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Du Šakių gimnazistai prieš 
67-erius metus, Vasario 16-ąją, 
virš aukščiausio mieste pastato, 
vandentiekio bokšto, iškėlė 
Trispalvę. Laisvės blyksnis virš 
miesto 17-ai klasės draugų 
kainavo tremtis ir bausmes.

Dalia BYČIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

Tą pačią dieną saugumiečiai iš-
šniukštinėjo, kad plano rengėjų ir 
dalyvių buvo gerokai daugiau nei 
du. Kagėbistai susekė, kad net sep-
tyni šios klasės vaikinai bei keturios 
merginos priklausė pogrindinei 
moksleivių organizacijai „Laisvės 
sakalai“. Grupė rengė ir platino at-
sišaukimus, palaikė ryšį su partiza-
nais, kūrė kitus pasipriešinimo pla-
nus, bet jų nebespėjo įgyvendinti. 
Šie moksleiviai buvo pripažinti po-
litiniais nusikaltėliais ir nuteisti 25 
metams tremties. Aštuoni jų iš-
tremti už Šiaurės poliarinio rato, 
trys - į Karlago lagerius Kazachsta-
ne. Paskui „tėvynės išdavikus“, 
kartu su tėvais, į Sibirą išvežtos 
trys tos pačios klasės gimnazistės. 
Dar trys, išdrįsusios nunešti mais-
to į saugumo rūsius uždarytiems 
draugams, pašalintos iš gimnazijos 
be teisės mokytis toliau.

„Įkalinta jaunystė“
Šakių gimnazijos mokinių ir 

mokytojų pasakojimus apie pokario 
metu nueitą kančių kelią dėl Lie-
tuvos laisvės, apie tardymus, apie 
juos pačius į knygą „Įkalinta jau-
nystė“ sudėjo tuometis jų klasės 
auklėtojas Jonas Augustaitis. Pasak 
bendraklasių, prie vėliavos iškėli-
mo prisidėjo daugiau vaikinų, bet 
vėliavnešys buvo Vytautas Tirli-
kas. Vėliavos kėlimo į bokštą planą 
jis brandino nuo 1951-ųjų rudens. 
„Gailiuosi tik vieno, kad per mažai 
nuveikiau Tėvynės labui“, - 
1952 m. gegužės 22 d. Kauno KGB 

rūmų salėje įvykusiame teismo po-
sėdyje pasakęs jis. Tuomet tai bu-
vo drąsūs žodžiai, galėję kainuoti 
daug skaudžiau, nei 25-erių nuos-
prendis. Kai buvo renkami prisimi-
nimai knygai, Vytauto jau nebebu-
vo. Mirė 1974 m., pirmas iš pasi-
ryžėlių gimnazistų vienuoliktuko. 
„Iš mūsų laidos likome tik dviese - 
Žemaitijoje gyvenantis Kazimieras 
Valaitis ir aš“, - sako Kudirkos 
Naumiestyje gyvenanti buvusi me-
dikė Danutė Baukytė. Viską ji pri-
simena, tarsi būtų vakar.

Su Trispalve užaugę
Vėliavą kėlė Pranas Būčys ir An-

tanas Karalius, o Vytautas Tirlikas 
apačioje padėtį kontroliavo. Pasiga-
mino raktą, išbandė, o kai atėjo laikas 
juo pasinaudoti, spyną rado jau pa-
keistą. Po tokio ilgo pasiruošimo, 
skaičiavimų, kada gatve praeina mi-
licininkas, kada vėl pasirodo, jie ne-
bėgo namo. Atsuktuvu, replėmis ati-

darė pirmo aukšto langą ir užkopė į 
viršų. Išbėgdami prikabinėjo plakatų, 
esą užminuota. Minų baimė, matyt, 
nemenkai išgąsdino saugumiečius. 
Trispalvė bokšte kabėjo ir žvilgsnius 
kaustė iki apypiečio.

„Jie mums, mergaitėms, staig-
meną norėjo pateikti, nieko mums 
apie vėliavos kėlimą nepasakė. Ei-
name su drauge į mokyklą, miestas 
toks neramus, žiūrime - bokšte 
Trispalvė plevėsuoja. Tik jie ir patys 
artimiausi jų draugai žinojo, kad vė-
liavą kels. Organizacija ta pati, dar-
bai tie patys buvo, tik apie vėliavos 
kėlimą jie mums nepapasakojo“, - 
prisiminė Danutė. Pasak jos, gra-
žiausi iš tos knygutės P.Būčio pri-
siminimai. Jis gyvai pasakojo, regis, 
veiksmas vyksta dabar. Atrodo, vis-
kas gerai, sklandu, sekasi, o rytą 
ima ir išsiveda saugumas...

Buvę tame gimnazistų apsi -
sprendime ir dalis romantikos. 
Ant raip ar vos iš paauglystės iško-

pę jaunuoliai taip ramiai būtų pri-
ėmę nuosprendį.

„Jeigu apgailestavome, tai ne 
dėl savęs, o dėl to, kad tėvams, na-
miškiams pakenkėme, kad jie dau-

giausia nukentėjo. Ne dėl juokų 
ėjome ir ne dėl juokų tą darėme. 
Lietuvybės jausmas mus vedė. 
Himnas, vėliava buvo kaip mūsų 
maršas. Mes prie Trispalvės au-
gę“, - prisimena Danutė.

Lietuvos istorijos egzaminas
D.Baukytė mena, kad iš vie-

nuolikos 25 metus kalėti nuteistų 

gimnazistų didesnė pusė buvo iš 
Gelgaudiškio progimnazijos, kur 
tuo metu mokyklai vadovavo ir is-
toriją dėstė Balys Eišvydis. „Jis 
mums įpūtė tą dvasią. Labai nuo-
dugniai dėstė Lietuvos istoriją, ne-
paprastai daug reikalaudavo, o mes 
jam praktiškai parodėme, kad pa-
moką išmokome. Su B.Eišvydžiu 
susitikome Šakių gimnazijoje, ku-
riai vadovauti jis buvo atkeltas. 
Kaip šiandien prisimenu, mus, tris 
mergaites, areštavo, atvedė į mo-
kytojų kambarį, į skirtingas kertes 
susodino. Sėdime ir žiūrime, kaip 
mūsų direktorius vietoje nenusėdi, 
išgyvena. Nebeatsiklausdamas vie-
ną cigaretę užgesina, kitos griebia-
si. Teko girdėti vėliau, kad po to 
nuo pareigų buvo nustumtas, mo-
kytoju nebegalėjo dirbti, o netekęs 
pašaukimo alkoholiui pasidavė. Pa-
laužė žmogų tie tardymai. Šitai ne-
gali pasimiršti“, - sako tremties 
kryžius dėl idėjos praėjusi šakietė.

Gimnazistų drąsą 
pakartojo studentai

Drąsus Šakių gimnazistų poelgis 
nepraėjo be pėdsakų.1986 metais, 
dar gana gūdžiu sovietmečiu, po nak-

ties Trispalvė suplevėsavo virš „Ži-
burio“ gimnazijos, antisovietiniais 
šūkiais buvo nurašinėtos teismo pas-
tato, universalinės parduotuvės, sto-
ties sienos. Prisiminę 1952-uosius, 
saugumiečiai kaltųjų paieškas pradė-
jo nuo vyresniųjų klasių moksleivių. 
Ir nieko nepešė. Vėliau, padvelkus 
laisvės vėjams, išaiškėjo, kad tam ry-
žosi šakiečiai studentai.

