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Institucijos raidai stiprią įtakų daro vadovo asmenybė. Čia svar
bi ne tik jo  vadybinė kompetencija, aiški institucijos pažangos vizija, 
lyderystė, bet -  gal dar svarbiau -  sugebėjimas suburti profesionalią 
komandą numatytai ateities vizijai įgyvendinti. Si knyga skirta profe
soriaus, akademiko, ilgamečio Kauno medicinos instituto rektoriaus 
Zigmo Januškevičiaus l OO-jų gimimo metų sukakčiai paminėti. Iš da
lies tai lyg grąžinimas skolos, kuri ilgokai slėgė rektorių pažinojusių ir 
asmeniškai nepažinojusių dabartinės universiteto akademinės bendruo
menės narių pečius.

Gera proga prisiminti ir paminėti šią sukaktį -  artėjantis aukštųjų 
medicinos studijų ir mokslo Kaune 90-metis. Juk 1922 metais tuometi
nio Lietuvos prezidento vasario 16-osios dekretu buvo įkurtas Lietuvos 
universitetas Kaune, kurio struktūroje svarbi vieta teko Medicinos fa
kultetui. Tai dabartinio Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ištakos. 
Universiteto, kuris per tuos 90-imt metų nuėjo Vytauto Didžiojo uni
versiteto Medicinos fakulteto (nuo 1930 m.), Kauno universiteto (nuo 
1944 m.), Kauno medicinos instituto (nuo 1950 m.), Kauno medicinos 
akademijos (nuo 1989 m.), Kauno medicinos universiteto (nuo 1998 m.) 
struktūrinių reformų kelią, kol 2010 m. tapo Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetu (LSMU).

Rektoriui akademikui Zigmui Januškevičiui teko vadovauti 
Kauno medicinos institutui labai sudėtingu laikotarpiu, 1953-1984 
metais, kai dažnai iškildavo hamletiškasis klausimas -  būti ar nebūti 
aukštajam medicinos mokslui Kaune.' Akivaizdu, kad rektoriaus neei
linių organizacinių gebėjimų, aukštojo pilotažo lygio diplomatiškumo 
dėka, subūrus profesionalų akademinį bei medicinos praktikos kolek
tyvą, ne tik pavyko išsaugoti aukštąjį medicinos mokslų Kaune, bet ir 
pasiekti, kad Kauno medicinos institutas tapo žinomas ir pripažintas 
tuometinėje didelėje valstybėje, o atėjus laikui išplaukė ir į plačius 
tarptautinius vandenis.
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Rektoriai, vadovavę institucijai po 1984 m., tęsė akademiko Zi
gmo Januškevičiaus pradėtus ir vykdytus darbus, toliau puoselėjo ir 
turtino sukauptą patirtį bei įdirbį studijų, mokslo bei klinikinės prak
tikos integravimo srityje, ypač didelį dėmesį skirdami institucijos 
tarptautiškumo didinimui. Šioje darbo kryptyje ypač svarbus vaidmuo 
teko akademiko Z. Januškevičiaus pradėtam ir įtvirtintam bendradar
biavimui su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Būtent PSO ko
ordinuojami projektai ir programos leido Kaunui jau tuo metu plėtoti 
tarptautinį bendradarbiavimą tiek atliekant daugiacentrinius, tiek ir 
dvišalius mokslinius tyrimus, o įgyta patirtis pravertė vėliau išplečiant 
bendradarbiavimą Europos Tarybos bei Europos Sąjungos projektuo
se. Mokslinį darbą koncentravus kraujotakos sistemos įvairiausiais as
pektais tvrinėjimų srityje, akademiko Z. Januškevičiaus vadovaujama 
institucija tapo žinomu ir pripažintu centru ne tik tuometinėje valsty
bėje, bet ir toli už jos ribų. Ypač instituciją išgarsino mokslinių tyrimų 
kryptis, kurią rektorius pasirinko kaip prioritetinę, -  vieningos kovos su 
išemine širdies liga sistemos kūrimas.

Akademiko amžininkai, bendradarbiai ir mokiniai nevienareikšmiš
kai vertino ir vertina šią neeilinę asmenybę. Tačiau niekam nekyla abejo
nių, jog Rektorius buvo nepaprastai iškilus, intelektualus, įvairiapusiškai 
išsilavinęs ir savo profesine veikla neapsiribojęs gydytojas, mokslininkas, 
vadovas, studijų, mokslo bei sveikatos priežiūros sistemos organizato
rius.

Nelengva išmatuoti ir įvertinti jo talentą bei svarų indėlį ne tik į 
Kauno, bet ir į visos Lietuvos medicinos mokslo pažangą.

Knygoje pateikta rektoriaus akademiko Zigmo Januškevičiaus 
gyvenimo bei profesinės veiklos apžvalga ir kai kurių jo bendradarbių 
prisiminimai neabejotinai sudomins ne tik Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto bendruomenę, šalies sveikatos ir medicinos mokslo profe
sionalus, bet ir visai visuomenei primins šią iškilią asmenybę.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius 
profesorius balui. dr. Remigijus Zaliūnas

7



8

Zigmo Januškevičiaus gyvenimo ir veiklos datos

Gimė 1911 m. spalio 3 d. Tbilisyje (Gruzija).

1920 m. 
1921-1929 m. 
1929 m.

1935 m.

1935- 1936 m.
1936 m.
1936- 1940 m.

1940- 1941 m.

1941- 1942 m.

1942-1944 m.

Nuo 1944 m.

su tėvais grįžo į Lietuvą.
mokėsi Panevėžio gimnazijoje.
įstojo į Lietuvos universiteto Medicinos
fakultetą.
baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos 
fakultetą.
stažavosi Kauno valstybinėje ligoninėje, 
gavo gydytojo diplomą.
Kuršėnų (Šiaulių apskr.) sveikatos punkto 
gydytojas.
Vytauto Didžiojo universiteto Vidaus ligų 
klinikos ordinatorius.
Krasnoslobodsko (Mordovijos ASSR) 
tuberkuliozės punkto ir rentgeno kabineto 
vedėjas.
Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios 
šaulių divizijos 80-jo atskirojo medicinos- 
sanitarijos bataliono hospitalinio būrio 
ordinatorius. Po demobilizacijos Maskvoje 
du mėnesius lankė SSRS sveikatos apsaugos 
liaudies komisariato Sveikatos apsaugos 
organizatorių kursus, kuriuos baigęs paskirtas 
Lietuvos SSR sveikatos apsaugos liaudies 
komisariato inspekcijos viršininku.
Kauno miesto Vykdomojo komiteto Sveikatos 
apsaugos skyriaus Specialaus stacionaro ir 
poliklinikos vidaus ligų skyriaus vedėjas.
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1944 m.

1944 m.

Nuo 1945 m. 

1945-1946 m. 

1947 m.

Nuo 1947 m. 

1947-1950 m. 

1951-1953 m. 

1951-1953 m. 

1951-1953 m.

1953 m.

1953-1962 m.
1954 m.

pradėjo dirbti vyresniuoju dėstytoju Valstybinio 
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos 
fakulteto Vidaus ligų katedroje, 
tris mėnesius stažavosi Pirmojo Maskvos 
medicinos instituto Fakultetinės terapijos 
katedroje.
Respublikinės medicinos seserų mokyklos 
Kaune direktorius.
Valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakulteto prodekanas. 
apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją 
tema „Karo lauko sąlygų įtaka veikiančiosios 
armijos karių kraujospūdžiui“.
Kauno valstybinio universiteto Medicinos 
fakulteto Vidaus ligų katedros docentas. 
Valstybinio Kauno universiteto Medicinos 
fakulteto dekanas.
Kauno medicinos instituto Vidaus ligų katedros 
docentas.
Kauno medicinos instituto Gydomosios
medicinos fakulteto dekanas.
doktorantūros studijos SSRS medicinos mokslų
akademijos Terapijos institute.
paskirtas laikinai einančiu Kauno medicinos
instituto direktoriaus pareigas ir Hospitalinės
terapijos katedros vedėju.
Kauno medicinos instituto direktorius, 
apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją 
tema „Koronariniu nepakankamumu sergančiųjų 
aukštosios nervinės veiklos ypatybių 
charakteristika (pagal sąlyginius kraujagyslių 
refleksus)“ .

10

1955 m. 
1962-1984 m. 
1969 m.

1965 m.

1961 m.

1967 m.

1968 m.

1968 m. ir 
1984 m.
1969 m. 
1972-1975 m.

suteiktas profesoriaus vardas.
Kauno medicinos instituto rektorius, 
sujungus Centrinę mokslinę tyrimo laboratoriją 
(1959) ir antrąją mokslinę laboratoriją (1962) 
sukurtas Širdies ir kraujagyslių sistemos 
fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo 
institutas prie Kauno medicinos instituto, kuris 
tapo vienu iš trijų Europoje Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) prie Suvienytųjų nacijų 
organizacijos (SNO) centrų, tiriančių širdies 
išeminės ligos epidemiologiją. 1969-1975 m. 
institutui vadovavo prof. Z. Januškevičius.
Z. Januškevičiaus iniciatyva buvo sukurtos 
pirmosios elektroninių skaičiavimo mašinų 
panaudojimo EKG analizuoti grupės, 
išrinktas SSSR medicinos mokslų akademijos 
nariu korespondentu (kaip terapijos specialistas), 
išrinktas SSRS medicinos mokslų akademijos 
tikruoju nariu -  akademiku, 
išrinktas Lietuvos SSR mokslų akademijos 
tikruoju nariu -  akademiku (biofizikos 
specialybės atstovas).
suteiktos Lietuvos SSR respublikinės premijos.

suteikta SSRS valstybinė premija, 
buvo vienas PSO pirmosios tarptautinės 
programos KRIS (Kaimas-Rotterdam 
Intervention Study) vadovų.

Mirė 1984 m. gegužės 26 d. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų 
kapinėse.
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vcjy

12

Zigmas Januškevičius (1911-1984)

Ne tiek žmogus gyvena laike, kiek laikas gyvena 
žmoguje kaip jo  egzistavimo forma.

Antanas Maceina

Laikas ir atmintis

Rengiant šiame skyriuje pateikiamą akademiko Zigmo Ja
nuškevičiaus asmenybės ir gyvenimo faktų bei veiklos apžval
gą, naudotasi LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejaus archyvo dokumentais, akad. A. Arzamascevo, prof. 
E. P. Bagdono, prof. J. V. Bakšio, prof. N. D. Bakšienės, doc. 
D. K. Baliutavičienės, D. Baršauskienės, prof. A. Baubinienės, ha- 
bil. dr. K. L. Bloznelienės, E. Brazytės, prof. J. S. Danilevičiaus, 
doc. N. Indrašiaus, prof. V. Grabausko, prof. R. Januškevičiaus, 
doc. S. Kindziulio, akad. J. Kubiliaus, prof. L. Lukoševičiaus, 
vaist. L. Laumsargytės, prof. N. Misiūnienės, doc. V. Ostraus
ko, doc. J. Platūkio, akad. A. Praškevičiaus, prof. D. Reingar- 
dienės, gyd. R. A. Rimdeikos, A. Rondamanskio, V. Satkevičie- 
nės, doc. V. Siudiko, doc. E. A. Statkevičienės, doc. A. Šimkaus, 
doc. K. A. Tamašausko, prof. E. Tarasevičiaus, prof. H. Zabu- 
lio, A. Žvirėno ir kitų amžininkų prisiminimais bei ištraukomis 
iš prof. A. Žiugždos knygos „Priesaika nuo klaidų neapsaugo“ 
(1997).

