
1 
 

SOFIJA PAKALNIENĖ 

(1924−2017) 

 

Biologijos mokytoja. 

Gimė 1924 m. gruodžio 20 d. Kupiškyje. Tėvai: Antanas Varatinskas ir Elžbieta 

Augustauskaitė-Varatinskienė. 1933−1939 m. mokėsi Kupiškio pradžios mokykloje, 

1939−1945 m. – Kupiškio gimnazijoje. 1945−1950 m. studijavo Vilniaus universiteto 

Gamtos mokslų fakultete biologiją, įgijo biologijos mokytojos išsilavinimą. 

Nuo 1951 m. iki gyvenimo pabaigos S. Varatinskaitė-Pakalnienė gyveno Anykščiuose. 

1951−1953 m. ji dirbo Anykščių vidurinėje mokykloje, 1953−1985 m. – Anykščių Jono 

Biliūno vidurinėje mokykloje chemijos ir biologijos mokytoja. 

Muzikos pedagogo Prano Dūmano paskatinta, S. Pakalnienė 1974 m. pradėjo dainuoti 

alto partiją duetu su mokytoja ir soliste Jone Marciukiene. 1976 m., kai prie jų prisijungė Emilija Petrokienė, 

susibūrė vienas garsiausių XX a. pabaigos Anykščių muzikinių kolektyvų – moterų trio. Sekdamas seserų 

Kairyčių tradicija, jis dainuodavo Anykščių krašto dainas, taip pat Antano Baranausko giesmes. 

Mirė 2017 m. kovo 6 d. Anykščiuose. Palaidota Anykščių senosiose kapinėse. Plačiau 

 

Mylėjau mokinius 

 

Kupiškio centre Elzės ir Antano Varatinskų šeimoje gimiau aš − pagrandukė. Šiame pasaulyje jau 

radau brolį ir dvi seseris dvynukes. Tėvas buvo verslininkas (siuvo pakinktus), turėjo dirbtuvę ir keletą 

darbininkų, mama šeimininkavo namuose. Vertėmės neblogai, bet įvairūs asmeniniai sukrėtimai ir blogi 

draugai pražudė tėvą, o jo šeimą pasmerkė skurdui ir vargui. Kai netekom tėvo, broliui buvo 10 metų, seserims 

– po septynerius, o man – tik vieni. Tačiau gerų žmonių ir mamos rūpesčiu šiaip taip gyvenome. Brolis baigė 

progimnaziją, po to išėjo savanoriu į kariuomenę. Grįžęs dirbo policininku ir jau buvo pagrindinis šeimos 

rėmėjas. Tačiau „nedaug jam buvo žemėje žadėta“ – žuvo vokiečių okupacijos metais 28 metų, palikdamas 

dvejų metų sūnų ir žmoną. 

Vaikystė prabėgo prie Kupos upės. Labai mylėjau didelius Kupos akmenis, kuriuos kasdien plaudavau 

su muilu ir svajodavau apie akmeninius kalnus... Tačiau labai bijodavau Pyragių ežero ir jūros, kurios nebuvau 

mačiusi. Pro medžius įsižiūrėjusi į dangų įsivaizduodavau, kad tai jūra. Siaubo apimta bėgdavau pas mamą... 

Nerimas širdyje prie audringos jūros nedingo iki šiol... 

O štai įdomiausias mano vaikystės prisiminimas. Mokiniai, kurie gyveno mūsų namuose, padarė valtį 

iš geldos! Iš šonų prikalė lenteles pusiausvyrai, gale dar lentelę atsisėsti ir įteikė du irklus. Ir šiandien dar 

prisimenu vaizdą: plaukiu sau Kupos viduriu, o visas būrys vaikų bėga krantu, prašydami leisti paplaukyt... 

Ir štai baigti šeši skyriai. Buvau laikoma nebloga mokine, ypač sekėsi lietuvių kalba, bet skaičiavimas, 

o vėliau matematika – pjaute pjovė. Daugybos lentelės ir dabar nemoku... 1939 m. įstojau į Kupiškio 

gimnazijos pirmąją mergaičių klasę. Niekada nepamiršiu, kad vieno pusmečio mokestį už mokslą sumokėjo 

klasės draugės man net nežinant... 

