiausi 
to, kad ši mano prigimtis yra ir mano 
ateitis. Tad taip ir gyvenu...

Kalbėtis laisvai ir atvirai –
dėdės Algio pavyzdžiu

Atidarymo šventės pokalbiai 
tęsėsi Pasvalio krašto muziejuje. 
Kol bibliotekos oranžerija, skirta 
centrui „įsikūnyti“, dar ruošiama, 
filosofiją užsibrėžiama skleisti ir 
kitose miesto vietose. Čia Algis 
ir Žilvinas susitiko su rajono gy-
ventojais, gimnazistais, svečiais ir 
pačiais artimiausiais A. Mickūnui 
žmonėmis – krikliniečiais.

Virtualiai susitikome su žurna-
listu, bibliografu ir istoriku Sigitu 
Kanišausku – jis pripažino, jog su 
kraštiečiu profesoriumi palaikomą 
ryšį, bibliotekai dovanotą jo raštų 
gausą ir lietuviškojo Sokrato ge-
bėjimą rasti kelią į kiekvieno širdį 
įprasminti norėjosi jau seniai. „Tegul 
Pasvalys virsta mažaisiais Šiaurės 
Atėnais“, – linkėjo jis.

Profesorius su mūsų biblioteka 
bendradarbiauja jau penkiolika metų, 
susitinka su žmonėmis Pasvalyje, 
Krikliniuose, Vilniuje. A. Mickūnas 
yra dovanojęs daugiau nei tūkstan-
tį rankraščių, kelis šimtus knygų. 
Ši draugystė nuosekliai vedė Algio 
Mickūno mokyklos įkūrimo link...

Su Pasvalio kul-
tūros centro folkloro 
ansambliu „Rags“ 
užtraukėme lietu-
viškų liaudies dainų 
(skambėjo ir Krikli-
niuose užrašytų). Abu 
filosofai žavisi mūsiš-
ku skambesiu – juk 
dainomis nuo seno 
išjaučiame, giedame 
pasaulį...

Profesor ių  i r 
biblioteką sveiki-
no A. Mickūno že-
miečiai, Švietimo ir 
sporto skyriaus vedė-
jas Gvidas Vilys, Lie-
tuvos Respublikos 
Seimo ir Pasaulio 
lietuvių bendruome-
nės komisijos narys 
Stasys Tumėnas 
drauge su padėjėju – 
buvusiu A. Mickūno 
studentu dr. Nerijumi 
Brazausku, taip pat – 
Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės viešosios 
bibliotekos atstovė. Svečiai dalijosi 
šiltais prisiminimais, susijusiais su 
profesoriumi – stebinančiu jo papras-
tumu, betarpiškumu, žemiškumu, 
šmaikštumu, ir linkėjo Pasvaliui 
kurti jo įkvėptą aurą, kviečiančią 
pokalbio.

Mąstyti – mūsų laisvė
ir atsakomybė

Kalbėjomės apie laisvę bei drą-
są mąstyti, apie filosofijos prasmę 
kiekvieno mūsų gyvenime. Kas 
taip svarbu šiandien – kai patiriame 
didžiulius demokratijos, švietimo 
sistemos, žmogiškumo iššūkius.

Profesorius drąsino – niekas iš 
mūsų neturi absoliučios ir neklys-
tančios išminties. Kiekvienas esa-
me laisvas mąstyti ir pripažinti, jog 
klystame. Taip pat esame ir atsakingi 
klaidas taisyti, per nesutarimus nuo-
lat ieškoti išminties. Ne tik filosofi-
nėse diskusijoje – o ir kasdienybėje, 
gyvenimo kryžkelėse.

Tad su kraštiečio profesoriaus 
pagalba bus siekiama sukurti jaukią, 
įtraukią erdvę šiems ieškojimams – 
rengsimos paskaitos, filmų peržiū-
ros, parodos... Bus kviečiama išdrįsti 
mąstyti bei kalbėtis.

Klausytojai jau ir pasiūlė temą 
kitam susitikimui – padiskutuoti 
apie jaunimo laisvę mokykloje. Tu-
rėti galimybę mokytis yra nuostabi 
laisvės išraiška – juk patys, būdami 
laisvi, ir sukūrėme savo mokyklas. 
Mokykla, anot A. Mickūno, yra ir 

visa Vakarų civilizacija, taip pat – ir 
Lietuva, Pasvalys... Iš Sokrato tie-
sos ieškojimo principo kadaise gimė 
Platono mokykla. Žmonės pradėjo 
studijuoti matematiką, kosmologiją, 
fiziką, moralę... Mokydamasis žmo-
gus ima suprasti savo bendruomenę, 
savo paties ribas. Mes kuriame save 
mokydamiesi. Tad kodėl mokykla 
jaunimui šiandien – lyg kalėjimas? 
Galbūt ką nors darome ne taip? 
Kokias problemas turime spręsti? 
Šiandien ypač aktuali – valstybės, 
pilietiškumo tema. Juk be filosofi-
jos – be drąsos aktyviai prisiimti 
atsakomybę mąstyti ir taisyti žmo-
gaus padarytas klaidas, nesame tikri 
piliečiai...

Vėliau su profesoriumi ir Ž. Svi-
gariu bei svečiais šnekučiavomės 
kultūros kavinėje „PKC Cafe“ bei 
dalijomės idėjomis būsimai Filo-
sofijos centro veiklai. Netolimoje 
ateityje numatyta surengti jaunimo 
konkursą (bendrai išrinkta tema), 

skatinantį įvairias mąstymo ir inter-
pretacijos formas (rašytinę, vaizdinę, 
kt.); įsteigti ir prizų fondą.

Atsisveikinome su svečiais iki 
kito karto. Pajutome, kaip Profe-
soriaus Algio Mickūno filosofijos 
centras įpareigojo visus – ieškoti, 
kurti, nuolat bandyti. Kaip šmaikš-
čiai ir kartu pranašiškai yra sakęs 
dėdė Algis: „Nes rytoj gali pakilti 
kaina arba būti per vėlu.“

Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Profesorius ir bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė savo 
parašais užtvirtina Profesoriaus Algio Mickūno filosofijos centro stei-
gimo sutartį.

Algio Mickūno ir Žilvino Svigario klausėsi laisvės karta – jaunieji Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos auklėtiniai.

Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblis „Rags“ atliko lietuvių 
liaudies dainų – įkvepiančių ir mąstytojus.

Profesorius akcentavo – kiekvienas esame lais-
vas mąstyti ir pripažinti, jog klystame. Taip pat 
esame ir atsakingi klaidas taisyti, per nesutarimus 
nuolat ieškoti išminties. Laisva ir atsakominga – 
tokia yra filosofinio mąstymo dvasia.

Profesorius Algis Mickūnas (kairėje) ir jo mokinys bei kolega fi-
losofas Žilvinas Svigaris, taip pat  – dėstytojai visoje Lietuvoje deda 
didžiules viltis į būsimą filosofjos centro veiklą mūsų regione ir garan-
tuoja palaikymą.