Dalies LSMU bendruomenės žmonių atmintyje dar gyvas 
rektoriaus Zigmo Januškevičiaus paveikslas, ir kiekvienas jį pri
simena savaip, nes akademiko asmenybė buvo daugiabriaunė. 
Bėgant laikui vis daugiau tų, kuriems jau neteko sutikti Z. Ja
nuškevičiaus, kuriems būtojo laikotarpio, šiandien įvardijamo so-
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vietmečiu, spalvos ir taisyklės taip pat sunkiai suvokiamos, kaip ir 
balanos gadynė.

Bet kuri bendruomenė, nesidominti savo ištakomis, silpnė
ja, o jos savastis nyksta.

Prisimindami aukštojo lietuviškojo medicinos mokslo išta
kas prieškario Lietuvoje, turime prisiminti ir tolesnę jo tėkmę, 
įvertinti, kad ją  lėmė itin sudėtingos ir Lietuvai ne visuomet pa
lankios istorinės aplinkybės. Ir jei ne išskirtinės asmenybės, su
gebėjusios ne tik išsaugoti medicinos mokslo gyvastį Kaune, bet 
ir tinkamai jį įterpti į pasaulinio lygio gretą, nežinia, kokia mūsų 
Alma mater būtų, ir ar iš visoji būtų. Daug dešimtmečių ryškiau
sia Kauno aukštosios medicinos mokyklos asmenybė, be jokios 
abejonės, buvo akademikas Zigmas Januškevičius.

Renkant šią medžiagą buvo nesunku suprasti ir pajusti, kad 
prisiminimai apie Z. Januškevičiaus asmenybę dar ir dabar kelia 
tai, ką pats akademikas laikė vienu iš mediko privalumų -  emo
cijas. Akademiką pažinojusiems ir šiandien atminimas apie jį su
sijęs su visa puokšte emocijų -  nuo asmenybės išaukštinimo iki 
atmetimo. Ir tai įrodo, jog akademikas nebuvo pilkas rektorius.

Laikas negailestingas. Daugelis pažinojusiųjų Z. Januške
vičių nebeprabils, kai kurie kalbėti nenori. Tačiau bandant surink
ti išbarstytus biografijos ir veiklos faktus pavyko rasti ar atkurti 
tai, ką laikas būtų pasiglemžęs negrįžtamai -  liudininkų atsimi
nimus, daugybę nuotraukų -  gyvus asmenybės kelio ir gyvento 
laikotarpio atspindžius. Šis darbas neatskleis akademiko Z. Ja
nuškevičiaus asmenybės kaip visumos ir nepateiks veiklos api
bendrinimo. Per maža laiko praėjo. Kita vertus, laiko, skiriančio 
„anuomet“ ir „dabar" yra pakankamai, o mes jau įstengiame bu
vusio laiko aplinkybes vertinti nevienareikšmiškai. Ir galime, mi
nėdami šimtąsias akademiko gimimo metines, su derama pagarba 
pažvelgti į jo gyvenimo kelią bei atliktus darbus. O jie sietini su 
LSMU istorija ir dabartimi.
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Nuo Tbilisio iki Panevėžio ir Kauno

Zigmas Januškevičius gimė 1911 m. spalio 3 d. Tbilisyje 
(Gruzija). Čia susipažino jo tėvai -  bajoraitė Vanda Ratautaitė ir 
bajoras Ipolitas Januškevičius. Gruzija -  tuo metu Rusijos im
perijos pakraštys -  masino lietuvių inteligentus. Tame krašte ir 
darbo sąlygos, ir atlyginimai buvo geresni. Ne vieno būsimo Ne
priklausomos Lietuvos šviesuolio dokumentuose buvo spaudas 
„Kaukazas“, o asmenybės įgijo išdidžios kalnų dvasios. Neabe
jotina, kad žmonės, pasirinkusieji Kaukazą, turėjo būti stiprūs ir 
siekę permainų. Šios savybės ypač ryškios Ipolito Januškevičiaus 
charakteryje. Z. Januškevičiaus tėvas, ieškodamas laimės, gana

Zigmas. Vladas ir Vytautas Januškcvičiai. Tbilisis. 191S m.
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jaunas atsiskyrė nuo savo tėvų, išvyko į Pietų Afriką. Dirbo įvai
rius darbus, kol neįsivėlė į anglų -  būrų karą. Stojęs būrų pusėn 
ir už tai patekęs valdžios nemalonėn turėjo grįžti į Lietuvą. Ta
čiau tėvynėje buvusios sąlygos ir galimybės neatitiko 1. Januš
kevičiaus norų, tad, pasinaudojęs pažįstamų kvietimu, jis išvyko 
į Tbilisį. Čia baigė kursus ir dirbo buhalteriu. Atnaujino pažintį 
su bičiuliais iš Lietuvos -  su Ratautų šeima. 1910 m. Ipolitas Ja
nuškevičius vedė Vandą Ratautaitę. Tbilisyje gimė ir visi trys jų 
vaikai: Zigmas (1911 m.), Vytautas (1913 m.), Vladas (1917 m.). 
Vanda Ratautaitė-Januškevičienė -  meniškos prigimties moteris, 
mėgusi skambinti pianinu, labai atsidavusi šeimai. Ji turėjo di
džiulę įtaką formuojantis vyresnėlio Zigmo asmenybei.

1917 m. įvykęs perversmas ir sumaištis buvusioje Rusijos 
imperijoje priverčia Januškevičius palikti Kaukazą ir 1920 m. 
grįžti į Lietuvą. Šeima įsikuria Panevėžyje, kur Zigmas baigia 
lenkų gimnaziją. To meto Lietuvos ir Lenkijos santykiai buvo su
dėtingi, tad toks tėvų pasirinkimas vertintinas kaip gana drąsus. 
Matyt, lėmė Abiejų Tautų Respublikos laikų tradicija; buvo aišku,

Januškev ičių šeima 1929 m.: Vladas (iš kairės). Vytautas. Vanda. Zigmas ir Ipolitas
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kokia kalba turi kalbėti bajoras katalikas. Ir vėliau, nors visose 
Z. Januškevičiaus bylose ir dokumentuose nurodyta tautybė „lie
tuvis“, jis pats artimiems žmonėms sakydavo esąs Lietuvos len
kas. Panevėžyje įsiplieskia jo didžiausia gyvenimo meilė -  meilė 
muzikai. Tam didžiulę įtaką turėjo motina ir senelis Jonas Ratau- 
tas. Zigmas groja smuiku, o į senelio namus kaip niekas kitas jį 
vilioja gramofonas ir plokštelių kolekcija. Būtent senelio J. Ra- 
tauto įkvėptas pasirenka medicinos studijas, o muzikos niekados 
neapleidžia. Studijuoja mediciną Vytauto Didžiojo universitete 
(VDU) ir kartu mokosi Kauno konservatorijos smuiko klasėje. 
Savo dienoraščiuose rašė, jog tikri jo draugai yra tik iš muzikų 
pasaulio, tai tvirtino ir amžininkai. Kodėl medicinos ir muzikos 
dvikovoje nugalėjo medicina? Galbūt geriausiai šį pasirinkimą 
atskleidžia jo jaunystės draugo frazė, jog Zigmas negalėjo būti 
pėstininkas, jis turėjo būti generolas. Tačiau suprato, kad muzikos 
srityje generolu, ko gero, netaps.

Atrodo, medicinai pasišvęsta tik po ilgų dvejonių. Studijas 
VDU Medicinos fakultete pradeda 1929 m., baigia 1935 m. Tuo 
metu lietuviškasis medicinos mokslas Kaune skleidžia tvirtus 
sparnus. Dekano profesoriaus Vlado Lašo įžvalgi politika pasi
naudoti tarptautine patirtimi ir suteikti galimybę „prasimušti“ sa
viems specialistams, geriausių pasaulinių pavyzdžių perėmimas 
ir fakulteto materialinės bazės stiprinimas pradeda duoti vaisių. 
Tą mato, patiria studentas Zigmas Januškevičius. įsimena P. Ma
žylio, V. Lašo, V. Kuzmos, P. Avižonio, J. Šopausko, K. Buine- 
vičiaus paskaitas. Medicinos fakulteto studentai su visu turtu 
kraustosi į naujuosius, moderniai įrengtus rūmus A. Mickevičiaus 
gatvėje. 1969-ųjų rudenį savo dienoraštyje Z. Januškevičius rašo; 
„Kai aš prieš 40 metų pirmą kartų pagarbiai nusiėmęs kepui'k 0' 
rūpestingai nusivalęs kojas įžengiau į V. D. U. Medicinos fakul
tetą, tai jaučiau didžiausių pagarbą ne tik profesoriams, dėstyto

jams, visam pedagoginiam ir pagalbiniam personalui, bet ir šuo-
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A n a to m ijo s  darbai M e d ic in o s  fa k u lte te . P irm o je  e ilė je  antras iš  k a irės p irm aku rsis  
Z ig m a s  J a n u šk ev ič iu s , greta  -  H en rieta  M a cy tė . 1 9 3 0  m .

tams, įrengimams, mūrams. Visa savo būtybe jutau, kad tai moks
lo šventovė, ir aš čia maža, menka dulkelė, kuriai teko didžiausia 
laimė toje šventovėje mokytis. Ta naivi, jaunatviška, stabmeldiška 
pagarba ir meilė tai garbingai įstaigai, kur aš turėjau realizuo
ti savo pagrindinį gyvenimo tikslą tapti medicinos gydytoju, tam 
kad tarnauti žmonėms. Stodamas studijuoti buvau tvirčiausiai įsi
tikinęs, kad gydytojas turi tarnauti jo  pagalbos reikalaujančiam 
žmogui, o ne atvirkščiai. Tam įsitikinimui likau ištikimas per visą 
savo gyvenimą. “

Studijuoti Z. Januškevičiui sekėsi, nors medicinos studijas 
teko derinti su mokslais konservatorijoje. Tuo metu Kaune virė 
kultūrinis gyvenimas, ir F. Šaliapino, K. Petrausko, D. Oistracho 
koncertai negalėjo likti jo neišgirsti ir nepamatyti. Studijų drau
gai, prisimindami tuos metus, akcentuoja Zigmo įvairiapusišką 
išsilavinimą, pomėgį skaityti. Pastebimi ir jo filosofiniai apiben
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K au n o  k o n serv a to r ijo s  L. H a jo š sm u ik o  k la sė , 1931 m .
Z. J a n u šk ev ič iu s  an troje e ilė je  treč ia s  iš  k a irės

drinimai bei teorijos įvairiems reiškiniams paaiškinti {„Medis 
auga, išskleidžia lapus, tie lapai nukrinta, bet neprapuola (...). 
Viskas iki kiekvienos detalės yra numatyta. “). Su juo buvo galima 
diskutuoti įvairiausiais klausimais. Jau pirmuosiuose kursuose 
nusprendžia būti terapeutas. Manė, kad vidaus ligos -  tai materia 
matrix, iš kurios išsivystė beveik visos medicinos šakos.

