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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas, Anykščių rajono savivaldybė 

Šio renginio svečius liepos 26-ąją Anykš-
čiuose pasitiks ir į bendrą šventiškąją eiseną 
pakvies Pasaulio anykštėnų bendrija, gimusi 
1992-ųjų vasarą ir iki šiol telkianti savo gim-
tinę mylinčius Anykščių krašto žmones.

Savo veiklą Bendrija plėtoja trim svarbiau-
siomis kryptimis: anykštėnai – anykštėnams, 
anykštėnai – Anykščiams bei anykštėnai – 
Lietuvai ir pasauliui. Šalia kitų misijų Bendrija 
atstovauja ir pagelbsti anykštėnams, kurie sie-
kia pažinti savo tėviškę, giminę, atkurti kito-
kius laiko ištirpintus ryšius, skatina kraštiečius 
savo intelektualiniu ir materialiniu indėliu 
turtinti gimtąjį kraštą, spartinti jo plėtrą ir tei-
giamas permainas. Itin svarbus Bendrijos sie-
kis – skleisti viešąją informaciją apie pozity-
viąją anykštėnų veiklą įvairiose visuomeninio 
gyvenimo srityse, ją siejant su Anykščiais ir 
šio krašto indėliu į Lietuvos ir pasaulio istoriją.

Kas trejus metus rengiami Pasaulio anykš-
tėnų suvažiavimai atgaivina bendravimo 
ryšius, padeda apsispręsti, kas Anykščiams ir 
anykštėnams šiuo metu svarbiausia. Pasau-
lio lietuvių metų proga į Pasaulio anykštėnų 
IX suvažiavimą pirmąkart bus pakviesti ir 
kitų Lietuvos kraštiečių organizacijų atstovai.

Svetingieji ir turistų pamėgti Anykščiai 
laukia Jūsų ištisus metus, bet ypač – pasku-
tinį liepos savaitgalį, 26–28 dienomis, kai 
Anykščių miestas minės 579-ąjį gimtadienį, 
Anykščių parapija švęs didžiuosius Šv. Onos 
atlaidus, o visi anykštėnai džiaugsis proga 
sutikti seniai nematytus jaunystės draugus 
ar tiesiog įkvėpti gaivaus tėviškės oro.

Išsami Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimo 
programa bus skelbiama 2019-ųjų pavasarį. 
Tačiau šioje programoje būtinai atsiras laiko 

Geroji žinia pasaulio anykštėnams!
2019-ieji Lietuvoje jau paskelbti Pasaulio lietuvių metais, o tą 
vasarą Anykščiuose vyks Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimas.

ir vietos Anykščiuose pasklisti Pasaulio anykš-
tėnų mintims ir balsams iš viso pasaulio.

Visuomet laukiame ne tik Jūsų pačių, bet 
ir Jūsų minčių! Todėl rašykite, kalbėkite, siūly-
kite ar linkėkite Anykščiams ir kitiems anykš-

tėnams, siųskite tekstus, vaizdo ir garso įrašus, 
iš anksto žinodami, kad Jūsų ŽODIS ANYKŠ-
TĖNAMS pradžiugins susirinkusiuosius.

Apie savo ketinimus atvykti praneškite, 
savo Žodį anykštėnams siųskite adresu:

Pasaulio anykštėnų kūrybos centrui, Vil-
niaus g. 36, 
LT-29145 ANYKŠČIAI, LIETUVA,
arba el. p. anykstenai@gmail.com.

Pasaulio anykštėnų bendrijos vardu – 

pirmininkas prof. Tomas LADIGA

Žvilgsnis iš Kenijos: Lietuva – rojaus šalis

Į PA klausimus atsako Kauno jėzuitų gimnazijos psichologė 
Julija LADIGAITĖ

Jūsų šeimos šaknys Anykščiuose. Jūsų pro-
senelio, Nepriklausomybės kovų karžygio, 
1919-aisiais Anykščius išvadavusio generolo 
Kazio Ladigos vardu pavadinta viena mūsų 
miesto gatvių. Anykščiuose gyvena Jūsų 
brolis Jurgis, sesuo Ieva, kiti artimieji, daž-

čius emocinių sunkumų, norinčius tvirčiau 
ir užtikrinčiau jaustis mokykloje, susidūrus 
su įvairiais iššūkiais.