Trispalvė, pergyvenusi tremtis ir kančias

 � Ne dėl juokų ėjome 
 ir ne dėl juokų tą 
 darėme. Lietuvybės 
 jausmas mus vedė

Danutė BaukYtĖ

 �Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinių delegacija kiekvienais metais Vasario 16-ąją lanko senąjį vandentiekio 
bokštą, virš kurio gimnazistai buvo iškėlę Trispalvę
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- Kaip mūsų laikų jaunimas 
vertina tai, ką „Žiburio“ gimnazijos 
abiturientai atliko 1952-aisiais me-
tais? - klausėme buvusio Šakių „Ži-
burio“ gimnazijos auklėtinio, dabar 
studento, praėjusių metų „Misija Si-
biras“ dalyvio Juro PRATUSEVIČIAUS.

- Mums, jauniems, labai sunku 
vertinti, nes mes to nepatyrėme. 
Bet tai būtina žinoti kiekvienam, ne 
tik šakiečiui. kiekvienam lietuviui 
savo istoriją, savo didvyrius reikia 

žinoti. Mūsų istorijos mokytoja, kiti 
mokytojai kiekvienais metais mums 
tą primindavo, visi eidavome prie 
vandentiekio bokšto Vasario 16-ąją. 
Mes nematėme okupacijos, esame 
laisva karta, nepatyrusi draudimų 
daryti tai, kas tau į širdį įskiepyta. 
Svarbiausia, kad mes žinome, jog 
tai buvo.

- Ar dabartinis jaunimas ryžtų-
si kam nors panašiam?

- Man sunku pasakyti, ar šių 
dienų jaunuoliai ryžtųsi. tik galiu 
pasakyti, kad mūsų jaunimas yra pi-
lietiškas. apie visus nenoriu kalbėti, 
bet tokių mano draugų yra labai 
daug. Daugelis yra tarnavę kariuo-
menėje, tarnauja krašto apsaugos 
savanorių pajėgose. Žinoma, visais 
laikais visokių jaunuolių buvo ir bus.

- Praėjusią vasarą su „Misija Si-
biras“ ekspedicijos dalyviais praė-
jote tremtinių, politinių kalinių ke-
liais Kazachstane. Su kokias jaus-
mais grįžote iš šios kelionės? Gal 
pavyko užtikti kraštiečių pėdsakų?

- Lankėmės kazachstane, ken-
gyro lageriuose, kur 1952 m. buvo 
nutremta viena pogrindinės moks-
leivių organizacijos grupės narių 
Elena Grybinaitė. Jos istorija užrašy-
ta knygoje „Gulagų partizanai“. kai 
pasidomi, perskaitai prisiminimus, 
dėl ko jie, būdami tokie jauni, tiek 
iškentėjo, jausmas nedviprasmiš-
kas. tik dėl vėliavos iškėlimo tiek 
metų kalėjo, kentėjo tokius sunku-

mus. Mums tikrai reikia permąstyti 
ir įvertinti jų polegį.

- Kaip jums tie lageriai atrodo 
mūsų laikais?

- tos vietos, kur buvo lageriai, 
labai sunykusios. Panašu, kad vie-
tiniai nelabai nori prisiminti tos is-
torijos. Labai gaila, kad nyksta jas 
primenantys ženklai, masiniai kapai. 
Ir kartu labai džiugu, kad mes, jau-
nimas, ten važiuojame, stengiamės 
pastatyti memorialus, kad nors kiek 
tos istorijos liktų. O svarbiausias mū-
sų projekto žingsnis - statyti gyvus 
paminklus, pasakoti tą istoriją mūsų 
žmonėms. todėl mes ir lankomės 
bendruomenėse, mokyklose, kad 
ta istorija liktų visų atmintyse. Mes 
esame paskutinė karta, kuri dar gali 
susitikti gyvų skaudžios mūsų tautos 
istorijos liudininkų ir iš jų mokytis.

- Su kokiomis mintimis ir vilti-
mis jūs, jūsų draugai žengia į ant-
rąjį Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį?

- aš esu optimistas ir manau, 
kad mes, lietuviai, išliksime ir viskas 
eis tik į gera. tik turi ateiti tas laikas, 
kai ši karta dar šiek tiek subręs, kai 
daugiau jaunų žmonių ateis į po-
litiką. Ir jie bus ne nuo okupacijos 
laikų likę. turiu pažįstamų, kurie sa-
ko, kad jie emigruos, išvažiuos. Bet 
aš užsienyje sau laimės nematau.

Prieš mėnesį mes, „Misija Si-
biras“ dalyviai, anglijoje lankėme 
lietuvių bendruomenes, pasakojo-
me jiems, ką patyrėme kazachsta-
ne. Parvežiau gerą žinią - beveik 
visi ten sutikti emigrantai nori 
grįžti, statosi Lietuvoje namus 
ir tik laukia momento, kada pas 
mus ekonomika nusistovės. Ir jie 
tikrai grįš. Nebūtinai ateinančiais 
metais, nebūtinai po penkerių me-
tų, bet grįš, nes jie nori grįžti. Dėl 
to ne viena šeima savo vaikams 
draudžia angliškai tarpusavy kal-
bėti. Viskas priklauso nuo tėvų. 
Jeigu tėvai nenorės grįžti, tai ir 
vaikas nenorės. Bet tokių šeimų 
tikrai mažai sutikau.

INTERVIU
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Šalies kardiologai susirūpinę - 
pagal mirtingumą nuo 
širdies ligų Lietuva yra 
tarp pirmaujančių Europos 
Sąjungoje. Specialistai 
tvirtina: padėtis pagerėtų, 
jeigu piliečiai labiau 
įsiklausytų, ką jiems pataria 
gydytojai. Kokie simptomai 
signalizuoja apie širdies 
negalias ir kaip to išvengti?

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo gydytojas kardiologas, 
profesorius Pranas ŠERPYTIS, 
gydytoja kardiologė, profesorė Ža-
neta PETRULIONIENĖ, gydytoja 
kardiologė Greta RADAUSKAITĖ, 
Respublikinės Vilniaus universi-
tetinės ligoninės Insulto cent ro va-
dovas Aleksandras VILIONSKIS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gedimi-
nas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Sveikata - 
niekada nesenstanti tema. 
Šiandien kalbėsime apie širdies 
ligas. Šią temą pasiūlė profeso-
rius Pranas Šerpytis, nes Lie-
tuvoje padėtis tokia, kad nuo 
širdies ligų, lyginant su Euro-
pos Sąjungos valstybėmis, pas 
mus miršta daugiausiai žmonių. 
Gerbiamas Pranai, lyg ir aišku, 
kodėl nuolat turime priminti 
žmonėms apie širdies ligas, 
apie jų prevenciją...