1935 m. Z. Januškevičius gauna VDU Medicinos fakulteto 
diplomą cum įaudė. Daug vėliau, apie 1969-uosius metus, rašė: 
„ Diplomas turi būti ne tik specialybės įsigijimo dokumentas, bet 
ir žmogaus atsakomybės, profesinės etikos, intelekto ir inteligen
cijos rodiklis. “

1935 m. pradeda stažuotis Kauno miesto ligoninėje. 1936 
m. veda kurso draugę gydytoją FlenrietąMacytę. Tais pačiais me
tais, gavę praktikos teises užsiimti medicinos gydytojo praktika, 
Zigmas ir Henrieta Januškevičiai išvyksta dirbti į Kuršėnus.
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fWo Plodem Ka u na s fa lo  tjodern Kaunas

Henrieta Macytė-Januškevičienė, Zigmas Januškevičius. 1936 m.

Pasirinkimą lėmė dvi aplinkybės: šalia Kuršėnų buvo Ra- 
tautų dvaras, o per Kuršėnus tekanti Venta žadėjo malonių van
dens sporto valandų -  Z. Januškevičius buvo geras plaukikas ir 
mėgėjas pasiirstyti baidare.

Gydytojo darbas Kuršėnuose buvo gera, nors nelengva 
mokykla. Toli nuo patyrusių konsultantų ir miesto ligoninių at
sidūrusiam jaunam gydytojui reikėjo pasikliauti vien savo suge
bėjimais. Praėjus dešimtmečiams, Z. Januškevičius pasakojo, jog 
būtent Kuršėnuose jis suprato, kad pralaimėjimai gydytojo darbe 
neišvengiami. Bet jie niekad neturi žlugdyti, gniuždyti ar sukelti 
pesimizmo -  kitaip gydytojas taps abejingas: „Mes, gydytojai, tu
rime mokėti ne tik laimėti, bet ir pralaimėti, tvirtai tikėdami savo
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Gydytojai Henrieta ir Zigmas Januškevičiai. Kuršėnai, apie 1939 m.

reikalu ir galutine pergale, išlaikydami dvasinę pusiausvyrą (...). 
Nėra gydytojo, kuris nepadarė diagnostinės ar terapinės klai
dos. Jos visada apsunkina gydytojo sąžinę, sunkių jos priekaištų 
negali išvengti nė vienas. Palengvina tik žinojimas, kad viskas 
padaryta joms ištaisyti. Gydytojas visada turi prisiminti, kokias 
pasekmes turėjo jo  klaidos ligonio sveikatai, gyvybei. Jo darbo 
sėkmė priklauso visų pirma nuo to, kiek jis  tas klaidas pripažįsta 
ir pergyvena dėl jų, ką padarė, kad išvengtų ateityje. “

...Pas gydytoją Z. Januškevičių atėjo pagyvenęs kuršėniš
kis, nešinas medaus ąsotėliu. „Neatspėjai mano ligos, daktare, ir 
tavo vaistai nepadėjo. Bet aš mačiau, kaip labai stengeisi. Čia už 
tavo gerus norus, -  padėjo ant stalo dovaną. Dar pasiteiravo: -  
Kaip manai, ar grūdus parduoti, ar dar palaukti, gal kainos pa
kils?“
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„Ne medus, ne padėkos mane labiausiai sujaudino, o pa
sitikėjimas, kurio skatinamas valstietis kreipėsi į mane patarimo 
visai ne medicininiuose reikaluose. Glaudūs emociniai, žmogiški 
santykiai tarp ligonio ir gydytojo -  sanditio site ąue non.“

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą ir daliai medikų pasi
traukus į Vakarus, Z. Januškevičius pakviečiamas į VDU Medici
nos fakultetą eiti terapinės klinikos ordinatoriaus pareigas. 1941 
m. pradžioje, kadangi mokėjo lenkų ir vokiečių kalbas, pakviestas 
dirbti repatriacinėje komisijoje, kuri, nustačius sieną tarp Sovie
tų Sąjungos ir III Reicho, rūpinosi vokiečių tautybės gyventojų 
perkėlimu iš SSRS į Vokietijos teritoriją, o lietuvių -  iš Vokie
tijos į SSRS. Kaip šios komisijos narys Z. Januškevičius dirbo 
Suvalkuose ir Klaipėdoje. Keli šio darbo mėnesiai buvo lemtingi 
-1941  birželio 22 d., prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, bijo
damas būti apkaltintas bendradarbiavimu su sovietinėmis struk
tūromis Z. Januškevičius su žmona nusprendžia trauktis į Sovietų 
Sąjungos gilumą. Iš pradžių dirbo Krasnoslobodsko (Mordovijos 
ASSR) tuberkuliozės punkto ir rentgeno kabineto vedėju.

„Man karas sunkus“

1942 m. sausį abu su žmona mobilizuojami į Raudonąją 
armiją, siunčiami į Balachną (Gorkio sritis). Z. Januškevičius 
paskiriamas 16-osios lietuviškosios divizijos 80-to medicinos- 
sanitarijos bataliono hospitalinio būrio ordinatoriumi. 1943 m. 
dalyvauja kautynėse prie Oriolo irNevelio. Z. Januškevičius karo 
nemėgo ir kariškio uniforma nesididžiavo. Tai matyti to meto 
nuotraukose. ,,Aš negaliu klausytis, kaip žmonės pasakoja ir gi
riasi, kad jie  dalyvavo kare. Man karas sunkus laikotarpis, tad aš 
nenoriu niekam pasakoti, neinu į jokius susitikimus.“ Atsiplėšti 
nuo sunkiai pakeliamos aplinkos padėdavo tie patys dalykai: sva
jonės, muzika ir mokslas. Su kitais 16-oje divizijoje atsidūrusiais
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Henrieta Januškevičienė. Zigmas Januškevičius. 1942 m.

intelektualais, kultūros žmonėmis pasikalbėdavo apie Čiurlionio 
paveikslus, Nemuno šlaitus, Ąžuolyną, muziką, knygas, lietuviš
ką valgį, prisimindavo darbą Kuršėnuose ir Kauno klinikose. Dai
nuodavo kariams per jų  atokvėpio valandėles, koncertus „kovinei 
dvasiai“ palaikyti. Karius stebino „keistuolis daktaras“, matuo
jantis jiems kraujo spaudimą prieš kautynes ir po jų, palapinėse. 
Z. Januškevičius pastebėjo, kad sužeistųjų reakcija į traumas skir
tinga, skirtingos ir hemodinaminės reakcijos. Ne vienas karys pa
tikrų vis tik vengė, nenorėjo, kad juos, visiškai sveikus, tyrinėtų. 
1944 m. sovietinei kariuomenei stumiant vokiečius iš Lietuvos 
ir prireikus energingų žmonių, Z. Januškevičius atšaukiamas iš 
fronto.

Nors karo Z. Januškevičius nemėgo, tačiau iš jo išėjo ne 
tuščiomis rankomis. Karo dalyviai, ypač apdovanotieji ordinais 
(Z. Januškevičius buvo apdovanotas Raudonosios Žvaigždės or
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dinų) sovietinėje sistemoje labai gerbti ir turėjo įvairiausių privi
legijų. Kai kurie 16-osios divizijos kovotojai sovietinėje Lietu
voje užėmė svarbius postus, ir, žinoma, prisiminė savo gydytoją. 
Karo metu sukaupti tyrimų duomenys buvo Z. Januškevičiaus 
daktarinės disertacijos pagrindas. Taip jis pasinaudojo visu iš 
karo atsineštu „turtu“.

Po demobilizacijos Z. Januškevičius skiriamas Lietuvos 
SSR Sveikatos apsaugos komisariato vyriausiuoju inspektoriumi, 
vėliau -  vyriausiuoju įgaliotiniu išvaduotiems rajonams.

1944 m. spalį vėl atveria duris Valstybinio Vytauto Didžiojo 
universiteto Medicinos fakultetas. Z. Januškevičius grįžta į savo 
Alma mater kaip Fakultetinės terapijos katedros dėstytojas. Pra
deda domėtis moksliniu tiriamuoju darbu. ,, Kartą vartydamas 
fronto laikų užrašus pagalvojau, ar nevertėtų juos apibendrinti ir 
paruošti straipsnį ar pranešimą. Tačiau nebuvau tikras, ar mano 
surinkta medžiaga bus kitiems įdomi. Kažkokio pokalbio metu 
apie tai prasitariau prof. V. Girdzijauskui. Jis paprašė parodyti 
turimą medžiagą. Nunešiau ją  nelabai ko tikėdamasis. O po ke
lių dienų sutikęs mane prof. V. Girdzijauskas pareiškė, kad mano 
aplanke iš esmės jau gatava kandidatinė disertacija. Tereikia, lai
kantis tam tikrų taisyklių, ją  galutinai sutvarkyti. “

1945 m. rugsėjį Pabaltijo respublikų Sveikatos apsaugos 
komisariatų pirmajame pasitarime Z. Januškevičius perskaito 
savo pirmąjį mokslinį pranešimą „Karo lauko aplinkybių įtaka 
karių kraujo spaudimui“. 1947 m. sausio 5 d. Medicinos fakulteto 
tarybos viešame posėdyje sėkmingai apgynė disertaciją medici
nos mokslų kandidato laipsniui gauti tema „Karo aplinkybių įtaka 
kraujospūdžiui veikiančioje armijoje“ (23 tarybos nariai balsavo 
„už“, susilaikiusių ir „prieš“ nebuvo).

1945 m. pavasarį Z. Januškevičiaus iniciatyva įkuriamas 
pirmasis Valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto studentų 
mokslinis būrelis. Tarp tuometinio studentų būrelio narių buvo
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Alla Demidavičiūtė-Baubinienė, Juozas Blužas. Vėliau šis moks
linis būrelis tapo Studentų moksline draugija. Z. Januškevičius 
šią draugiją visada atidžiai prižiūrėjo ir globojo, ieškojo joje pers
pektyvių, darbščių ir gabių žmonių, galėsiančių dirbti juos išug- 
džiusioje Alma mater.