Kitaip tarus, rūpinatės dvasine auklėtinių 
būkle?    

Dvasine būkle rūpinuosi kartu su visa 
specialistų komanda – su kapelionu prieša-
kyje ir kitais kolegomis.

Ar toji būklė nekelia Jums nerimo, negąsdi-
na?

Į mūsų gimnaziją stoja puikūs, šviesūs 
jauni žmonės. Tačiau būtų keista, jei nie-

nai juose lankotės. Norėtume artimiau ir su 
Jumis susipažinti. Ką jėzuitų gimnazijoje vei-
kia psichologė?

Po studijų Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetuose grįžau dirbti į savo mokyklą. 
Daugiausia konsultuoju mokinius, patirian-
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Gausus šiemetinis obuolių derlius per tradicines Obuolines gražiai sugulė į mums mieliausią žodį...
Silvijos Mažeikytės nuotr.
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Esame pakviesti į šią žemę gyventi ir dalinti save vieni kitiems. 
Kiekvienas esame apdovanoti labai įvairiais sugebėjimais. Kiekvie-
nas esame unikalios ir nepaprastai vertingos asmenybės. Dažnas 
turime nuostabių idėjų ir sumanymų, bet nežinome kaip juos 
įgyvendinti, dažnas gebėdami kurti, pasigendame motyvacijos 
ar padrąsinimo iš aplinkos. Sumanymai pasiekiami sparčiau ir 
efektyviau, kai jiems įgyvendinti susitelkia būrys bendraminčių. Į 
bendruomenes telkiasi skirtingi, tačiau gebantys ta pačia kryptimi 
žvelgti ir veikti žmonės. 

Pasaulio anykštėnų bendrija, telkianti visuose pasaulio kraštuo-
se, Lietuvoje ir gimtinėje gyvenančius anykštėnus, kviečia vienytis 
visas Anykščių miesto ir rajono bendruomenes ir pavienius žmo-
nes bendrai veiklai vardan bendrų tikslų.

Norėdami išspręsti demografines ir socialines rajono problemas, 
drauge mes galėtume pasiekti geriausių rezultatų ir rasti unikalių 
sprendinių. Drauge mes galime pritraukti kuo daugiau jaunų žmo-
nių sugrįžti ar atvykti čia gyventi. Drauge mes galime kurti kuo 
geresnes sąlygas išeivijai įsitraukti į gimto krašto gyvenimą. Drauge 
mes galėtume formuoti Anykščių krašto įvaizdį. Drauge mes galė-
tume ne tik ištarti „čia gera sugrįžti“, bet ir ČIA GERA GYVENTI!

Tad sutelkime savo talentus, gebėjimus, idėjas, fantazijas, norus, 
pajėgas dėl gražesnio, švaresnio, kultūringesnio, linksmesnio, uni-
kalesnio savo Anykščių krašto!

Pasaulio anykštėnų bendrijos pagrindinės veiklos kryptys:
1. Anykštėnai – anykštėnams

Kreipimasis į 
bendruomenes

Bendrija numato:
* išplėtoti anykštėnų bendravimo ir keitimosi informacija siste-

mą, kad ji leistų sekti gimtojo krašto kaitą ir joje dalyvauti, taip 
realizuojant asmeninį interesą;

* tęsti Pasaulio anykštėnų namų kaip informacinio ir kultūrinio 
centro Anykščiuose kūrimo idėją, kaupti jiems kūrybinį bei meni-
nį pasaulio anykštėnų palikimą;

* talkinti anykštėnams, kurie siekia pažinti savo tėviškę ir gimi-
nę, pagelbėti jiems atkurti kitokius laiko ištirpintus ryšius.

2. Anykštėnai – Anykščiams
Bendrija pasirengusi:
* suteikti sąlygas įvairiose srityse dirbantiems anykštėnams daly-

vauti visuomeniniuose, kultūriniuose ir ūkiniuose Anykščių krašto 
plėtros procesuose, laiku pareikšti savo nuomonę ir pasidalinti pro-
fesine patirtimi;

* kaupti ir platinti informaciją apie anykštėnus, kurių veikla sti-
prina Anykščių krašto – reikšmingą kultūrinę tradiciją ir kultūrinio 
turizmo potencialą turinčios vietovės – reputaciją.