P.ŠERPYTIS: Ir kardiologai, 
ir neurologai, ir pulmonologai, ir 
kiti specialistai vis dažniau atkrei-
pia dėmesį į trombozes. Ką tai 
reiškia? Siekiama, kad atkreiptu-
mėm dėmesį į tokias ligas, kaip 
plaučių arterijos tromboembolija, 
giliųjų venų trombozė. Kad susi-
rūpintume ligomis, kurios sukelia 
insultą - prieširdžių virpėjimas, 
kur vyksta trombų susidarymas. 
Kodėl trombai susidaro? Jie susi-
daro dėl kraujagyslės pažeidimo, 
dėl lėtesnės kraujotakos, trečias 
dalykas - dėl krešumo sutrikimo. 
Mes visiškai nekreipiame dėme-
sio į tokias ligas, kurias galima 
diag nozuoti, pavyzdžiui, giliųjų 
venų trombozę. Negydoma liga 
gali sukelti plaučių arterijos em-
boliją. Galiu pasakyti, kad iš pa-
tenkančių į ligoninę su šia diagno-
ze daugiau kaip 10 proc. miršta. 
Aišku, ne kiekvieną mes galime 
išgelbėti. Geriausia profilaktika - 
kraują skystinantys medikamen-
tai. Mes kiekvienas susižeidžiame 
ir, jeigu esame nejudrūs arba ne-
naudojame vaistų, gali ištikti grės-
minga situacija - plaučių arterijos 
embolija. Galiu pasakyti, kad Lie-
tuvoje giliųjų venų trombozė kie-
kvienais metais diagnozuojama 3 
tūkst. gyventojų. Tikslios statis-
tikos neturime, bet skaičiai yra 
nemaži. Prieširdžių virpėjimas. 
Šia liga serga 15 proc. žmonių, vy-
resnių nei 60 metų, ir daugiau 
kaip 50 proc., vyresnių nei 80 me-
tų. Jeigu mes nevartojame kraują 
skystinančių preparatų, tai galima 
pasakyti, kad išeminiam insultui 
kilti atsiranda 5-6 kartus didesnė 
tikimybė.

G.JAKAVONIS: Kaip su-
pratau iš pono Šerpyčio, tai 

kiekvieną rytą turėčiau išger-
ti kardioaspirino, kad nesusi-
darytų krešulys?

Ž.PETRULIONIENĖ: Norė-
čiau šiek tiek papildyti tai, ką pa-
sakė profesorius. Kai kurie žmo-
nės yra priskiriami tam tik roms 
rizikos grupėms. Vaistus turėtų 
vartoti tik tie, kurie yra padidintos 
rizikos grupėje. Dėl visų vaistų 
žmogus turėtų pasikonsultuoti su 
gydytoju. Mes, kardiologai, kie-
kvieną dieną priėmimo skyriuose 
susiduriame su tromboze. Ji gali 
būti tiek venose, tiek veninėje, 
tiek arterinėje sistemose. Kiekvie-
nas žmogus turi skirtingą polinkį, 
genetiką. Labai svarbu žinoti savo 
šeimos sveikatos istoriją. Jeigu 
krešuliai formavosi kažkam iš jūsų 
giminės, į tai reikėtų atkreipti rim-
tą dėmesį. Aš norėčiau akcentuo-
ti patologiją - giliųjų venų trombo-
zę. Ji dažnėja dėl hipodinamijos, 
dėl nejud ros. Europos kardiologų 
draugijos kongrese buvo paskelb-
ti duomenys, jeigu žmogus neju-
dėdamas, nepatogioje pozoje sėdi 
daugiau kaip 6 valandas, tai krešu-
lių susidarymui giliosiose venose 
tikimybė išauga keletą kartų, tie 
krešuliai gali nukeliauti į plaučius. 
Tad sėdėti labai ilgai, visiškai ne-

judant, nepadarant pertraukėlių, 
nepadarant mankštos, yra labai 
pavojinga. Mes puikiai žinome, 
kad prie nejudros pratinasi ir mū-
sų vaikai. Bet kokia profilaktika, 
bet kokia prevencija turi būti pra-
dedama nuo vaikystės. Siekiant 
išvengti trombozės, be jokios 
abejonės būtinas fizinis aktyvu-
mas, o ne sėdėjimas valandų va-
landas toje pačioje pozoje. Dar 
noriu pabrėžti, kad žmonės vis 
daugiau keliauja lėktuvais. Ilgai 
skrendant lėktuvu padidėja rizika 
formuotis trombams giliosiose 
venose, o taip pat plaučių arteri-
jos embolijai. Be jokios abejonės, 
prieš vartojant skystinamuosius 
vaistus, reikėtų pasitarti su savo 
gydytoju ir įvertinti savo riziką. 
Taip pat noriu pritarti ir paantrin-
ti, kad yra tam tikrų situacijų, kai 
kraują skystinančius vaistus var-
toti yra būtina, netgi privaloma. 
Ypač tada, jei jau yra buvę panašių 
įvykių, jeigu liga jau yra diagno-
zuota, tuomet gydytojas patars, 
kokius vaistus, kokiu režimu, kaip 
ilgai vartoti. Jeigu yra pasikarto-
jantis prieširdžių virpėjimas, 
skystinamieji vaistai yra būtini, 
siekiant sumažinti insulto riziką. 

G.JAKAVONIS: Esu buvęs 
baidarių irkluotojas, žinau, 
kad plaukiant maratoną tenka 
sėdėti keturias valandas, ko-
jos būna įtemptos, bet visa ki-
ta pusė juda. Ar gali per tas 

kelias valandas trombas susi-
daryti kojose?

Ž.PETRULIONIENĖ: Pata-
rimas būtų visiems žmonėms, ku-
rie dirba ilgai sėdėdami, daryti 
kojų pratimus, mankštą. Jeigu ko-
jų raumenys juda, jeigu kojos nė-
ra visiškai atpalaiduotos ir nejud-
rios, tai rizika yra maža. Jiegu ko-
jų raumenys juda, yra įtempti, jie 
padeda kraujotakai ir mažina 
trombozės riziką.

G.JAKAVONIS: Ką pasa-
kytų kardiologė Greta?

G.RADAUSKAITĖ: Beveik 
kas ketvirtas žmogus bent kartą 
gyvenime yra turėjęs sutrikusį šir-
dies ritmą, prieširdžių virpėjimą 
ar prieširdžių plazdėjimą. Priešir-
džių virpėjimas yra pavojingas 
tuo, kad dažnai, sutrikus ritmui, 
nevartojant kraują skystinančių 
vaistų, pacientus ištinka insultas, 
išeminis insultas. Kartais pacien-
tai net nežino, kad turi rit mo su-
trikimus, nes paprasčiausiai jų 
nejaučia, o pirmas pasireiškimas - 
staiga įvykęs išeminis insultas. 
Šiuo metu situacija yra šiek tiek 
geresnė, turime geresnę priešir-
džių virpėjimo diag nostiką. Tai 
reiškia, kad mes turime galimybę 
parai uždėti aparatus, kurie fik-
suoja kardiogramą. Galima net 
trims paroms, kas rekomenduo-
jama vyresniems pacientams. Ta-

da galima paskirti adekvatų ir sa-
valaikį gydymą, kraują skystinan-
čius vaistus. Pirmiausia, gydyto-
jai įvertina pacientų riziką. Mes 
skaičiuojame rizikos balus. Di-
desnę riziką turi moterys  ir vy-
resni, virš 60 metų, pacientai, taip 
pat ir tie, kurie serga cukralige, 
širdies nepakankamumu ar turi 
padidėjusį kraujo spaudimą ir kt. 
Jeigu yra įvertinta, kad pacientas 
turi daug rizikos balų, kraują skys-
tinantis gydymas turėtų būti pas-
tovus ir nuolatinis. Kitai pacientų 
grupei, kuri turi mažesnę trombo-
zės riziką, kraują skystinantys 
vaistai skiriami po ritmo sutriki-
mo. Labai svarbu, kad pacientai 
savavališkai nenutrauktų gydymo 
ir neatsidurtų neurologų centre. 
Dėl to kardiologai ir neu rologai be-
tarpiškai bendradarbiauja. Kartais, 
kad patikslintų priežastis, išeminį 
insultą patyrusį pacientą neurolo-
gai siunčia kardiologams. Dažniau-
sia išeminio insulto priežastis - ri-
tmo sutrikimai.