1945 m. Z. Januškevičiui suteikiamas docento vardas, 1946 
m. -  Medicinos fakulteto prodekanas, nuo 1947 m. -  Medicinos 
fakulteto dekanas.
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Iššūkių metai

1950-ieji ypač sunkūs ir svarbūs metai aukštajam medici
nos mokslui Kaune. 1950 m. spalio 31 d. SSSR aukštojo mokslo 
ministro S. Kaftanovo įsakymu Nr. 1924 Kauno valstybinis uni
versitetas reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą ir Kauno 
medicinos institutą (KMI). Tyrinėjant to laiko dokumentus ma
tyti, kad įrašai apie KMI juose atsiranda pačią paskutinę akimir
ką. Pagal to meto SSRS buvusį supratimą sąjunginei respublikai 
visiškai pakako vieno universiteto ir vieno medicinos fakulteto 
(Vilniuje). Galima tik spėti, kiek Kauno valstybinio universite
to rektoriui profesoriui Juozui Kupčinskui ir Medicinos fakulte
to dekanui docentui Z. Januškevičiui reikėjo darbo ir pastangų, 
kokiais ryšiais teko pasinaudoti, kad Kaune išsaugotų ir apgintų 
aukštąjį medicinos mokslą. Svarbiausias koziris buvo mokymo 
bazė -  Medicinos fakulteto klinikos, analogų kurioms nei lygia
verčių konkurentų Sovietų Sąjungoje nebuvo.

1951 m. Z. Januškevičius paskiriamas Lietuvos SSR Moks
lų akademijos Eksperimentinės medicinos ir onkologijos insti
tuto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. Tų pačių metų 
rudenį jis įstoja į aspirantūrą SSRS Medicinos mokslų akademi
jos Terapijos institute, kur patenka puikaus klinicisto akademiko 
Aleksandro Miasnikovo globon. „Tai buvo žmogus, padaręs di
džiulę įtaką. Žavėjausi jo  sugebėjimu net ir sudėtingiausių de
talių birbynėje įžvelgti visumą. Reguliavimas, ryšiai -  štai ko jis  
mokydavo visuomet ieškoti. “

Akademikas A. Miasnikovas buvo svarbus Z. Januškevičiui 
ne tik kaip mokslinis vadovas. Jis buvo daugelio vadinamosios 
Kremliaus ligoninės gydytojų mokytojas ir turėjo didžiules gali
mybes padėti Z. Januškevičiui, kai vėliau Maskvos koridoriuose 
jam reikėjo rūpintis KMI reikalais. Apie A. Miasnikovo asmeny
bės įtakingumą liudija faktas, kad nebūdamas kompartijos narys
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jis buvo akademikas. Su Z. Januškevičium jį siejo ne tik medici
na, bet ir gilus domėjimasis daile bei muzika.

1953 m. baigėsi doktorantūrai skirtas laikas ir Z. Januške
vičius grįžo į Lietuvą -  parengęs disertaciją „Koronariniu nepa
kankamumu sergančiųjų aukštosios nervinės veiklos ypatybių 
charakteristika (pagal sąlyginius kraujagyslių refleksus)“, kurią 
apgynė 1954 m.

Tuo metu KMI krečiamas vadovų kaitos. 1952 m. gruo
džio mėn. KMI direktorius (iki 1962 m. SSRS aukštųjų mokyklų 
vadovai buvo vadinami direktoriais) profesorius J. Kupčinskas 
pateko į karinius mokymus Rusijoje, kur žiemos sąlygomis du 
mėnesius gyveno palapinėje. Po šių mokymų profesorius pasiligojo, 
jo pareigas ėjo keli laikinai skirti direktoriai. Ilgiausiai šias pareigas 
ėjo doc. Aleksandras Edigarovas. Galima daryti prielaidas, kad į 
KMI direktoriaus vietą buvo ruošiamasi skirti žmogų, neturėjusį

Visasąjunginio terapijos instituto direktorius akademikas 
Aleksandras Miasnikovas ( 1899 1965), Z. Januškevičiaus disertacijos vadovas



Prof. Juozas Kupčinskas ir doc. Zigmas Januškevičius. 1953 m.

ryšio su Lietuva. Tačiau situacija SSRS po Stalino mirties keitėsi 
ir imta vadovautis „nacionalinių kadrų“ ruošimo šūkiu. Į Lietuvą 
grįžęs ir Kauną pasirinkęs doc. Z. Januškevičius išrenkamas KM1 
Hospitalinės terapijos katedros vedėju, 1953 m. liepos 21 d. pa
skiriamas laikinai eiti KMI direktoriaus pareigas, o tų pačių metų 
lapkričio 26 d. -  KMI direktoriumi.

1983-ųjų spalio 14 d. savo dienoraštyje Z. Januškevičius 
rašė: „Kada prieš savo norą prieš 30 metų buvau paskirtas KMI 
lektoriumi, prisilaikiau nuo pirmos darbo valandos principo, kad 
vadovas tarnauja įstaigai, o ne įstaiga vadovui. Besivadovauda
mas tuo principu, rūpinausi materialine baze, pradedant vietos
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parinkimu, bendrabučiais, m. l.k., projektuodamas statybas, rink
damas vietą darbuotojų ir studentų poilsiui, rūpinausi ruošiant 
kadrus, ieškant naujų kelių mokomajam, mokslo tiriamajam dar
bui ir pirmoje eilėje ruošiant kadrus, kurie būtų pajėgūs eiti pro
greso keliu ir įaustų atsakomybę prieš institutą, visuomenę, prieš 
istoriją. “

Pokario metais aukštoji medicinos mokykla Kaune vis tik 
neišvengė specialistų iš Sovietų Sąjungos. Dalis jų  buvo aukštos 
kvalifikacijos, tačiau skaitlingesnė buvo apsišaukėlių ir avantiū
ristų grupė, išpažinusi tuo metu Sovietų Sąjungoje privalomas 
pseudomokslines idėjas. Nors iš šio personalo patylomis visi šai
pėsi, tačiau viešai juos „užkabinti“ buvo politiškai pavojinga -  
vaizdžiai tariant, į nugarą alsavo KGB skleista baimės dvasia.

Šių specialistų kvalifikacija aiškiai disonavo su ambicin
gais Z. Januškevičiaus planais KMI. Po Stalino mirties prasidėjęs 
politinis atšilimas ir pakankamai stiprios paties Z. Januškevičiaus 
pozicijos drąsino veikti ryžtingai. Akivaizdus tokios „atakos“ pa
vyzdys -  1954 m. vykę Biologijos katedros vadovo rinkimai. Čia 
Z. Januškevičiaus pasirinkimas neturėjo kelti jokių abejonių. Rin
kimuose dalyvavo du kandidatai: akademikas, biologijos mokslų 
daktaras T. Ivanauskas ir docentė, biologijos mokslų kandidatė 
Kalašnikova. Rinkimų metu docentei užduotas klausimas, kaip ji, 
mobilizuota į frontą, 1915-1917 m. suspėjo medicinos institute 
išlaikyti keturių kursų egzaminus. Kad tai buvo neįmanoma, pa
liudijo prof. V. Lašas. Kadangi dokumentai, patvirtinantys diplomo 
tikrumą, nepateikti, įvyko balsavimas. Iš 27 biuletenių 25 buvo už 
Ivanauską, vienas -  už Kalašnikovą ir vienas negaliojantis. Taip 
atsiųstuosius „kadrus“ pamažu keitė ne tik prof. T. Ivanauskas, 
bet ir kitų katedrų vedėjais tapę prof. B. Sidaravičius, doc. T. Šim
kus ir kiti. Nepaisant šių pergalių, grėsmė sulaukti „pastiprinimo“ 
iš kitų sovietinių respublikų liko. Todėl Z. Januškevičiaus kaip 
instituto vadovo viena prioritetinių veiklos krypčių buvo gabių ir
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Prof. Zigmas Januškevičius ir prof. Tadas Ivanauskas. 1967 m.

darbščių žmonių atranka ir siuntimas į aspirantūrą.
Doc. Stanislovas Kindziulis: „1956 m. baigiau studijas ir 

skirstymo komisija mane suagitavo dirbti asistentu naujai organi
zuojamoje Sveikatos apsaugos katedroje su sąlyga, kad po dvejų 
metų vyksiu į aspirantūrą Maskvoje. Z. Januškevičius išrūpino 
aspirantūrą Maskvos I Medicinos institute. Aspirantūros metu 
Z. Januškevičius visą laiką domėjosi, kaip sekasi dirbti mokslinį 
darbą, paskambindavo telefonu ir kviesdavo ateiti į Lietuvos SSR 
atstovybę, kur jis apsistodavo. Dažnai pakviesdavo į koncertą fil
harmonijoje arba į Maskvos Didįjį teatrą.“

Profesiniai reikalavimai

Z. Januškevičiaus asmeninės savybės ir pažintis su Maskvos 
terapijos instituto vadovu akademiku A. Miasnikovu lėmė, kad KMI
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vadovas šiame institute buvo labai gerbiamas. Todėl iš Kauno 
atvykusiems aspirantams atsiverdavo visi vartai, ir ne tik šiame 
institute. Apskritai visoje Sovietų Sąjungoje medicinos mokslo 
žmonėms buvo aišku: „Litva, znaem, eto -  Zigmas Ipolititovič“ 
(rusų k.: „Lietuva, žinome, tai -  Zigmas Ipolitovičius“).

Prof. Z. Januškevičius ne tik sugebėdavo atrasti gabių ir 
darbščių jaunų žmonių. (Prof. Alfredas Žiugžda yra sakęs: „Vos 
atsirenkam į savo katedrą tinkamą žmogų, žiūrėk, jis jau Hospi- 
talinės terapijos katedroje!”) Rektorius savo išrinktųjų atžvilgiu 
būdavo be galo reiklus ir tiesiog stumte stūmė tobulėti. Argumen
tas, kad nepasinaudojai moksline literatūra, nes nemokėjai užsie
nio kalbos, jam buvo nesuprantamas: „Tai kodėl nesimokote?“ 
Ne visi jo pasirinktieji sugebėdavo atlaikyti spaudimą siekti pačių 
geriausių rezultatų. Kita vertus, Z. Januškevičius jautė kaltę at
žvilgiu tų, kurių nepastebėjo laiku, kuriuos pastebėjo vėliau. To
kie patirdavo ypatingą palaikymą.

Darbas Hospitalinės terapijos katedroje, kuriai vadovavo 
prof. Z. Januškevičius, turbūt visiems paliko neišdildomus įspū
džius. Ko vertos vien istorinės pacientų vizitacijos, kurios, anot 
profesorės Nijolės Misiūnienės, buvo virtusios savotiškomis iš
kilmėmis. Vizitacijos, kaip ir visa akademiko Z. Januškevičiaus 
veikla, amžininkų vertinamos nevienareikšmiškai. Per vizitaci
jas ne vienam tekdavo atlaikyti katedros vedėjo maksimalizmą 
ir nuotaikų svyravimus. Kartais katedros darbuotojai su pavydu 
žvelgdavo į kolegas kitose katedrose -  jie gyveno daug ramiau.