3. Anykštėnai – Lietuvai ir pasauliui
Bendrija įsipareigoja:
* įtraukti pasaulio anykštėnus į „tinklinės Anykštijos“ kultūrinę 

bendruomenę, skatinant savo intelektualiniu ir materialiniu indė-
liu, gyvenant ir dirbant toli nuo giminės, turtinti gimtąjį kraštą;

* skleisti pasaulio anykštėnų mažųjų bendruomenių, susibū-
rusių kitose šalies vietovėse ir užsienio valstybėse, veiklos patirtį, 
skatinti jų iniciatyvas;

* skatinti anykštėnus panaudoti savo asmeninę įtaką gyvenamo-
joje ar veiklos aplinkoje ir skleisti žinias apie progresyvias permai-
nas Anykščių krašte, formuoti teigiamą nuomonę apie Anykščius 
kaip apie patrauklią ir viliojančią susipažinti Lietuvos vietovę.

PAB valdyba

 „Anykščiai – nuostabus miestas, į kurį 
su šeima atsikėliau, kai man ėjo 17-ti. 
Tėveliai ilgai svarstė, ar gyventi Vilniuje, 
ar Anykščiuose. Kokia esu jiems dėkinga, 
kad pasirinkome ne didmiestį, o Anykš-
čius, šį nepakartojamai gražaus gamto-
vaizdžio, turtingą savo kultūra bei tradi-
cijomis, žodžiu, įvairiapusį miestą! 2009 
m. baigusi Anykščių J. Biliūno gimnazi-
ją, Vilniuje 4 metus studijavau kultūros 
istoriją. Mokėmės apie LDK valstiečio 
savimonę, istorinę psichologiją. Įdomio-
sios istorijos suteikė žinių apie pasaulį ir 
jo žmones, apie santykius, praplėtė aki-
ratį, skatino ieškoti netradicinių proble-
mų sprendimo būdų, kūrybiškai žvelgti 
į save ir kitus, ir, žinoma, skatino pamilti 
savo šalį ir vietą, kad ir kur bebūčiau. 
4 kurso pradžioje iš Daugelavičiūtės 
tapau Lotyš – sukūriau šeimą su Stanislo-
vu Lotyš, Vilniaus lenku, ir neilgai trukus 
persikėlėme į Anykščius. Čia mano vyras 
pradėjo dirbti su mano tėčiu Ramūnu 
Daugelavičiumi šeimos versle, arbatžo-

Susipažinkite: Justė, naujoji 
PAB veiklos koordinatorė

Nuo spalio 1 d. PAB veiklą kuruos bei 
koordinuos 27-erių metų anykštėnė Justė 
Lotyš. Pirmai pažinčiai pateikiame faktų iš 
jos autobiografijos ir motyvacinio laiško:

Mūsų laikraštis gana išsamiai pasakojo 
apie dramatišką pokario Anykščių gydyto-
jo Antano Sivicko šeimos likimą (2008 m. 
Nr.9-10). Sivickai (jų buvęs namas tebesto-
vi Šaltinio g. Nr.8) niekada nebepamatė 
1944-aisiais į Vakarus pasitraukusių savo 
dukterų Aldonos ir Nijolės, o 3 jų vaikams, 
gimusiems Australijoje ir Kolumbijoje, savo 
kieme pasodino po medį. Dar išsamesnė 
šeimos istorija pateikta R. ir N.Vanagų kny-
goje „Anykščių fenomenas“. 

Buvęs tremtinys, teismo medicinos eks-
pertas Antanas Sivickas su žmona Elena 
jau senokai ilsisi tujų pavėsyje senosiose 
Anykščių kapinėse. Jų kapus kone kasmet 
aplankydavo dukra Nijolė su savo sūnum 
Antanu Mockum (buvusiu Bogotos meru ir 
dukart kandidatu į Kolumbijos prezidentus), 
dukterimi Ismena, vaikaičiais ir vaikaitėmis. 
Anykščiuose tuomet skambėdavo keistos, iš 
širdies gelmių plaukiančios dainos…  

Neseniai mus pasiekė žinia, jog, eidama 
94-uosius, rugsėjo 11 d. Bogotoje į Anapilį 
iškeliavo Pietų Amerikoje ir visame meno 
pasaulyje žinoma išskirtinio orginalumo 
skulptorė Nijolė Sivickas de Mockus, visur 
išdidžiai pasirašydavusi esanti lietuvė –
„LITUANO“. O vaikai ir vaikaičiai, bičiuliai 
ir pažįstami ją švelniai vadino Nijolyte.