1945 m. baigiau gimnaziją. O kur toliau? Žavėjomės mokytojo K. Pajarsko biologijos pamokomis, 

todėl keturios klasės draugės nutarėme pasekti jo pėdomis, nors prieš tai buvo svajonė studijuoti lietuvių kalbą 

ir literatūrą arba mediciną. Bet kaip stosi, jei nesi parašiusi nė vieno eilėraščio ir nežmoniškai bijai numirėlių? 

Įstojome į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Išliko atmintyje garsūs dėstytojai, profesoriai, jų 

pagarba žmogui, tolerancija, draugiški santykiai su studentais. Botaniką ir genetiką dėstė prof. Povilas 

Snarskis. Jis buvo labai geras, pirkdavo studentams bilietus į teatrą, koncertus. Prof. Tadas Ivanauskas 

vaišindavo savo užaugintais vaisiais. Pedagogiką dėstė prof. Jonas Vabalas-Gudaitis, geologiją – prof. 

Vytautas Gudelis, chemiją – prof. Kazys Daukšas. 

1948 m. vasarą diplominiam darbui medžiagą rinkau Mokslų Akademijos ekspedicijoje prie Kuršių 

marių kartu su Akademijos mokslininkais. Tai buvo nepamirštamos dienos. Ant vandens arba pakrantėje 

išbuvome 10 savaičių. Diplominį darbą „Kuršių marių fitoplanktonas“ apgyniau pas prof. Povilą Snarskį. 

Baigusi studijas gavau paskyrimą į Balbieriškį (Prienų r.). Maniau, bus gerai, netoli Kaunas... Tačiau 

ten prapuoliau. Turėjau dėstyti visoms klasėms biologiją ir chemiją, kasdien po šešias pamokas. O baigus 

universitetą, trūko metodinių žinių, be to, visus sunkesnius darbus mokyklos administracija skirdavo man, 

motyvuodama tuo, kad esu baigusi aukštąjį mokslą. 
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1951 m., klasės draugės Onutės Gikytės ir rašytojo Antano Vienuolio padedama, atvažiavau į 

Anykščius ir pradėjau dirbti Anykščių vidurinėje mokykloje. Direktorius tada buvo Rapolas Dobinas, geras 

žmogus. Jo pavaduotojas Alfonsas Ulčinas – nepaprastai jautrus, geras, suprantantis kitą žmogų. Kai 

reikėdavo kurį nors mokytoją pabarti ar piktesnį žodį pasakyti, tai prakaitas jį išpildavo. Tavo bėdos – jo 

bėdos. Pamokas lankydavo iš anksto visada įspėjęs, niekada viešai nekritikuodavo. 

Mokytojai gyvenom labai draugiškai. Ir šokdavom, ir dainuodavom, ir spektaklius statydavom. 

Dirbdavom dviem pamainom, bet visur suspėdavom. Su Marciukiene ir Petrokiene dainuodavom dainas pagal 

A. Baranausko tekstus. 

Nuomojau kambarį pas rašytoją A. Vienuolį. Atsimenu romantiškus pavasario vakarus rašytojo 

sodyboje. Rymai, būdavo, prie lango, žvelgi į medžius, į besileidžiančią saulę... Atsigrožėti negali... Užsuka 

jauni kolegos, erzina: kaip gali, Sofija, miegoti? Eitum lakštingalų pasiklausyti... Išvadina. Pasėdime. 

Pasikalbame. Po to jie eina kitų merginų lankyti, prikelti iš miegų. 

O mokytojų kambaryje taip linksma būdavo, kad net į pamokas vėluodavome. Ypač nenustygstantys 

būdavo A. Vingrys, A. Maneika – imdavo raityti meilės šokius ar mokydavo krakoviaką šokti. 

Vaikai gerbdavo mokytojus. Prašydavo, kad jaunesni vadovautų klasei. Važiuodavome sunkvežimiu į 

Vilnių, į spektaklius, patys klasėse ruošdavome vaidinimus. 

Anykščiuose dirbau 34 metus. Čia ištekėjau, čia pasistatėme savo namą, čia turbūt užbaigsiu ir savo 

kelionę... Darbas mokykloje nebuvo lengvas, bet sekėsi neblogai: mylėjau mokinius, o jie, man atrodo, 

geresni, negu mes buvome. Tačiau visą laiką maniau, kad būčiau buvusi laimingesnė ir kitiems būčiau daugiau 

davusi, jeigu specialybę būčiau pakeitusi į mediciną, ką padarė keletas mano kurso draugių. 

 

 

Sofija Pakalnienė su abiturientais 