„Profesorius kiekvieną dieną, jei nebuvo išvykęs, tiksliai 8 
vai. ryto dalyvaudavo rytinėje klinikos gydytojų konferencijoje 
(vadinamojoje penkminutėje), -  rašo prof. Jonas Vytautas Bak
šys. -  Išklausydavo budėjusio gydytojo ataskaitą, užduodavo 
klausimus, pareikšdavo pastabas ir duodavo nurodymus, iškel
davo konkrečias diagnostikos ir gydymo problemas. Atskiruose 
skyriuose pagal grafiką vykdavo jo vadovaujamos bendros ligo-
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nių vizitacijos. Po to, dalyvaujant visiems gydytojams, buvo apta
riami „neaiškūs“ ligoniai arba vykdavo konsiliumas. Profesorius 
turėjo gerą savybę -  jis niekad neįsižeisdavo, jei kuris nors gydy
tojas motyvuotai atitinkama forma paprieštaraudavo jo pasakytai
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nuomonei. Todėl tuose aptarimuose ar konsiliumuose vyraudavo 
dalykinė, nevaržoma atmosfera. Kitas pažymėtinas darbo stiliaus 
geras bruožas buvo tai, kad gydytojo ar studento klaidingas kon
kretaus atvejo vertinimas ar diagnozės formulavimas nesukeldavo 
perdėtos neigiamos reakcijos, bet sekdavo išsami ir rami klaidos 
analizė. Audra kildavo, kai išaiškėdavo, jog neatlikti reikalingi 
tyrimai, nepaskirtas gydymas ar paskirtas neteisingas, arba iš viso 
ligoniui skirtas nepakankamas dėmesys, kai nevykdomi ankstesni 
nurodymai, nereaguojama į ligonio skundus. Konsiliumo metu po 
ligonio pristatymo ir apžiūros profesorius paprastai išklausydavo 
dalyvių nuomonę ir reziumuodavo, pareikšdamas savo samprota
vimus, arba prisidėdavo priėjau pasakytos nuomonės.“

Profesorė N. Misiūnienė: „Rodos, labai stengiausi, tačiau 
drebėdavau prieš kiekvieną vizitaciją, labiausiai bijodama su-



laukti paties blogiausio įvertinimo, būtent „...neįsigilino į pacien
tą, nesidomi medicina“. „Būti abejingu pacientui“, „nesidomėti 
medicina“ -  tai netoleruotini, niekuo nepateisinami dalykai. Tu
rėjai viską, iki smulkmenų, žinoti apie kuruojamą ligonį, jo darbą 
ir buitį, įgyti jo pasitikėjimą. Žinojome: jei pacientui po pokal
bio su tavimi nepasidaro lengviau, esi nevertas gydytojo vardo. 
Dažnai buvo kartojama, kad gydymo rezultatus lemia trys jėgos, 
t. y. liga, pacientas ir gydytojas, o laimi tos, kurios veikia dviese. 
Jei pacientas pasiduos ligai, gydytojas bus bejėgis, jei gydytojas 
nesuvoks ligos, pacientui bus blogai. Taigi pacientas ir gydytojas 
turi suvienyti savo pastangas kovodami su liga. Labai gaila, kad 
tos paprastos tiesos dabar dažnai pamirštamos, o ligoniai ir juos 
gydantys medikai užuot veikę išvien ima įtariai šnairuoti vieni į 
kitus.“

Abejingumas yra didžiausia nelaimė, galinti ištikti mediką, 
-  tuo neabejojo prof. Z. Januškevičius. Citatą iš Dantės „Pragaro“ 
„Nusidėjėliams -  skaistykla, abejingiesiems -  pragaras“ dažnai 
naudodavo interviu spaudai, ją  kartodavo savo paskaitose, paga
liau citata atsidūrė dekoratyviniame pano mokomojo-laboratori
nio korpuso fojė. Nors mažiausias įtarimas, kad gydytojas „pro 
pirštus“ žvelgė į pacientą, galėjo sukelti audringas ir neslepiamas 
prof. Z. Januškevičiaus emocijas. Įrašas dienoraštyje 1983-ųjų 
gegužės 17d.: „ Svarbiausiu savo teigiamu bruožu (o neigiamų 
pas mane daug daugiau) matau abejingumo stoką. Man visuomet 
rūpėjo mano šeima, mano ligoniai, mano studentai, mano drau
gai ir ...manopriešai. Savo pašaukimu skaitau gydytojo darbą, jis  
man visada buvo svarbiausias, brangiausias ir atsakomingiau- 
sias. “

Būti neabejingiems ligoniui reikalauta ne tik iš kitų. Jei 
kam nors prireikdavo gydytojo Z. Januškevičiaus pagalbos, galė
jo neabejoti -  mes visus darbus ir skubės pagalbą teikti. „Niekada 
gyvenime nepamiršiu, kai mano tėtis buvo atvežtas į mūsų kardi-
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ologijos reanimaciją, -  docentės Eugenijos Audronės Statkevičie- 
nės pasakojimas. -  Einu laiptais ir verkiu. Sutinku išeinantį aka
demiką, klausia, kas atsitiko. Pasakiau, kad tėtis reanimacijoje, 
jis beveik bėgte įbėgo į kabinetą, užsimetė chalatą, ir mes nusku
bėjome į reanimaciją. Kaip prašvito tėčio akys, kai akademikas 
užtikrintai pasakė, kad viskas bus gerai, čia nuostabi aparatūra, 
puikus kolektyvas, kvalifikuota medicinos pagalba. Akademi
kas matė sunkią tėčio būklę, tačiau jo optimistinės gaidos tikrai 
prašviesino tėčio paskutines valandas. Aš šitų akimirkų niekada 
nepamiršiu. Ir taip jis elgėsi su visais ligoniais, po jo vizitacijos 
ligoniui tikrai tapdavo lengviau.“

Dar viena sudėtingų situacijų sprendimo priemonė buvo 
profesoriaus namuose -  turtinga medicinos biblioteka, kurioje
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daug iš užsienio parsivežtų leidinių. Tuo metu ir įsigyti, ir par
sivežti tokios literatūros galėjo toli gražu ne visi. Štai kaip vie
ną iš tokių įvykių aprašo docentas Algimantas Šimkus: „Mes su 
A. Nikšu nežinojome ką daryti. Tuomet jam pasiūliau paskam
binti katedros ir klinikos vadovui instituto rektoriui Z. Januškevi
čiui į namus. A. Nikšas delsė. Matyt, bijojo vėlų vakarą trukdyti 
šį nepaprastai užimtą, be galo griežtą, aikštingą ir sunkiai progno
zuojamą žmogų. Ryžausi skambinti aš, nes buvau matęs, kaip jis 
viską padarydavo ligonio labui. Paaiškinau susidariusią situaciją 
ir pasakiau, kad mes su daktaru Nikšu nežinome, ką daugiau da
ryti. Z. Januškevičius pasakė: „Abu su Nikšu tuojau atvykite pas 
mane.“ Paskambinau į skubios pagalbos skyrių, už kelių minu
čių prie klinikų vestibiulio privažiavo skubios pagalbos „zim-as“. 
Mes lėkėme didžiuliu greičiu per jau snaudžiantį Kauną į Tulpių 
gatvę. Z. Januškevičius mus nusivedė į antrąjį savo namo aukštą, 
kur buvo biblioteka, liepė sėstis prie stalo, ištraukė iš spintos savo 
amerikietiškas vidaus ligų knygas, kurių niekas tuomet neturėjo, 
o jei kas ir turėjo, tai negalėjo jomis naudotis, nes būtų laiko
mas keliaklupsčiaujančiu Amerikai su visomis to pasekmėmis. 
Jis sakė: „Vyrai, skubiai ieškokim šiose knygose kraujuojančių 
opų gydymo metodikų, gal ką nors rasime.“ Ieškojome visi trys. 
Nesitikėjau ką nors rasti. O vis dėlto radome. Atrodo, kad tai 
buvo smulkmenos, bet ne visai (...). Z. Januškevičius liepė tuojau 
šias papildomas priemones realizuoti. Parlėkėme atgal į kliniką. 
Pakėlėme lovos kojūgalį, palatoje pastatėme elektrinį šildytuvą, 
sušvirkštėme promedolio. Ligonis aprimo, užsnūdo, kraujavimas 
ėmė silpnėti, kraujospūdis stabilizavosi, o paryčiui ėmė kilti. Taip 
buvo išgelbėtas jaunas vaikinas.“

Ypatingosios kelionės

Paminėjus vakarietišką Z. Januškevičiaus biblioteką, reikia
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akcentuoti ir patirtį, kuri tuo metu buvo ypatinga -  dažnas kelio
nes į šalis už geležinės uždangos. Čia svarbūs du klausimai: kaip 
Z. Januškevičiui, vienam iš nedaugelio Sovietų Sąjungos moksli
ninkų, tai pavykdavo, ir ką šios kelionės davė KMI.

To laiko Sovietų Sąjunga buvo uždara postalininė valstybė, 
kurioje, nepaisant chruščiovinio atšilimo net ir išskirtiniams pi
liečiams, norėjusiems pamatyti Vakarų pasaulį, reikėjo įveikti ga
lybę kliūčių, kurios dabarties žmogui sunkiai suvokiamos. Kita 
vertus, sovietinė propaganda siekė pasaulio žmonėms parodyti 
„ypatingus socializmo laimėjimus“. Tam reikėjo ypatingų žmo
nių. O tarp tuometinių profesorių rasti žmogų, mokėjusį kelias 
kalbas, gebėjusį tinkamai pasirinkti stalo įrankius ir jais naudo
tis, turėjusį nepriekaištingas manieras ir galėjusį diskutuoti įvai
riomis temomis, buvo ypač sunku. Todėl Zigmas Januškevičius, 
mokantis ne tik rusų, bet ir lenkų, vokiečių, prancūzų bei anglų 
kalbas, bajoriškos laikysenos, inteligentiškas, daug skaitantis, 
puikiai išmanantis pasaulio dailės ir muzikos istoriją, tapo lyg
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sovietinės medicinos vizitinė kortelė Vakaruose. Nepaisant visų 
Z. Januškevičiaus titulų ir Didžiojo Tėvynės karo dalyvio statuso, 
prieš kiekvieną kelionę jam taip pat reikėjo atsakinėti į daugybę 
standartinės vykstančiojo į užsienį anketos klausimų. Šios anke
tos, kuriose reikėjo nurodyti visas aplankytas šalis ir naujo vizito 
tikslus, ir atskleidžia Z. Januškevičiaus tarptautinės patirties geo
grafiją. Pirmą kartą į užsienį išvyko 1957 m. balandį kaip turistas. 
Matyt, tai buvo lojalumo išbandymas. Vėliau vykta į tarnybines 
komandiruotes:

1958 m. -  į JAV, sovietinės delegacijos narys, skaitęs prane
šimą V pasauliniame vidaus medicinos kongrese.