Lenkdami galvą šios šviesios asmenybės 
atminimui, svajojame nors keletą N.Sivickas 
darbų saugoti būsimojoje Pasaulio anykštė-
nų kūrinių galerijoje.

PA info.    

Nijolytė nebeatvažiuos…

lių ūkyje. Dabar mūsų vaikai, Pranciškus 
ir Sofija, eina į ikimokyklinio ugdymo 
įstaigą. Jaučiuosi turinti patirties vedant 
renginius (edukacijas), 2017-2018 m. su 
pertraukomis dirbau edukatore Anykš-
čių Arklio muziejuje“.

Sėkmės, miela Juste!

PA info.
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Žvilgsnis iš Kenijos: Lietuva – rojaus šalis
kam nekiltų jokių problemų – ir suaugusių-
jų gyvenime jų netrūksta, o čia juk ieškan-
tys, augantys, bręstantys žmonės. Todėl ir 
reikalingas psichologas.

Mus labai sudomino žinia, kad neseniai 
grįžote iš Kenijos. Ko važiavote į tokią toli-
mą, egzotišką šalį, kodėl būtent į ją? Kuo ji 
patraukė psichologijos specialistę? 

Dalyvauju MAG+S (lot. magis – „dau-
giau, labiau“ – Šv. Ignaco Lojolos pasirink-
tas žodis) projekte, kuris vyko mūsų gim-
nazijoje. Tai jėzuitų sielovados programa 
jaunimui: daugiau Dievo, daugiau meilės, 
daugiau gyvenimo. Jėzuitiškas jaunimas 
rengia misijas į kitus kraštus; Kauno jėzui-
tų gimnazistai jau antri metai vyko į Keni-
ją (kita grupė pasirinko Indiją), kur, kaip ir 
visame pasaulyje, esama jėzuitų bei prie jų 
besiglaudžiančio jaunimo. 

Mūsų grupė – 5 vienuoliktą klasę bai-
gę mokiniai, kapelionas kunigas Eugenijus 
Markovas SJ ir aš, psichologė – važiavome 
ne šiaip papramogauti, o kaip savanoriai 
misijonieriai. Kodėl Kenija? Kunigas Euge-
nijus Kenijoje studijavo teologiją, tad ir 
pasiūlė mums keliauti į jam jau pažįstamą 
ir brangią šalį. (Prieš 5 metus su kunigu 
Eugenijumi – tada jis dar buvo diakonas, tik 
baigęs studijas – dalyvavau studentų misi-
joje Kirgizijoje). O masajų genties žemėse 
Mašuru parapijoje dirba buvęs Eugenijaus 
bendramokslis tėvas Pedro, meksikietis. Ten 
ir vyko mūsų misija.

Kaip vykstama į misiją: ar iš anksto žinomos 
žaidimo taisyklės, ar tiesiog imi ir išvažiuoji, 
o paskui elgiesi pagal aplinkybes?

Misijose visada reikia pasilikti vietos 
improvizacijai arba kitaip – Šventosios Dva-
sios vedimui. Tačiau iš anksto taip pat inten-
syviai ruošiamės. Su tėvo Pedro pagalba išsi-
gryninome sau tikslą – savanoriauti dviejose 
mokyklose, pradinėje Oltepesi miestelyje ir 
Mašuru miestelio mergaičių internate.

Misijai ruošėmės beveik metus. Finan-
siškai padėjo jėzuitų provincija, gimnazija. 
Ieškodami rėmėjų ir aukų, rengėm specia-
lias akcijas: dovanojom atvirukus, kepėm 
sausainius. Bažnyčioje po šv. Mišių pasako-
jome apie misiją, rinkom aukas. Visus metus 
moksleiviai rinko depozitinę tarą, nešė į 
taromatus – ir per metus sukaupė nemenką 
sumą. Pinigus misijoms surinko misionieriai, 
keliautojai patys padengė kelionės išlaidas.