G.JAKAVONIS: Ar negali 
vienas iš simptomų būti neri-
mo ir baimės jausmas mie-
gant, kai atrodo, kad lyg kaž-
kas negerai širdžiai. Ar tai nė-
ra ritmo sutrikimo simpto-
mai? Esu girdėjęs tokių paste-
bėjimų iš kolegų.

A.VILIONSKIS: Šis klausi-
mas tikriausiai turėtų būti adre-
suotas kardiologams, o ne neu-

rologams, nes neurologai daž-
niausiai susiduria su komplikaci-
jomis dėl to, kad iki tol nebuvo 
gydymo. Insultas yra kažkokios 
esamos ligos komplikacija. Laiku 
negydomas ar nediagnozuotas 
prieširdžių virpėjimas padidina 
išeminio insulto riziką. Insulto 
rizika didėja 5-6 kartus, tai visiš-
kai neprik lauso nuo amžiaus, ne-
priklauso ir nuo to, ar tai yra lė-
tinis prieširdžių virpėjimas, ar tai 
yra atskiri epizodai, kurie savai-
me atsistato. Tačiau vienaip ar 
kitaip rizika yra didelė. Čia yra 
ta sritis, kurioje mes galime ben-
dradarbiauti. Prieširdžių virpėji-
mų sukelti insultai sudaro apie 
30 proc. visų išeminių insultų. 
Trombozinės kilmės insultai 
įvyksta todėl, kad trombozės su-
sidaro dėl pirminės profilaktikos 
stokos, laiku nenustatytų insulto 
rizikos veiksnių, kurie yra tokie 
patys, kaip ir miokardo infarkto 
veiksniai - negydomas arba ne-
tinkamai gydomas arterinis 
kraujospūdis. Tai, kad žmogus 
vartoja vaistus nuo spaudimo, 
nereiškia, kad jis gydo tą spau-

dimą. Jei arterinis kraujospūdis 
išlieka didelis, vadinasi, išlieka 
ir priežastys. Mes turime ne tik 
vartoti vaistus, bet turime juos 
vartoti teisingai. Kitas rizikos 
veiksnys - cukrinis diabetas, taip 
pat per mažas fizinis aktyvumas, 
nes tai didina ir infarkto riziką. 
Šiuo atveju mes daugiau kalbame 
apie arterinę trombozę. Bet tai 
yra papildomi rizikos veiksniai ir 
jeigu mes jų negydome, tokie 
žmonės turi didesnę insulto rizi-
ką. Kiekvienais metais įvyksta 
apie 10 tūkst. insulto atvejų. 
Mirštama nuo insulto panašiai 
kaip ir kitose šalyse. Visose ša-
lyse mirtys nuo insulto užima 
trečią vietą.

G.JAKAVONIS: Turiu ma-
mą, kurią yra ištikę du insul-
tai. Jai 90 metų. Savaime su-
prantama, ji turi įvairių svei-
katos problemų. Anksčiau bu-
vo galima vaistus išrašyti 
trims mėnesiams, o dabar jie 
rašomi kas mėnesį. Man ją nu-
vežti į polikliniką didelis rū-
pestis, nes ji beveik nevaikšto. 
Dabar aš kas mėnesį turiu 
vaikščioti pas šeimos gydyto-
ją. Paskambinęs, išgirstu, kad 
laisvų vietų nėra, liepia skam-
binti vėliau ir taip keturias 
dienas - diena iš dienos. Nea-
bejoju, kad toks esu ne vienas. 
Kaip rūpintis sveikata tokiu 
atveju, ką daryti?

P.ŠERPYTIS: Jei žmogus 
blogai pasijaučia, jis visuomet ga-
li kreiptis į skubios pagalbos sky-
rių, nes yra tam tikri simptomai, 
kuriuos reikia labai greitai gydyti. 
Yra priėmimo skyriai, ten turime 
spręsti šią problemą. Šeimos gy-
dytojas arba jo komanda visą laiką 
turėtų būti pasiekiami, kad galėtų 
pasakyti, ką reikia daryti. Ar mes 
gydytumėm spaudimą, ar ritmo 
sutrikimą, antikoaguliantų nerei-
kėtų nutraukti, nes nutraukus ga-
li kilti didelės komplikacijos. Aš 
visuomet kartoju, kad šeimos gy-

dytojas yra kaip šeimos advoka-
tas, jis turėtų žinoti, ką reikėtų 
padaryti, kur nukreipti. Vienas jis 
niekuomet nieko nepadarys. Jei-
gu dirbtų komanda, atsirastų ga-
limybė daug ką išspręsti. Mes jau 
ir anksčiau esame kalbėję, kad 
skubios pagalbos skyriai taip pat 
galėtų prisidėti prie pagalbos to-
kiems žmonėms. Kai kurie žmo-
nės galvoja, kad jie gali apsisau-
goti nuo širdies ritmo sutrikimo 
ar venų trombozės gerdami aspi-
riną. Jokiu būdu. Aspirinas šiais 
atvejais neapsaugos. Reikia kitos 
vaistų grupės, antikoaguliantų. 
Aš galėčiau pasakyti, kad visuo-
menėje yra paplitusi nuomonė, 
jog tokiais atvejais reikėtų varto-
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ti varfariną, tačiau tam reikalingas 
krešumo rodiklių sekimas. Labai 
nepatogu, jeigu pacientas gyvena 
toli nuo gydymo įstaigos, o krau-
jo krešumo rod menis reikia sek-
ti kiekvieną mėnesį. Jeigu mes 
nesekame, tuomet yra didelė ti-
kimybė pasireikšti insultui, dide-
lė tikimybė pasireikšti plaučių 
arterijos embolijai. Yra atsiradę 
ir naujų vaistų, kuriuos vartojant 
nereikia sekti krešumo rodmenų.

G.JAKAVONIS: Grįžkime 
prie kompensuojamųjų vais-
tų. Jeigu mano mamai reikia 
vaistų, gerai, kad mane pažįs-
ta vaistinėje ir man tuos vais-
tus duoda. Bet, pavyzdžiui, 
akių vaistams nėra net elek-
troninio recepto, kiekvieną 
kartą tas lakstymas atima 
daugybę laiko. Ar tai yra nor-
malu? Kodėl taip yra, kodėl 
tokia sistema?