1958 m. -  Belgija, sovietinės delegacijos narys III pasauli
niame kardiologijos kongrese.

1959 -  JAV, Sovietų Sąjungos atstovas II tarptautiniame 
medicinos mokymų kongrese.

1960 m. -  Jungtinė Karalystė, sovietinės delegacijos vado
vas pasitarime Edinburge.

Kelionėje po Kgiptą. 1963 m.
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1961 m. -  Vokietijos Demokratinė Respublika (VDR), so
vietinės delegacijos narys švenčiant Berlyno Humboldtų univer
siteto 150 metų jubiliejų.

1962 m. -  Meksika. Sovietinės delegacijos narys IV pasau
liniame kardiologijos kongrese.

1963 m. -  Egiptas, tarybinės delegacijos narys kultūrinių 
mainų su Egiptu programoje; Šveicarija, sovietinės delegacijos 
patarėjas VI PSO asamblėjoje Ženevoje; Šveicarija, Čilė, Bra
zilija, Indija, Pakistanas, Izraelis, Italija, Švedija, Jugoslavija, 
Olandija, Prancūzija, Danija, Čekoslovakija -  PSO konsultantas 
studentų mokslinio darbo klausimams.

Svarbių komandiruočių, išvykų būta visą aktyvios veiklos 
laikotarpį.

Naujovių ir pažangos strategija

Prof. Z. Januškevičius buvo be galo imlus naujienoms ir 
greitas jas pritaikyti praktikoje. Todėl jo užsienio kelionės labai 
svarbios KMI raidai. Juo labiau, kad kaip PSO konsultantas, ty
rinėjęs studentų mokslinio darbo klausimus, lankėsi daugelyje 
kraštų ir turėjo retą galimybę susipažinti, kaip organizuotas dar
bas įvairiose aukštosiose medicinos mokyklose. Suderinus eks
perto pareigas ir profesoriaus polinkį analizuoti, daryti apiben
drinimus ir naujovių diegimo geismą, pradėta KMI pedagoginio 
proceso pertvarka.

Pasak profesorės N. Misiūnienės, daug dėmesio Z. Januš
kevičius skyrė pedagogikai, dėstymo metodų tobulinimui: „Kai 
kurios jo iškeltos pažangios idėjos dar ir dabar ne iki galo įgyven
dintos. Tai studentų dalykinės kompetencijos vertinimas ne vien 
pagal įsimintas žinias, bet ir pagal sugebėjimą jas taikyti prakti
koje, nereikalingo dubliavimo vengimas, esminių dalykų akcen
tavimas ir kt. Buvo nuolat kalbama apie integracijos būtinumą,
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tiek horizontalios -  tais studijų metais dėstomų dalykų, tiek ver
tikalios -  pagal sistemas. Kaip vienas tarpdalykinės integracijos 
modelių skatintos kompleksinės paskaitos, kai įvairių fundamen
tinių ir klinikinių specialybių atstovai aptardavo tą pačią patolo
giją. Buvo rekomenduojama, net reikalaujama naudoti kasdieninę 
programuotą apklausą, nuolat vertinti ne tik žinias, bet ir įgūdžius 
prie ligonio lovos, lavinti studentų klinikinį mąstymą.

Ypatingas dėmesys skirtas būtent mąstymui ugdyti, moky
muisi nuosekliai apžiūrėti ligonį, interpretuoti tyrimų rezultatus, 
pagrįsti diagnozę ir skiriamą gydymą. Nuolat akcentuota, kad 
gydoma ne liga, o konkretus ligonis. Tematinės paskaitos buvo 
siejamos su konkretaus paciento išsamiu aptarimu, jų  klausytis 
susirinkdavo ne tik studentai, bet ir dėstytojai. Kiekvienai pas
kaitai reikėjo rasti ligonį, kuris bus demonstruojamas, parengti 
jo ligos istoriją. Tais laikais didelė naujovė buvo bandymas eg
zamino metu vertinti studento kompetenciją, sugebėjimą spręsti 
konkrečias diagnostikos ir gydymo problemas. Egzaminams pa
rengdavome klinikinių situacijų aprašymus, juos, išvertę į rusų 
kalbą, ėmė naudoti ir kiti SSRS medicinos institutai. Katedros 
dėstytojai žinojo, kad jie yra pedagogai ir privalo tobulinti savo 
pedagoginę kvalifikaciją, mokyti studentus ir teisingai įvertinti jų  
žinias bei gebėjimus.“

Kaip teigė profesorius J. Blužas, „(...) Z. Januškevičius 
akcentuodavo integracijos svarbą, ypač -  fundamentinių ir klini
kinių disciplinų ryšį, tarpdisciplininio dėstymo skatinimą, funda
mentinių medicinos mokslų atstovų dalyvavimą kompleksiniuose 
klinikiniuose seminaruose ir aptariant ligonių būkles, komplek
sinių paskaitų skaitymą. KMI vertintas kaip viena pažangiausių 
medicinos mokyklų tuometinėje Sovietų Sąjungoje.“

Z. Januškevičiaus imlumas ir atvirumas naujovėms suda
rė sąlygas KMI mokslininkams, kurie jį įtikindavo savo idėjų 
naujumu ir ateities perspektyvomis, pelnyti entuziastingą profe
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soriaus paramą tas idėjas įgyvendinant. Viena jų  -  G. Vitenštei- 
no sumanymas perduoti elektrokardiogramą telefonu iš Kauno į 
Maskvą. Tuomet tai buvo didelė naujovė. Šį sumanymą realiza
vus, džiaugėsi ir Z. Januškevičius, ir visas kolektyvas. Rektorius 
mokėjo nuoširdžiai džiaugtis kolektyvo laimėjimais.

Profesorei Aliai Baubinienei įsimintina viena septintojo 
dešimtmečio komandiruotė: „Grįžusi iš Maskvos visasąjunginio 
kardiologijos instituto pasidalijau mintimis apie išeminės širdies 
ligos epidemiologinius tyrimus. Kaip šiandien matau gan skep
tišką Akademiko veido išraišką. Jis tepasakė, kad pagalvočiau,

Pirmą kartą telefonu perduodama elektrokardiograma iš Kaimo į Maskvą. 
Pro f. Z. Januškevičius ir gyd. V. Miliukas (kairėje). 1961 m.
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pasiūlyčiau „konkrečius sprendimus“. Nors buvau labai užside
gusi rašyti šios srities daktaro (dabar habilituoto daktaro) diserta
ciją, po tokios Akademiko reakcijos suglumau. Tačiau netrukus, 
įsigilinęs į šios problemos sprendimą, Akademikas konstatavo 
trumpai ir aiškiai: „Tai ateities problema ir ją  neabejotinai teks 
spręsti ir mūsų sąlygomis.“ Man tai buvo starto ženklas.“

Ypač patraukli prof. Z. Januškevičiui buvo biofiziko Min
daugo Venslausko idėja KMI rengti biofizikus. Ji atitiko rekto
riaus požiūrį į mediciną -  tarpdalykinė integracija bei fundamen
tinių ir klinikinių mokslų susiliejimas. Politinės aplinkybės buvo 
tinkamos: to meto sovietinio mokslo laimėjimai įsisavinant kos
mosą, branduolinės fizikos vystymas, pirmieji kompiuteriai -  vis
kas teikė galimybes šiuos kariniams tikslams skirtus mokslinius 
pasiekimus taikyti medicinos srityje.

„Akademikas Z. Januškevičius ryžtingai pritarė minčiai 
steigti biofizikos skyrių ir visokeriopai rėmė. Tuo tikslu suburta 
jungtinė gamtos ir medicinos mokslininkų grupė, kurios uždavi
nys buvo paruošti biofizikų rengimo studijų planą, -  tokie do
cento M. Venslausko prisiminimai. -  Buvo parengtas Sąjungoje 
precedento neturėjęs biofizikų rengimo studijų planas, kuriame 
gana aiškiai atsispindėjo ir esminiai šių studijų siekiniai. Studijų 
plano esmė tokia. Per pirmuosius dvejus metus busimiesiems bio- 
fizikams suteikti stiprias bazines fizikos, matematikos, biologijos 
dalykų, chemijos bei elektronikos pagrindų žinias. Trečiame ir 
ketvirtame kursuose -  išdėstyti esminius fiziologijos, biochemi
jos, patologinės fiziologijos principus, suteikti galimybę įsisavinti 
klinikinės diagnostikos ir bendrosios chirurgijos pagrindus. Penk
tame kurse -  funkcinės diagnostikos teorinės studijos ir klinikinė 
praktika, teoriniai radiobiologijos pagrindai ir klinikinė praktika, 
neurologijos ir psichiatrijos pagrindai. Ypatingas dėmesys skirtas 
baigiamajam diplominiam darbui. Jo tema privalėjo būti origina
li, naujoviška ir atitikti padalinio, kur darbas vykdomas, proble
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matiką. Studijų planas taip pat prognozavo galimybę gabesnius 
studentus siųsti vykdyti diplominius darbus į biofizikos profilio 
Sąjungos mokslo institucijas.

Parengus to meto požiūriu gana pretenzingus biofizikos stu
dijų planus bei programas, 1961 m. rugpjūčio mėnesį Kauno me
dicinos institute įsteigtas Gydomojo fakulteto Biofizikos skyrius 
ir paskelbtas studentų priėmimas.

Per 1960-1973 metus parengtos ir išleistos šešios biofizikų 
laidos, iš viso 64 absolventai. Daugiau nei pusė biofizikos spe
cialybės absolventų apgynė daktaro disertacijas ir tapo produk
tyviais mokslininkais biofizikos, molekulinės biologijos, neuro
logijos mokslų bei kardiologijos srityse. Penkiolika iš jų, įvei
kę habilitacijos barjerą, žengė toliau, tapdami mokslinių grupių 
vadovais ar profesoriais. Beje, daugelis biofizikų 1988-1993 m. 
buvo aktyvūs Sąjūdžio dalyviai, savo tėvynės laisvės verti vaikai. 
Kai kurie išrinkti į Seimą, tapo ministrais ar Lietuvos ambasado
riais užsienio šalyse.“

Naujovių paieška, tarptautinė patirtis ir noras KMI padaryti 
išskirtine aukštąja medicinos mokykla Z. Januškevičių pastūmė
jo  apjungti jaunus, talentingus ir darbščius mokslininkus į naują, 
Lietuvos medicinoje negirdėtą darinį -  Centrinę mokslinių tyri
mų laboratoriją (CMTL). CMTL 1959 m. įteisinta kaip atskiras 
instituto padalinys, o 1962 m. institute įkuriama antroji laborato
rija.