Buvo numatyta, kad gimnazistai Afrikoje 
dirbs mokytojais, nuvykę pasirinkome sti-
priausias savo sritis: istorijos, matematikos, 
anglų kalbos, geografijos, krikščioniško auklė-
jimo. Jaunesnius mokėme muzikos, matema-
tikos, pasaulio pažinimo ir kitų disciplinų.

Ar nebijojote, kad skleisti krikščionybę, kata-
likybę tolimajame žemyne gali būti, švelniai 
tarus, nesaugu? Juk aplinkui tiek kitatikių – 
musulmonų, gal ir vietinės reikšmės šamanų…  

Afrika – kontinentas, kuriame labiausiai 
plinta krikščionybė. Tame kaimelyje yra dar 
7 bažnyčios, viena net protestantų, esama 
ir musulmonų mečetės. Apskritai žmonės 
labai religingi, tačiau masajų žemėse, kurio-

se buvome, nėra susipriešinimo tarp religijų, 
nors labiau musulmoniškose teritrijose nera-
mumų pasitaiko dažniau. Abi mokyklos, 
kuriose savanoriavome, buvo katalikiškos. 
Tėvai noriai leidžia merginas į katalikiškas 
mokyklas – joms ten saugiau. Žino, kad bus 
griežtai laikomos, prižiūrimos, nesusidės su 
gaujom, nepastos, laiku grįš. Moksleiviai 
kartą per savaitę dalyvauja Mišiose bažny-
čioje šalia mokyklos; Mišios labai turtin-
gos giesmėmis, liturginiais šokiais – juos 
mokiniai šoka labai gerai, įsijautę. Bažnyčia 
pastatyta iš akmens luitų, grindys cementi-
nės, vietoj altoriaus – medinė pakyla, ant 
galinės sienos – kryžius, aplinkui išpiešti 
masajų karoliai. Kenijoje tai dera.   

Anykštėnui sunku ir įsivaizduoti, kokia toji 
afrikiečių mokykla, ar ji smarkiai skiriasi nuo 
europietiškos?   

Įsivaizduoti, palyginti išties sunku. 
„Mūsiškėje“ pradinėje mokykloje buvo 8 
klasės, bet tik 4 mokytojai, todėl mokiniai 
buvo pripratę mokytis savarankiškai. Klasė 
savotiška: ant aslos mediniai suolai, moki-
niai sėdi po 3-4. Neretai pamokos metu per 
mokyklos kiemą pereina karvė, kartais ir 
žirafa. Didžiai stebino tenykštė tvarka: pvz., 
mokytojai kartkartėm leidžia sau visai neat-
eiti arba vėluoja į pamoką, nes geria arbatą, 
žiūri filmą ar užsiėmę kitais reikalais. Jie net-
gi stebėjosi, kodėl mes taip skubam į pamo-
ką? O mes norėjom parodyti, kokių taisyklių 
laikomasi pas mus, norėjom parodyti tam 
tikrą mokymo kultūrą.

Dar mums krito į akį – negalėjo nekris-
ti – fizinės bausmės mokiniams: mokytojai 
muša vaikus, turi rykštes, lazdas, jų griebia-
si, kai mokinys vėluoja ar nesiklauso. Atkrei-
pėm mokytojų dėmesį, kad drausmė galėtų 
būti sėkmingai palaikoma ir kitais būdais. 
Tačiau apskritai mažieji afrikiečiai gana 
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drausmingi, šiuo požiūriu kai kada gal net 
pranoksta lietuviukus. 