Ž.PETRULIONIENĖ: Visi 
žinome, jog dabar pas mus permai-
nų metas. Ilgą laiką mes žinojome, 
kad stabiliai pacientui galime išra-
šyti vaistus trims ar šešiems mė-
nesiams. Tačiau prie naujos siste-
mos mes turime prisitaikyti. Aš ir 
savo mamai, ir tėčiui turiu nupirk-
ti vaistų. Jeigu nesu pasiėmusi re-
cepto, net man neduoda. Dabar 
yra toks periodas, kai mes turime 
išlaukti ir prisitaikyti. Tarp vaisti-
nių darbuotojų yra daug nerimo, 
suirutės ir sumišimo. Kodėl? To-
dėl, kad jiems pretenzijas pareiš-
kia pacientai. Kaip jau minėjau, 
dabar yra permainų periodas, todėl 
turime išlaukti ir prisitaikyti prie 
naujovių.

Norėčiau pateikti komentarą 
apie aspiriną. Dažnai žmonės 
klausia, ar nešiotis, ar gerti, jei 
dar nesusirgo. Atsakymas mano 
būtų toks: aspirinas nėra visiškai 

nekaltas vaistas, jis skiriamas 
tam tik riems pacientams. Aspiri-
nas yra skiriamas visiems paci-
entams po persirgto miokardo in-
farkto. Jeigu klausiate, ar gerti 
aspiriną profilaktiškai, iki ligos 
pasireiškimo, galiu pasakyti, ką 
parodė pasauliniai tyrimai. Pernai 
buvo pristatytas labai didelis, 17 
tūkst. pacientų, vartojusių aspiri-
ną, tyrimas. Jis parodė, kad yra 
šiokia tokia nauda apsaugant nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų. Tad 
atsakymas būtų toks: visiškai 
sveikiems žmonėms profilaktiš-
kai nuolat gerti aspiriną yra ne-

patartina. Bet tam pacientui, ku-
ris jau susirgo, jam yra diagno-
zuota liga, o gydytojas skyrė, tuo-
met reikia vartoti nuolat ir nega-
lima nutraukti. Yra tam tikri vais-
tai, kurių nutraukti negalima, nes 
išauga rizika. Jiegu yra prieširdžių 
virpėjimas ir jeigu yra paskirtas 
skystinamasis vaistas, tai jį nu-
traukus, net ir labai trumpam, iš 
karto padidėja insulto rizika. Tad 
dar kartą pabrėžiu, kad sveikiems 
žmonėms kasdien aspirino nega-
lima gerti.

G.JAKAVONIS: Gerbiama 
Greta, ką reikėtų daryti, kad 
Sveikatos apsaugos ministeri-
joje dirbantys žmonės „nusi-
leistų“ ir pažiūrėtų, kas žemė-
je darosi?

G.RADAUSKAITĖ: Nema-
nau, kad visos permainos yra blo-
gai. Atsiranda ir gerų permainų, 
pavyzdžiui, įteisinta šeimos gy-
dytojo konsultacija telefonu. Ma-
no nuomone, tai padės išspręsti 
problemą, kai pacientui sunku 
nukeliauti iki šeimos gydytojo, 
tad jis galės tiesiog paskambinęs 
paprašyti, kad būtų išrašytas 
elekt roninis receptas. Elektroni-
nio recepto sistema veikia vis ge-
riau. Permainos gerai ir dėl to, 
jog turime naujus vaistus, ku-
riuos galime kompensuoti. Aišku, 

kol kas tai yra labai ribota paci-
entų grupė. Kai kada kompen-
suoti negalime ne dėl paties įsta-
tymo spragų, bet todėl, kad paci-
entai nesirūpina savo sveikata. 
Yra tokių pacientų, atsivertus ku-
rių ligos istoriją, matai, kad pa-
skutinis krešėjimo tyrimas dary-
tas prieš šešis mėnesius, nepai-
sant to, kad jis vartoja kraują 
skystinantį vaistą - varfariną. Ne-
atlikti tų tyrimų yra nesaugu pa-
ties paciento požiūriu, kadangi 
vaistas sąveikauja tiek su maisto 
produktais, tiek su tam tik rais 
medikamentais, tad gali būti su-
intensyvėjęs vaisto veikimas, ga-
li būti padidėjusi kraujavimo ri-
zika. Jeigu pacientas vartoja 
kraują skystinantį vaistą, bet jo 
vartojimas yra nepakankamas, tai 
insulto rizika tikrai nesumažėja. 
Noriu pasakyti, kad pacientai pa-
tys turėtų aktyviai dalyvauti savo 
gydymo procese ir turėtų žinoti, 
kad kartą per mėnesį jie turėtų 
daryti krešėjimo tyrimus tam, 
kad turėtų efektyvų gydymą.

G.JAKAVONIS: Alekdsand-
rai, kaip jūs vertintumėte mi-
nėtas naujoves?

A.VILIONSKIS: Mano po-
žiūriu, konsultacija telefonu būtų 
galima, tačiau mes negalime kon-
sultuoti visų ligonių telefonu, ne-
galime diagnozuoti ligų, suvedę 
duomenis į internetą, pasinaudo-
dami „Google“ arba „Yahoo“. Ta-
čiau jei pacientas yra žinomas ir 
jeigu galima tą problemą spręsti 
telefonu, tai kodėl gi ne. Ūmių 
ligonių mes tikrai nepakonsul-
tuosime telefonu ir tai yra neį-
manoma. Jeigu kalbėtume apie 
vaistų pratęsimą ir išrašymą, tai 
visiškai pritarčiau, nes tai sutau-
po ir paciento, ir gydytojo laiką, 
pagerina pagalbos prieinamumą. 
Tęsdamas kalbą apie permainas, 
taip pat norėčiau pasidžiaugti, 
kad visos permainos nėra blogos, 
mes gerų permainų matome ir 
neurologijoje. Nuo 2014 metų 
sukurta sistema, kai ligoniai, pa-
tyrę ūminį insultą bet kokiame 
Lietuvos kampelyje, yra tuoj pat 
pristatomi arba į Insulto centrą, 
kurių šiandien Lietuvoje yra še-

ši, arba į penkias vadinamąsias 
atramines ligonines, kuriose pa-
galba nėra teikiama visa apimti-
mi, tačiau pirminė, kvalifikuota, 
specializuota pagalba tikrai yra 
teikiama. Situacija tikrai pagerė-
jo, kadangi ūminio insulto gydy-
mas priklauso nuo to, kada tas 
gydymas bus pradėtas, lygiai taip 
pat kaip ir su infarktais. Tik šiuo 
atveju mes turime mažiau laiko. 
Per metus Lietuvoje atliekama 
daugiau kaip 1000 int raveninių 

trombozių, kai į veną leidžiami 
vaistai, kurie skystina trombą. 
Turime daugiau kaip 300 atvejų, 
kai trombai iš užsikimšusios ar-
terijos šalinami mechaniniu bū-
du. Jeigu lyginsime su 2012 ar 
2013 metais, tai situacija yra kur 
kas geresnė.