Docentas M. Venslauskas: „Neurologijos mokslų ir kardio
logų grupės savo pradinę efektyvią veiklą grindė keliais origina
liais principais, kurie tuo metu nebuvo ir negalėjo būti įgyvendinti 
kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Pirma, tai gamtos moks
lų atstovų fizikų, biologų, fiziologų, chemikų, gydytojų teoretikų 
ir medicinos praktikų glaudaus pobūdžio bendradarbiavimas iš
keliant naujas mokslinių tyrimų problemas ir ieškant originalių 
jų  sprendimo metodų. Iš JAV mokslininkų perimtas šis problemų
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sprendimo būdas vėliau pavadintas „tarpdalykiniu priartėjimu“. 
Praktiškai tai vyko rengiant bendrus abiejų grupių -  neurologi
jos mokslų ir kardiologų -  seminarus, kurių tematika, skirta tam 
tikrai problemai nagrinėti, buvo iš anksto žinoma. Iš pradžių dau
gelis dalyvių į seminarų veiklą vertino labai dalykiškai, sakyčiau, 
su tam tikru psichologiniu pakilimu. Pranešėjai ir oponentai at
eidavo gerai pasiruošę. Diskusijose buvo įsiklausoma į kiekvie
no dalyvio argumentuotą interpretaciją ar siūlymą. Taip, baigiant 
seminarą, buvo iškeliamos tolesnės veiklos hipotezės, priimami 
sprendimai, kurių dalis realizuota kuriant naujas tyrimo metodi
kas ir taikant jas klinikinėje praktikoje. Iš šono žvelgiant susida
rydavo įspūdis, kad jungtinė komanda tartum šturmuoja tvirtovę, 
žinodama, jog viename jos bokšte yra paslaptis, kurią reikia atras
ti.

Antra, mokslininkams tyrėjams buvo sudaromos sąlygos 
dėstyti ir vykdyti mokslinius tyrimus, taip sudominant ir studen
tus. Savo ruožtu geri klinicistai skatinti vykdyti tyrimus. Visa tai 
šiuo metu vadinama studijų ir mokslo vienove.

Taip neurologų ir kardiologų bendravimas pateikė nemažai 
naujų idėjų, kurių dalis įgyvendinta. Pavyzdžiui, sukūrus elektro
kardiogramų aprašymo matematinius algoritmus, buvo įdiegta jų  
kompiuterinė automatinė analizė. CMTL inžinieriai sukūrė por
tatyvinį aparatą, kuriuo elektrokardiograma perduota telefonu; 
panaudojus inžinierių sukurtą aparatūrą, pradėta sunkių ligonių 
būsenos stebėsena klinikoje; buvo sukonstruotas ir pritaikytas au
tomatinis elektroencefalogramų analizatorius, sėkmingai atliktos 
širdies stimuliatorių implantavimo operacijos. Visa tai buvo nau
jovės ne tik Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje.“

Matydamas, kaip į mediciną skverbiasi statistikos metodai, 
kaip jie tampa vis sudėtingesni, Z. Januškevičius nusprendė -  pe
dagoginis KM1 kolektyvas turi mokytis aukštosios matematikos 
pagrindų.
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Matoma ir vertinama mokykla

Z. Januškevičiaus skatinama pažanga bei naujovėms imlus 
ir darbštus kolektyvas KMI paverčia mokomuoju moksliniu kom
pleksu, kurio potencialas pastebimas Sovietų Sąjungoje. Darbai 
patraukia ir Vakarų mokslininkų dėmesį. Atėjo laikas, kai sovieti
nę mediciną reprezentuoti galėjo ne tik prof. Z. Januškevičius, bet 
ir Kauno medicinos institutas.

1963-ųjų sausį akademikas A. Miasnikovas iš Maskvos 
siunčia oficialų laišką prof. Z. Januškevičiui: „Didžiai gerbia
mas Zigmai Ipolitovičiau, vasario viduryje pas mus atvyksta JAV 
mokslininkų grupė, kuri domisi hipertoninės ligos ir ateroskle
rozės epidemiologiniais tyrimais mūsų šalyje, SSRS. Ypač juos 
domina ilgalaikiai stebėjimai. Dėl to prašau Jus kiek įmanoma 
greičiau ir pakankamai smulkiai pranešti man, kokius epidemio
loginius tyrimus Jūs vykdėte ir kas atliekama šiuo metu (...). Tikrai 
įmanoma, kad Jums ar kam nors iš Jūsų bendradarbių bus suteikta 
galimybė pasitarimo su amerikiečių kardiologais metu perskai
tyti pranešimą ir išsamiai pristatyti atliekamus darbus. Negalima 
atmesti galimybės, kad svečiai norės vietoje susipažinti su esama 
padėtimi ir atvyks pas jus, jeigu, žinoma, Jūs laikote tokią kelionę 
naudinga, o aukščiau esančios organizacijos tam pritars.“

Kalbėdamas apie „aukščiau stovinčių organizacijų“ palai
minimą akademikas A. Miasnikovas greičiausiai turėjo omeny
je Kauno -  uždaro miesto -  statusą; Kaune veikė kelios karinei 
pramonei produkciją teikusios gamyklos, tad čia KGB bet kuris 
vakarietis atrodė nepageidautinas ir pavojingas. Buvo aišku, kad 
akademiko A. Miasnikovo pasiūlymas yra Z. Januškevičiaus bei 
KMI pasiekimų bei perspektyvų įvertinimas. Anuomet galimybės 
bendradarbiauti su „supuvusiais Vakarais“ buvo labai ribotos, to
dėl toks laiškas šį tą reiškė.

Sis pasiūlymas, galima daryti prielaidą, galutinai padėjo
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prof. Z. Januškevičiui apsispręsti didžiąją dalį KMI vykdomų 
mokslo darbų orientuoti kardiologijos link. Vis dėlto nustatyti, 
kada Z. Januškevičius pradėjo sieti savo darbus su kardiologija, 
nelengva. Gali būti, kad tai įvyko rengiant daktaro (dabar habili
tuoto daktaro) disertaciją ir ne be akademiko A. Miasnikovo įta
kos.

Nuo 1954 m. iki 1980 m. Kauno medicinos institute ir su 
juo bendradarbiavusiose gydymo ir profilaktikos įstaigose apgin
tos 92 disertacijos išeminės širdies ligos temomis ir 58 disertaci
jos temomis, susijusiomis su šia problema. Kaip pastebėjo docen
tas Kazys Algimantas Tamašauskas, „ (...) įsigilinęs į išeminės 
širdies ligos problemą, apgynęs daktaro disertaciją, prof Z. Ja
nuškevičius tuoj pat ima burti apie save mokinius. Kai pradeda 
vadovauti Hospitalinės terapijos katedrai, jos mokslo-tiriamaja- 
me darbe netrukus ima dominuoti kardiologinės problemos, dau-

Atliekant tyrimus. Iš kaires gydytoja kardiologe dr. Danguolė Marija /.emaitytė. 
Kauno klinikos, apie 1970 m.
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giausiai su išemine širdies liga susiję klausimai. Daug dėmesio 
skiriama ir bendriesiems širdies ligų diagnozavimo metodams, 
diagnostinei technikai ir metodologijai. Palaipsniui kardiologinė
mis problemomis „užkrečiamos“ ir kitos katedros -  histologijos, 
patologinės anatomijos, biochemijos, chirurgijos, akių ligų, vaikų 
ligų, sveikatos apsaugos organizavimo ir kt. Telkdamas darbuo
tojus, prof. Z. Januškevičius konsultuoja ir vadovauja ne tik ren
giantiems disertacijas bei siekiantiems mokslinio daktaro laipsnio 
terapeutams-kardiologams, bet ir chirurgams, morfologams, of
talmologams ir kt. Tyrimus kardiologijos srityje atliekantiems as
pirantams, asistentams, mokslininkams bei praktikos gydytojams 
ima vadovauti ne tik jis pats, bet ir jo mokiniai.“

Prioritetai

Z. Januškevičiaus įžvalgumas, gebėjimas numatyti priorite
tus, tarptautinė patirtis leido jam padaryti kardiologijos krypčiai 
palankų sprendimą -  svarbiausios KMI pajėgos skiriamos bū
tent kardiologijai. Be jokios abejonės, Z. Januškevičius suprato, 
kad jeigu tokia nedidelė sovietinės imperijos pakraščio aukštoji 
medicinos mokykla nori išsiskirti iš kitų, būti žinoma ir Sovietų 
Sąjungoje, ir Vakaruose, reikia sutelkti jėgaš ir numatyti vienos 
krypties proveržio strategiją.

Tokia kardiologijai palanki jėgų ir lėšų koncentracija ne vi
siems buvo prie širdies, kartais provokuodavo konfliktus. Docen
tas M. Venslauskas: „Suprantama, kad etatus ir pinigus gauna ir 
skirsto tas, kuris diriguoja orkestrui. Kardiologijos institute neuro 
mokslų atstovai pasijuto antraeiliais žaidėjais. Vadovaujami pro
fesoriaus Algio Mickio, jie apsijungė į glaudų būrį kvalifikuotų 
tyrėjų, parengė tolimesnio neuro mokslų vystymo Lietuvoje pro
jektą, kuriame argumentuotai pagrindžia tiriamą problemą ir jos 
tolesnio vystymo perspektyvą ir gaires. Projektas, neinformavus
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rektoriaus Januškevičiaus, buvo įteiktas Lietuvos mokslų aka
demijos prezidentui Matuliui, siekiant jo pritarimo ir pagalbos 
visą neuro mokslų grupę perkelti į Lietuvos mokslų akademijos 
sistemą. Akivaizdu, kad šis žingsnis turėjo užprogramuoti aštrią 
polemiką, o kaip pasekmė neuro mokslų vystymo perspektyvos 
Kauno medicinos institute, o tuo pačiu ir Lietuvoje, labai suma
žėjo. O kardiologijos? Atvirkščiai.“

Vis dėlto praėjusio amžiaus septintasis dešimtmetis Z. Ja
nuškevičiui buvo sėkmingas: pasirinktosios prioritetinės veiklos 
kryptys pateisino lūkesčius, jis tapo SSRS medicinos mokslų aka
demijos tikruoju nariu -  akademiku (kaip terapijos specialybės 
atstovas), Lietuvos SSR Mokslų akademijos tikruoju nariu (kaip 
biofizikos specialybės atstovas). 1969 m„ sujungus CMTL ir an
trąją laboratoriją, įsteigtas Širdies kraujagyslių sistemos fiziolo
gijos ir patologijos mokslinio tyrimo institutas prie Kauno medi
cinos instituto. Atliekant medicininius tyrimus Kaune vis plačiau 
naudotos elektroninės skaičiavimo mašinos.