Valstybinės kalbos Kenijoje dvi – anglų ir 
svahili (priklauso bantu kalbų šeimai, abėcė-
lė lotyniška). Mažieji angliškai dar nemoka, 
tad su jais daugiausia žaisdavom, išmokėm 
juos gaudynių ir kitų mums įprastų žaidimų. 
Su vyresniais susišnekėdavom angliškai. 
Mergaičių internatas – kelios patalpos, sto-
gas bendras, kitam kambary viskas girdėti. 
Jei vyresnės mergaitės laiko egzaminą, už 
sienos reikia elgtis labai tyliai. Tualetai lau-
ke, dar vandens bakai vienur kitur rankoms 
nusiplaut. Mokymo priemonės? Vienas 
aptriušęs gaublys mokytojų kambary, trys 
supliuškę kamuoliai, nušiurę vadovėliai.

Kas Jus labiausiai stebino tenykštėj aplinkoj? 
Gamta, žmonių išvaizda, papročiai, dar kas 
nors? 

Žmonės gyvena gamtoj, atstumai nelen-
gvai įveikiami. 100 km. kelionė iš sostinės 
Nairobio iki mūsų miestelio Mašuru trunka 
4-6 val. Vietos gyventojai retai taip toli keliau-
ja. Labai nustebino, kad Afrikoje kartais buvo 
šalta. Mes pataikėme į žiemą: naktį apie 11 
laipsnių, dieną 24-27 laipsniai šilumos.

Mes, baltaodžiai, mažam kaimely iškart 
atkreipėm dėmesį, vaikai šaukdami bėgo iš 
paskos.

Vos nuvykę į Mašuru, su kunigu Pedro 
nuėjom į policijos būstinę – keliuose meta-
liniuose nameliuose darbuotojai ir gyvena, 
augina avis, ožkas. Pataikėm į šventę – vie-
nos policininkės dukters pirmąjį gimtadienį. 
Mus sutiko svetingai, pavaišino keptu ožiu-
ku, kuris rytą dar lakstė. 

Merginos, sveikindamosi su senoliais, 
nulenkia galvas, o šie atsakydami paliečia 
merginų galvas ranka – toks pasisveikini-
mas. Vyrams galvų nulenkti nereikia, bet iš 
pradžių masajai tikėdavosi, kad ir mūsiškis 
šviesiaplaukis Lukas prieš juos nusilenks. 
Jo kiek ilgesni nei masajams įprasta plaukai 
labai blaškė ir apgaulingai veikdavo – vie-
nas apgirtęs kaimo vyrukas net merginti jį 
bandė. Masajų vyrai visada trumpai, beveik 
plikai, apsikirpę, moterys – taip pat. 

O kas vis dėlto labiausiai nustebino? Gal 
koks įvykis, epizodas? 

Vanduo. Buvom prisiskaitę ir girdėję, koks 
brangus vanduo ten, kur jo trūksta. Tačiau 
tai, ką patyrėm, pranoko mūsų vaizduotę. 
Atvykę sužinojom, kad jau 20 metų Keniją 
alina sausra, o štai šiemet žmonės džiaugėsi 
pagaliau sulaukę tokio gausaus lietaus. Prieš 
3 mėnesius buvo baigęsis liūčių sezonas, ir 
aš tikėjausi pamatyt upę, gal ne Šventosios 
dydžio – juk tiek lietaus gavo žemė, bet... 
išvydau tik upės vagą. Ką daro žmonės? 
Jie ateina, išsikasa duobę, palaukia, kol į ją 
prisisunks vandens, tada semia puodeliais, 
pilasi į kanistrus ir tempiasi namo; ypač daž-
nai taip darbuojasi vaikai. Ar toks vanduo ir 
geriamas? Gal kai kas ir užvirina prieš gerda-
mi, tačiau dažniausiai geriamą vandenį per-
ka; tiesa, jis brangesnis už vaisvandenius. 
Tad vanduo ypatingai vertinamas ir taupo-
mas. Mums tai buvo labai neįprasta.