Jeigu būklė yra ūmi, tai pacien-
tas turi kreiptis ne į šeimos gydy-
toją, o kviesti greitąją medicinos 
pagalbą ir patekti į skubios pagal-
bos skyrių. Yra tam tikri požymiai, 
pagal kuriuos galima atskirti, ar si-
tuacija yra ūmi, ar ne. Jeigu žmogui 
sutrinka kalba, staiga nusilpsta 
ranka ar staiga atsiranda veido asi-
metrija, tai iš tikrųjų šie simptomai 
yra jau tas atvejis, kai reikėtų sku-
biai kviesti greitąją medicinos pa-
galbą ir vykti į specializuotą centrą. 

Dar vienas mitas yra tas, kad 
žmonės labai dažnai įsivaizduoja, 
jog nuo insulto galima apsisaugoti 
laiku išrašant kokį nors plečiantį 
vaistą ar padarant lašelinę. Deja, 
šie vaistai su insulto profilaktika 
neturi nieko bendra. Jie tikrai ne-
mažina insulto rizikos - tai nėra 
insulto gydymas ir tokiu būdu mes 
nuo insulto tikrai neapsisaugosi-
me. Reikėtų laiku diagnozuoti ir 
šalinti rizikos veiksnius, tuomet 
gydymas yra žymiai efektyvesnis. 
Ponia Žaneta jau paaiškino, ką duo-
da aspirino vartojimas. Neurologų 
požiūris lygiai toks pats. 

G.JAKAVONIS: Minėta, 
kad kiekvieną mėnesį reikėtų 
atlikti kraujo krešėjimo tyri-
mą. Pagalvojau, kad man būtų 
sunku tai padaryti, ypač kai 
vyksta permainos visoje svei-
katos sistemoje ir pas gydyto-
jus patekti ne taip paprasta. 
Ar yra kokia nors išeitis ir ką 
reikėtų daryti, kad visos gran-
dys būtų patenkintos?

P.ŠERPYTIS: Yra liga, ligo-
nis ir gydytojas ir tas trikampis 
tarpusavyje turi būti labai sude-
rintas. Jiegu kurioje nors grandy-
je yra labai didelis pažeidimas, 
tuomet mes neturime gero rezul-
tato. Mes esame Europos Sąjun-
gos šalis, yra prieinamas inter-
netas, yra vadinamieji gidai, kaip 
mes turime gydyti ligas, yra eu-
ropinis gidas, tame gide yra vis-
kas, kaip mes turime gydyti. Ar 
jis yra Varėnoje, ar jis yra Zara-

suose, visur yra kvalifikuota pa-
galba, gydytojai turi vadovautis 
tais gidais, kuriuos rekomenduo-
ja Europos mokslinės draugijos, 
nes tai yra įrodymais pagrįsta 
medicina, ten nereikėtų improvi-
zuoti. Mes negalime vienaip in-
sulto gydyti Vilniuje, o kitaip - 
Zarasuose, mes negalime mio-
kardo infarkto vienaip gydyti Za-
rasuose, o kitaip - Vilniuje. Mes 
turime vadovautis pagrindiniais 
principais. Jie yra atnaujinami kas 
dvejus metus. Kaip mes gydėme 
insultą prieš dešimt metų ir kaip 
gydome dabar - labai dideli poky-
čiai. Miokardo infarkto gydyme 

taip pat yra didelių pokyčių nuo 
2008 m., kai prasidėjo Rytų ir Pi-
etryčių kardio logijos programa. 
Ji pripažinta Pasaulio sveikatos 
organizacijos kaip labiausiai pa-
vykusi investicija į sveikatos ap-
saugą. Manau, kad mes visais tais 
pavyzdžiais turėtumėm pasinau-
doti ir tie investuoti pinigai ne-
nuėjo veltui. Vyksta specialistų 
edukavimas, mokymas - tiek vi-
durinio personalo, tiek gydytojų. 
Yra sukurti nauji medikamentai. 
Nuo paciento irgi labai daug kas 
priklauso, ar jis atvažiuos, ar pa-
sidarys tyrimus.

Ž.PETRULIONIENĖ: Žmo-
nės turi žinoti, kas sukelia trom-
bozes. Būtent žinojimas ir rizikos 
veiksnių išaiškinimas padės su-
mažinti susirgimus. Ne visuomet 
žmonės žino pirmuosius sunkių 
ligų požymius. Pasireiškus pir-
miesiems požymiams, laikas yra 
„auksinis“, kai žmogus turi būti 
labai greitai pristatytas į ligoninę.

G.RADAUSKAITĖ: Gal ir 
gerai, kad sunkesni pacientai turi 
pasirodyti savo šeimos gydytojui, 
kad atėjus pas gydytoją yra užra-
šoma kardiograma, ko negalima 
padaryti namuose. Labai teisinga, 
kad pacientai, kuriems yra nusta-
tytas gydymas, galbūt turėtų ga-
limybę telefonu prasitęsti recep-
tus.

A.VILIONSKIS: Mano po-
žiūriu, visose grandyse turi būti 
edukacija. Turi būti ir pacientų 
edukacija, paaiškinti, kokie yra 
pirmieji sunkių ligų požymiai. Tu-
ri būti edukacija ne tik pačių pa-
cientų, bet ir pacientų artimųjų, 
kokius vaistus reikia vartoti, ko 
iš jų galima tikėtis. Mano nuomo-
ne, jeigu pas gydytojus lankytųsi 
tik tie žmonės, kuriems tikrai rei-
kia, tuomet ir eilės sumažėtų. 
Reikėtų peržiūrėti ir šeimos gy-
dytojų darbą, nes 15 minučių vie-
nam vizitui, norint atsakyti į visus 
pacientui iškilusius klausimus, 
tik rai neužtenka. Jeigu būtų glau-
desnis kontaktas su šeimos gy-
dytoju, tuomet ir mums, specia-
listams, būtų mažiau problemų, 
nesusidarytų tokios didelės eilės.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

Pranas ŠERPYTIS
 Gydytojas kardiologas, profesorius

  Kai kurie žmonės galvoja, kad jie gali 
apsisaugoti nuo širdies ritmo sutrikimo 
ar venų trombozės gerdami aspiriną
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 Vilniaus universitetinės ligoninės Insulto centro vadovas

  Negalime diagnozuoti ligų, suvedę 
duomenis į internetą, pasinaudodami 
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Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Lietuvoje padėtis tokia, kad nuo 
širdies ligų, lyginant su Europos 
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miršta daugiausiai žmonių
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XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje 
tarp tautinio atgimimo šauklių, 
žinomų Lietuvos inteligentų, 
tokių kaip Jonas Basanavičius, 
Vincas Kudirka, Povilas Višinskis, 
Juozas Tumas-Vaižgantas, 
Jonas Jablonskis, Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė, Gabrielius 
Landsbergis-Žemkalnis, Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, 
Pranas Mašiotas ir dar daugelio 
kitų, darbavosi ir MARCELINAS 
ŠIKŠNYS-ŠIAULĖNIŠKIS-EMŠA 
(1874-1970), visą gyvenimą 
paskyręs liaudies švietimui, 
visuomeninei ir kultūrinei veiklai.