J.Ladigaitė nuo šiol visą gyvenimą prisimins 
savo naująją partnerę Emily, kunigų šeimi-
ninkę.
Nuotr. iš J.Ladigaitės asm. archyvo
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Iš visai arti prisižiūrėjome nuostabių Afrikos gyvūnų. Važiuodami 
paprastu keliuku į Mašuru, buvom tiesiog apakę, kai pro šalį pralė-
kė buivolai, zebrai (vienas buvo netgi visai baltas), gazelės, žirafos, 
praskrido ryškiai mėlyni ir geltoni paukštukai, papūgos oranžiniais 
snapais… Arba: važiuojam trise vienu moticiklu, o greta mūsų šuo-
liuoja strutis! Gulėdami po masajų dangum ir žiūrėdami į neregėtas 
žvaigždes, lietuviškai dainavome legendines „Kregždutes”… 

Ar masajų vaikai domėjosi Lietuva, bent numano, kur ji? 
Po mūsų viešnagės jau tikrai numano. Pasakojant apie Lietuvą, 

mums nereikėjo kažko ypatingo ieškoti, atradinėti: pakako pasakyti, 
jog pas mus labai daug medžių, spygliuočių girios žaliuoja žiemą 
vasarą, o vandeningų ežerų ir upių – tūkstančiai. 

Iš mokinių reakcijos supratome, kokį įspūdį jiems padarė mūsų 
pasakojimai, o ir mes patys suvokėm, kokioj nuostabioj šaly gyve-
nam. Rojus, ne šalis, kokie laimingi tie iki šiol neregėti lietuviai! 
Dabar daugelio internato vyresniųjų klasių mergaičių svajonė – 
pabaigus mokyklą atvykti į Lietuvą, mokyti mūsų vaikus svahili, 
masajų kalbų. 

Afrikiečiams buvo sunku patikėti ir tuo, kad Lietuvoje nėra elektros 
problemų – pas juos ji dingsta ir kelioms dienoms, o jei dingsta pus-
dieniui, niekas nei pastebi, nei stebisi. Mergaitės nebūtų mergaitės: 
žavėjosi, kad Lietuvos mokyklose neverčiama trumpai kirptis plaukų…

O kaip sekėsi įgyvendinti krikščioniškąją programą? 
Atvykę gavom tokią kunigų užduotį: įrengti lauko altorėlį, mal-

dos vietą. Nuvedė, parodė plotelį, kuriame reikėtų ką nors įrengti, 
nupiešti. Man šovė mintis, kad čia, gamtoje, labai natūraliai ir įspū-
dingai galėtų atrodyti Gailestingojo Jėzaus paveikslas, bet nepuoliau 
siūlyti savo idėjos. 

Rytojaus dieną kunigas su komanda ieškojo idėjų internete, jau 
buvo išsirinkę, ką patiems nupiešti, ir ką gi? Būtent Gailestingąjį 
Jėzų, kaip aš ir maniau, tik daugiau meksikietiško stiliaus – sklei-
džiantį žydrus ir rožinius spindulius. Aš atsargiai pasiūliau: o gal 
norėtumėt originalaus varianto, tokio, kaip Vilniaus centre esančo-
je Dievo gailestingumo šventovėje – pirmosios nupieštos Jėzaus 
paveikslo versijos? Visi apsidžiaugė, sutiko, ir mes nupiešėm, įren-
gėm masajų krašte, Šv. Petro Mašuru parapijoje Gailestingojo Jėzaus 
altorių. Nukopijavom Eugenijaus Kazimirovskio paveikslą, nupieštą 
pagal Šv. Faustinos regėjimus. Suolelį šalia nudažėm ir 7 kalbom – 
masajų, svahili, kamba, anglų, ispanų, lenkų ir lietuvių – užrašėm: 
„Jėzau, pasitikiu Tavimi“. Prie to altoriaus paskutinę dieną kunigai 
aukojo šventas Mišias, kurios buvo ir altoriaus pašventinimo, ir atsis-
veikinimo šventės Mišios.

Vis akivaizdžiau vartotojiška tampančioje mūsų visuomenėje neretai 
tenka išgirsti nuomonių, kad tikras krikščioniškasis tikėjimas – jau 
praeitis, kad bažnyčia tampa vien ritualinių apeigų įstaiga. Ką apie 
tai manote po misijos Kenijoje?

Jau nebe stebino, o stulbino tenykštis skurdas ir iš jo kylančios 
problemos. Įstrigo kelionė į Nairobio priemiesčių lūšnynuose įsikū-
rusias Gvadalupės tėvų parapijas. Kiberos lūšnyne, bene pustrečio 
kvadratinio kilometro teritorijoje, gyvena gal 2 mln. žmonių. Bai-
sūs šiukšlių kalnai, smarvė, nėra net kanalizacijos griovių. Eini eini, 
peršoki kažkokį dvokiantį upelį, vėl eini – kol netikėtai atsitrenki į 
didžiulę sieną, už kurios – ramybe, prabanga alsuojantys golfo lau-
kai. Tokie kontrastai, tokia atskirtis. 

Tačiau lūšnynų žmonės, bent mūsų sutiktieji, nebuvo nei pikti, 
nei apgailėtini, greičiau atvirkščiai – draugiški, malonūs, net savotiš-
kai gražūs. Buvom katalikų mišiose sekmadienį: žmonės ateina į šv. 
Mišias švarūs, pasipuošę, su vaikais; nors gyvendami tikrai nežmo-

niškom sąlygom, kiekvienas atranda po pinigėlį įmesti aukoms. 
Tokius juos – tuo esu giliai įsitikinusi – įkvepia ir palaiko nuoširdus 
Tikėjimas, Dievo Meilė.

Afrikiečiai ne tokie jau atsilikėliai, kaip kartais įsivaizduojame. 
Saugodami gamtą, jie jau uždraudė plastikinius maišelius – galė-
tume pasimokyti! Turguje bobulė, supratusi, kad neturiu grynųjų, 
sako: „Tai gal galite pervesti pinigus telefonu?“ 

O prisimenant, kaip jie mus sutiko, kaip mumis pasitikėjo! Mes 
taip nebemokame…

Ar Jums niekad nekilo minčių, kad visos tos plačiai afišuojamos 
turtuolių labdaros, humanitarinės paramos, pagaliau krikščioniš-
kos misijos tėra fikcija, figos lapelis, menkai tepridengiantis žiaurios 
politinės, ekonominės, moralinės sistemos žaizdas? Kad, atleiskite 
už tokį „šventvagišką“ klausimą, ir Jūsų savanorystė, aukojimasis, iš 
esmės žiūrint, nieko nepakeis?   

Suprantu, ką norite pasakyti. Būtų stebuklas, jei nuo vieno atva-
žiavimo ar vienos aukos kažkas tuoj pat pasikeistų į gera. Tikėjimas 
– ilgas ir nesibaigiantis procesas, didelis Dievo išbandymas ir dova-
na. Nors lašeliu, kruopele prisidėti prie Gėrio, Dievo Meilės, bent 
laikinai palengvinti sunkią vargšų kasdienybę ir kančias – argi nėra 
prasmės? Duodamas, dovanodamas kitam, turtėji ir pats, prapleti 
akiratį, giliau supranti, tiesiogiai pajunti pasaulio problemas. 

O kalbant konkrečiau… Mes palaikysim ryšius su tomis moky-
klomis, gelbėsim patarimais, gal dar kai kuo. Gimnazija žada toliau 
palaikyti panašias misijas. Dievo meilė suburia žmones į jautrias, 
darnias bendruomenes. Misijų skleidžiama dvasia galbūt kada nors 
atsilieps pasaulio galingųjų, būsimų politikų, diplomatų svarbiuose 
pasirinkimuose. 

Grįžtant iš Kenijos, jau aerouoste, jausmas buvo dvejopas. Sma-
gu bus vėl susitikti su artimaisiais, su savo miškais ir upėmis, kibti į 
savo mokslus ir darbus. Bet jei kas leistų, tuoj pat grįžtume į Mašuru 
miestelį, kuriame, palyginus su mūsiškiais, nieko nėra! Palyginti su 
masajais, mes gyvename karališkai. Bet tie žmonės taip karštai, taip 
nuoširdžiai mūsų laukia!

Už jokius pinigus nenusipirktum to, ką patyrėm. Nuo šiol šir-
dis visada atsimins  vaikus, semiančius išdžiūvusios upės vandenį. 
Kokiom akim jie žiūri į visa, ką mes darome. Kaip jie džiaugiasi tavo 
atnešta saujele ryžių ar kukurūzų, kokia laime šviečia jų veidai, kai 
su jais susidraugauji.

Užrašė Silvija MAŽEIKYTĖ

Žvilgsnis iš Kenijos: 
Lietuva – rojaus šalis
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Mokyklos kieme vaikai puikiausiai sutaria su karve...
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