Jaunatviškas maksimalizmas
Garsus lietuvių pedagogas, dra-

maturgas, publicistas, „varpinin-
kas“, matematikos vadovėlių auto-
rius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gim-
nazijos direktorius, aktyvus visuo-
menės ir kultūros veikėjas M.Šikš-
nys gimė Šiaulių apskrityje, Šiaulė-
nų parapijoje, Notiniškių kaime.

1893 m. M.Šikšnys įstojo į 
Maskvos universiteto Matemati-
kos ir fizikos fakultetą. Su jaunat-
višku entuziazmu kibo į mokslus - 
paskaitos iš tiesų buvo labai įdo-
mios. Tuo metu universitete dėstė 
tokie garsūs profesoriai, kaip 
Aleksandras Stoletovas, Nikolajus 
Žukovskis, K.Timiriazevas, P.Le-
bedevas ir kiti. Be specialybės 
paskaitų, M.Šikšnys lankė ir gar-
saus kalbininko profesoriaus Filipo 
Fortunatovo paskaitas, kurios tu-
rėjo didelės įtakos jo literatūrinei 
kūrybai. Maskvoje M.Šikšnys įsi-
traukė į slaptą lietuvių studentų 
būrelio veiklą. Tuo metu būreliui 
priklausė apie 20 narių, o pirmi-
ninkas buvo Kazys Grinius. Susi-
rinkimai vykdavo lietuvių studen-
tų butuose, kuriuos reikėdavo nuo-
latos keisti, nes buvo labai pavo-
jinga, o ypač rūpestingai teko slėp-
ti lietuvišką spaudą. Tuose susi-
rinkimuose M.Šikšnys perskaitė 
pirmuosius savo eilėraščius. Ge-
riausieji buvo spausdinami „Varpe“ 
ir „Ūkininke“ Šiaulėniškio slapy-
vardžiu. Labiausiai Šiaulėniškį iš-
garsino eilėraštis „Giesmė“, pra-
sidedantis žodžiais „Pasakyk, ma-
no mylimas krašte“ („Varpas“, 
1895, Nr. 11). Eilėraštis kėlė Tau-
tos dvasią ir paplito kaip daina, vė-
liau dainuota per visas okupacijas. 
Maskvoje M.Šikšnys parašė ir pir-
mąją dramą „Kražiai“, pasakojan-
čią apie kazokų susidorojimą su 
užsispyrusiais žemaičiais. Tačiau, 
draugams sukritikavus, autorius 
kūrinį sunaikino. Studijų metais 
M.Šikšnys daug mokėsi, dirbo, da-
lyvavo studentiškoje veik loje, 
reiškėsi kaip kūrėjas ir, be abejo-
nės, skurdo. Visa tai atsiliepė svei-
katai - jis susirgo džiova. Todėl 
draugų medikų patariamas per va-
saros atostogas daugiau laiko leis-
davo miške, plaukdavo sieliais Vol-
ga žemyn, apsistodavo pas toto-
rius, gerdavo kumysą ir rudeniop 
grįždavo sustiprėjęs. 1897 m. jis 
baigė universitetą ir gavo aukšto-
jo mokslo diplomą.

Pedagoginė ir kūrybinė 
veikla Rygoje

Grįžęs iš Maskvos į Tėvynę, 
dip lomuotas matematikas tikėjosi 
gauti mokytojo darbą, tačiau Vil-
niaus apygardos mokyklų kurato-
rius pasakė, kad lietuviams katali-
kams Lietuvoje vietų nėra. Pasikar-
tojo įprasta XIX a. antrosios pusės 
situa cija, kai išsilavinę jaunuoliai 
lietuviai Tėvynėje paprasčiausiai 
buvo nepageidaujami. Bičiulio, mo-
kytojo Prano Mašioto, kvietimu 
M.Šikšnys išvyko į Rygą. Čia pra-
sidėjo naujas pedagogo, dramatur-
go, publicisto, švietėjo gyvenimas. 
Netrukus jis įsisuko į darbų sūkurį. 
Prieš pietus M.Šikšnys Rygos rea-
linėje mokyk loje dėstė matematiką, 
tvarkė dokumentaciją rusiškai, o 
popiet suaugusiųjų kursuose ir 
„Žvaigždės“ renginiuose - lietuviš-
kai. Kartu su P.Mašiotu dalyvavo 
„Savišalpos“, „Kanklių“, „Žvaigž-
dės“ ir kitų lietuvių draugijų veiklo-
je. 1899 m. M.Šiaulėniškis (M.Šikš-
nys) parašė dramą „Meilę suardyti - 
tai nuodėmę pagimdyti“. Pirmą kar-
tą ji suvaidinta 1900 m. sausio 29 d. 
Rygoje. 1905 m. pastatyta Šiaulė-
niškio drama „Pilėnų kunigaikštis“ 
sulaukė nepaprasto pasisekimo. Ry-
goje ji buvo statoma net penkis kar-
tus. Ilgą laiką spektaklis rodytas 
Lietuvos miestų teat rų scenose. 
„Pilėnų kunigaikštį“ vaidino ir Pe-
trapilio, Voronežo, Odesos bei kitų 
miestų aktoriai. 1907 m. buvo pa-
statyta filosofinė drama „Sparnai“, 
o 1911 m. - šeimos drama „Likimo 
bausmė“. Tuo metu M.Šikšnio dra-
mos tapo tiesiog gėlo vandens 
gurkšniu lietuviško žodžio išsiilgu-
siems tautiečiams ir buvo labai po-

puliarios. Pavyzdžiui, 1911 m. vasa-
rio 12 d. Vilniuje knygyną atidaręs 
Jurgis Šlapelis parašė M.Šikšniui 
atvirlaiškį, prašydamas autoriaus 
atsiųsti geležinkeliu po 100 egzemp-
liorių „Likimo bausmės“, „Sparnų“ 
ir „Pilėnų kunigaikščio“. J.Šlapelis 
rašė: „Būtų gerai, kad duotumei dar 
po kokius 200 egz. komisan, nes da-
bar, mano knygynui padidėjus, atsi-
tinka kartais, sakykime, Amerikon 
reikalavimai kai kurių knygų po 100 
ir daugiau egzempl.“

Tikėtina, kad iš J. Šlapelio kny-
gyno M.Šikšnio dramos galėjo nu-
keliauti į Varšuvą, Maskvą, JAV 
miestus ir kitur. To meto spauda 
dažnai publikuodavo M.Šikšnio 
(slapyvardžiu Emša) straipsnius 
teatro, kultūros, mokslo, politikos 
tematika. Emšos patriotinius eilė-
raščius spausdino Rygos lietuvių 
laikraštis „Rygos garsas“ ir „Vil-
niaus žinios“.

M.Šikšniui gyvenant Rygoje 
įvyko ir asmeninių pokyčių. 1902 m. 
vasarą jis vedė generolo A.Paškevi-
čiaus dukterį Liuciją.

1902 m. liepos 11 d. Rygos ka-
talikų bažnyčioje kunigas Rūdys 
sutuokė 28 metų kolegijos sekre-
torių Marceliną Šikšnį ir 21 metų 
Liuciją Paškevičiūtę. Liudininkai 
buvo Vytautas Milašauskas ir Ka-
zimieras Vizbaras, piršlys - Pranas 

Mašiotas. Rygos imperatoriškosios 
muzikos mokyk los studentas Alek-
sandras Kačanauskas (1882-1957) 
atliko „Veni creator“. Jaunavedžių 
pasveikinti atvyko realinės mokyk-
los pedagogai, kurie įteikė gražią, 
brangią dovaną - prancūzų juvelyrų 
darbo stalinį laikrodį.

Matematiką dėstė lietuviškai
Prasidėjus Pirmajam pasauli-

niam karui, dalis Lietuvos pradinių, 
vidurinių ir specialiųjų mokyklų 
moksleivių ir mokytojų pasitraukė 
į didžiuosius Rusijos miestus (Pe-
terburgą, Maskvą, Jaroslavlį, Tam-
bovą, Voronežą ir kitus).

M.Šikšnys į Voronežą atvyko 
1915 m. rugsėjo pradžioje. Iš pra-
džių gyveno prisiglaudęs prie kitų, 
o kai išsinuomojo butą, iš Vladimi-
ro pasikvietė ir savo šeimą. Netru-
kus M.Šikšnys įsitraukė į darbus. 
Dėstė matematiką M.Yčo berniukų 
ir mergaičių gimnazijose bei Mo-
kytojų kursuose. Kaip prisimena 
buvę mokiniai, M.Šikšnys buvęs 
reiklus, rimtas ir teisingas. Jis - 
pirmasis mokytojas, Voroneže pra-
dėjęs pamokose lietuviškai dėstyti 
matematiką. Ypač rūpinosi lietu-
viškų matematikos terminų normi-
nimo reikalais. Vėliau pedagogas 
savo atsiminimuose rašė:

„Matematikų komisiją sudarė 
Pr. Mašiotas, Z.Žemaitis ir aš; visi 
trys susirinkdavome pas J.Jablons-
kį ir, jo padedami, svarstėme kiek-
vieną terminą; Mašiotas paprastai 
referuodavo algebros terminus, 
Žemaitis - geometrijos, o aš - arit-
metikos; J.Jablonskis pasakydavo 
savo nuomonę dėl siūlomo termino 
lietuviškumo; kas nevykusiai buvo 
siūloma, ištaisydavo arba pasiūly-
davo savo - ir terminas būdavo pri-
imtas. Posėdžiuose dalyvaudavo ir 
gyvenęs pas J.Jablonskį jaunas kal-
bininkas J.Balčikonis“.

1919 m. Vilniuje buvo išleistas 
M.Šikšnio parengtas „Aritmetikos 
ir algebros terminų žodynėlis“.

Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija

1918 m. vasarą M.Šikšnys grį-
žo į Vilnių ir čia liko visam laikui. 
Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą, 
daugelis inteligentų pasitraukė į 
Lietuvos laikinąją sostinę Kauną, 
bet nemažai jų liko ir Vilniuje, tarp 
jų - M.Šikšnys. Vilniaus krašto lie-
tuvių inteligentų centras buvo Vil-
niaus berniukų gimnazija, kuriai 
1921 m. rugpjūčio 22 d. gimnazijos 
pedagogų taryba nutarė suteikti 
Vytauto Didžiojo vardą. Čia galėjo 
mokytis ir mergaitės. M.Šikšnys 
kibo į darbus - dėstė matematiką 
Vilniaus berniukų gimnazijoje, kar-
tu atliko ir mokyklos inspektoriaus 

pareigas. Nuo 1922 m. M.Šikšnys 
paskirtas Vilniaus Vytauto Didžio-
jo gimnazijos direktoriumi. Tuo 
metu jo vadovaujama gimnazija bu-
vo vienintelis šviesos ir kultūros 
židinys Vilniaus krašto lietuvių vai-
kams.

M.Šikšnys garsėjo veiklumu, 
darbštumu, teisingumu ir toleran-
cija. Jis stengėsi globoti kiekvieną 
mokinį, mokėjo suburti darnų pe-
dagogų kolektyvą. Kaip įmanyda-
mas stengėsi, kad lietuvių gimna-
zijų abiturientai turėtų teisę stoti į 
bet kokį pasaulio universitetą. Jo 
pastangos buvo vaisingos - Vytau-
to Didžiojo gimnazijos mokiniams 
leista laikyti egzaminus valstybi-
nėje komisijoje, kurios atstovus ir 
pirmininką skirdavo lenkų švieti-
mo kuratorija. Nuo 1925 m. abitu-
rientai, išlaikę visus egzaminus, 
gaudavo lietuvių ir lenkų kalbomis 
parašytą atestatą, suteikiantį teisę 
stoti į bet kokią aukštąją mokyklą. 
Buvę auklėtiniai įsitikinę, kad visi 
M.Šikšnio nuopelnai - dideli, tačiau 
pats didžiausias - kad jis atvėrė Vil-
niaus krašto lietuviams visų aukš-
tųjų mokyklų duris.

M.Šikšnys aktyviai dalyvavo ir 
visuomeniniame darbe, daug laiko 
skyrė Lietuvių mokslo draugijos ir 
Lietuvių mokytojų sąjungos veik-
lai. Po dr. J.Basanavičiaus mirties 
jis buvo išrinktas Lietuvių mokslo 
draugijos pirmininku. Daug dirbo 
rašydamas algebros, geometrijos 
vadovėlius ir uždavinynus. Kai ku-
riuos vadovėlius autorius leido sa-
vo lėšomis. J.Tumas-Vaižgantas 
M.Šikšnį vadino rimčiausiu Lietu-
vos matematiku, nes jis parašė 
daugiausia lietuviškų matematikos 
vadovėlių vidurinėms mokykloms.

M.Šikšnio gyvenimas buvo il-
gas, sudėtingas, kupinas prasmin-
gų darbų ir sunkių išbandymų. Jis 
išgyveno lietuviškos spaudos drau-
dimo metus, savo poezija ir dramo-
mis skelbdamas lietuvišką žodį ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, kur 
tik gyveno lietuvių. Ištvėrė karų 
baisumus, okupacijas ir nepailsda-
mas dirbo, buvo Lietuvos kultūros, 
švietimo ir mokslo švyturys. 
1940 m. sausio 30 d. Lietuvos Res-
publikos prezidentas Antanas Sme-
tona už nuopelnus Lietuvai 
M.Šikšnį apdovanojo Vytauto Di-
džiojo trečiojo laipsnio ordinu.

M.Šikšnio darbus tęsė jo moki-
niai. Iki pat gerbiamo mokytojo gy-
venimo pabaigos senieji vilniečiai 
inteligentai, bičiuliai, kolegos ir 
mokiniai puoselėjo tradiciją - kiek-
vienais metais per buvusio gimna-
zijos direktoriaus gimtadienį, ge-
gužės 14-ąją, susirinkdavo jo na-
melyje Žvėryne ir leisdavo laiką, 
dalydamiesi neišsenkamais prisi-
minimais, pasakodami mylimam 
mokytojui apie savo pasiekimus.

1964 m. M.Šikšniui suteiktas 
nusipelniusio kultūros veikėjo gar-
bės vardas.

Jūratė JAGMINIENĖ, 
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 

muziejininkė

Gyvenimą paskyręs Tautos švietimui

 M.Šikšnys su žmona Liucija ir dukrele Maryte. Ryga, 1910
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