Prof. A. Žiugžda knygoje „Priesaika nuo klaidų neapsaugo“ 
rašo: „Zigmui Januškevičiui vadovaujant sparčiai augo Kauno 
medicinos instituto valdos ir jo iniciatyva čia neabejotinai buvo 
didelė. 1967/68 mokslo metais Respublikinės klinikinės ligoni
nės kiemuose baigtas statyti ir pradėjo veikti didžiulis mokymo 
korpusas, kuriame glaudėsi katedros laboratorijos, buvo įrengtos 
auditorijos, posėdžių ir simpoziumų salės. Studentus, dalį dėsty
tojų ir svečius priglaudė nauji bendrabučiai. Ne bėjo  iniciatyvos 
plėstas klinikų pastatų kompleksas, labai padidino gydymo ir mo
kymo galimybes naujas akušerijos-ginekologijos korpusas, kar
diologijos, akių ligų reikalams skirti korpusai. Ramiai pamąsčius, 
lengva suprasti, kad nedaug žmonių galėjo pasižymėti tokia šios 
rūšies veikla kaip Zigmas Januškevičius. (...) Lygiagrečiai gerin
tas pedagoginis darbas. Penkių kursų mokymo sistema išaugo į 
šešiakursę, šeštojo kurso studentai, vadinamieji subordinatoriai.
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sumaniai paskirstyti po įvairias katedras.“
Z. Januškevičius įtaka labai išaugo. Tai gali iliustruoti ir 

tokia paralelė: jei 1950 m. spręstas aukštojo medicinos mokslo 
išlikimo Kaune klausimas (reikėjo įrodyti, kad vienos medikų 
„kalvės“ -  Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto -  Lietuvai 
nepakanka), tai septintajame dešimtmetyje, ilgamečio VU rek
toriaus prof. J. Kubiliaus liudijimu, Z. Januškevičius inicijavo 
Lietuvos SSR vyriausybės diskusiją dėl svorio centro perkėlimo 
į Kauną: Lietuvai visiškai užtektų vienos aukštosios medicinos 
mokyklos -  Kauno medicinos instituto.

Aštuntąjį dešimtmetį galima vadinti akademiko Z. Januš
kevičiaus darbų bei idėjų pripažinimo ir realizavimo metais. 
Sukuriamas didelis respublikinis kardiologijos centras, tvirtas 
pozicijas įgyja originali mokslinė mokykla, sukūrusi nuoseklią 
ir vieningą kovos su išemine širdies liga sistemą. Ji integravo 
epidemiologiją, profilaktiką, diagnostiką, gydymą, psichologinę 
ir fizinę sergančiųjų reabilitaciją.

1971 m., pasitarimas Roterdame (Olandija).
Tarptautinės epidemiologinių tyrimų programos Kaunas Roterdamas pradžia
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KMU vėrėsi didelės tarptautinio bendradarbiavimo gali
mybės. Tačiau pasinaudoti jomis galėjo atsirasti kliūčių -  SSRS 
aukštosios medicinos mokyklos stipriai konkuravo dėl labai gei
džiamo išplaukimo į platesnius vandenis, be to, vakariečių požiū
ris į SSRS mokslininkus buvo skeptiškas, juo labiau -  į sovietinės 
provincijos mokslininkus. Tačiau Kauno jėgų persvarą lėmė ir 
objektyvūs mokslo bei studijų organizavimo dalykai, ir subjekty
vūs, t. y. akademiko Z. Januškevičiaus asmenybė. Taip Kaune, ku
ris dėl tuometinės sovietinės politikos buvo ypač nepalanki vieta 
tarptautinėms mokslo programoms, pradedamas vykdyti didelis 
PSO inicijuotas projektas, t.y. Kauno-Roterdamo epidemiologi
nė studija. Tai didelis darbas, kuriame buvo įvertinta ir palyginta 
situacija dviejose skirtingas socialines bei politines sistemas ats
tovaujančiose šalyse. Kauniečių darbus PSO vertino gerai. Pro
grama išgarsino Kauną, tai turėjo įtakos tolesniam tarptautiniam 
bendradarbiavimui ir institucijos pripažinimui. Tarptautinių pro
gramų, vykdomų KM1, daugėjo, taip buvo išugdyta nauja karta 
mokslininkų, kurie kviesti į PSO ne tik kaip konsultantai, bet ir 
dirbti nuolat. Turint omenyje, kaip akademikas mokėjo džiaugtis 
savosios mokyklos laimėjimais, galime tik numanyti, kokie jaus
mai tuo metu vyravo jo širdyje.

Devintojo dešimtmečio pradžioje KMI pradėjo ryškėti trin
tis. Akademikas Z. Januškevičius į savo komandą buvo pakvietęs 
daug gabių ir darbščių žmonių, tačiau ne visi jie norėjo visą am
žių būti prižiūrimi griežto dirigento. Institute vienas po kito vyko 
tikrinimai: prokuratūra tikrino į institutą stojusių asmenų egzami
nų dokumentus, iš Maskvos buvo atsiųsta valstybinė inspekcija, 
kurios darbo metodai nebuvo visiškai korektiški, o surašytos iš
vados buvo nepalankios KMI. Z. Januškevičius, jausdamas didelę 
atsakomybę, giliai išgyveno visus šiuos įvykius, įžvelgė juose ir 
išdavystės pėdsakų. 1983-ųjų balandžio 11 d. dienoraštyje rašo: 
„Šmeižikas -  tai be sąžinės ir garbės protinis ir dvasinis impoten
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tas, apsėstas neapykantos ir pavydo gabiems, doriems, dirban
tiems kūuybinį darbą žmonėms. Jam būdingi pseudomokslišku- 
mas, pseudoorumas, pseudoprincipiahtmas ir kiti pseudoteigiami 
bruožai; tuo jis  stengiasi maskuoti savo niekšybę ir menkystę. “ 

Rektoriaus pasisakymuose vis dažnesni žodžiai, jog reikia 
užleisti keliąjaunesniems.

Įrašas dienoraštyje 1983 m. gegužę: ,,Aukštosios mokyklos 
vadovas turėtų būti mokslinės tarybos narių slaptu balsavimu 
renkamas 4-5 metams su teise pratęsti kadenciją ne daugiau kaip 
vieną kartą. Ilgesnis buvimas šiame poste nenaudingas nei jam, 
nei įstaigai. “ (...) ,, Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. “

KMI rektorius akademikas Z. Januškevičius mirė 1984 m. 
gegužės 26 d., staiga, ištiktas ligos, kurios tyrinėjimams skyrė de
šimtmečius.

„Jis buvo labai netipiškas“

Z. Januškevičius -  181 mokslo straipsnių, 3 monografijų, 5 
vadovėlių autorius ir bendraautoris, 59 disertacijų daktaro laips
niui įgyti mokslinis vadovas bei 17-os tokių darbų mokslinis kon
sultantas. Apdovanotas šešiais ordinais, šešiais medaliais, SSRS 
valstybinės ir respublikinių premijų laureatas, daugelio Lietuvos 
SSR, SSRS ir užsienio šalių tarptautinių mokslinių organizacijų 
bei draugijų narys.

Tačiau pasiekimų vardijimas neatsižvelgiant į Z. Januške
vičiaus asmenybės bruožus būtų tik pilki faktai.

„Jis buvo labai netipiškas: nei kaip medikas, nei kaip rekto
rius, nei kaip profesorius, -  taip Z. Januškevičių apibūdino tuome
tinis Lietuvos SSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo mi
nistras profesorius Henrikas Zabulis. -  Todėl, kad jis turėjo kaž
kokį tokį savo pasaulį ir jame modeliavo ir pats save, ir į jį įsileis
davo arba neįsileisdavo kitus žmones, kurie jam buvo malonūs ar

52

Zigmas Januškevičius. 1939 m.

svarbūs, arba (...) jautė jų  reikalingumą. Šia prasme tarp rektorių, 
sakyčiau, ir tarp medikų kito tokio ir nebuvo įmanoma surasti. Jis 
buvo daugiau humanitarinio plano žmogus, labai mėgo muziką. 
Faktiškai jis buvo baigęs konservatoriją, puikiai dainavo, tik kad 
antrojo diplomo negavo, kadangi toks jam ir nebuvo reikalingas. 
Kita vertus, jis buvo meno žmogus (...). Jis yra aplankęs visas 
galerijas, kiek tik buvo. Grįžęs turėjo tokią tradiciją atvykti ir 
papasakoti. Kai jis ruošdavosi vykti į užsienį, paskambindavo, 
pasakydavo, kad važiuoja praleisti savaitgalį kur nors Romoje ar 
Paryžiuje. Kadangi jis turėjo pakankamai didelį autoritetą TSRS
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medicinos mokslų akademijoje, jį mielai imdavo bet kokios de
legacijos su aukščiausiais tuometinės Tarybų Sąjungos sveikatos 
apsaugos žmonėmis. Jis mokėjo kalbų, o tai buvo didelis deficitas 
tais laikais. Buvo pakankamai garsus žmogus (...) nuo Maskvos 
iki Kauno. Turėjo didelį autoritetą ir Lietuvoje, kadangi buvo 
kviečiamas į sudėtingiausias situacijas, konsiliumus. Kai reikė
davo kokiam nors aukščiausiam valstybės pareigūnui suteikti me
dicininę pagalbą ar konsultaciją, jis pas juos visus visada būdavo 
kviečiamas. Ir atitinkamai jis ir dar keletas aukštųjų mokyklų rek
torių buvo labai gerbiami. Buvo Aukščiausios tarybos deputatas, 
turėjo tokį bendrą valstybinį pripažinimą. Januškevičius, žodžiu, 
ir kaip žmogus, ir kaip medikas, ir kaip asmenybė buvo toks, ku-

Prol. Juozas Kupčinskas, LKP CK pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus 
ir prol. Zigmas Januškevičius. Kauno medicinos institutas. 1967 m.
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ris prie savęs traukė, negu kad stūmė kitus žmones. Ir A. Sniečkus 
(Lietuvos SSR Komunistų partijos Centro komiteto pirmasis se
kretorius -  red.) jį mėgo, nėra jokios abejonės. Ar kokios bėdos, 
ar susirgdavo, Januškevičius visada skubėdavo. Savo ruožtu, kai 
A. Sniečkus būdavo Kaune, lankydavosi institute ir pas j į namie. 
Jis buvo Lietuvos Aukščiausios tarybos deputatas. Aukščiausios 
tarybos pirmininko pavaduotojas -  buvo iš tų rektorių, kuriuos -  
dar J. Kubilius, K. Baršauskas-A. Sniečkus būtų taip asmeniškai 
rėmęs ar savaip mylėjęs.

Svarbiausi mūsų medicinos „šulai“ buvo Kaune -  kadangi 
ten buvo atskira aukštoji mokykla, visa savarankiška bazė, tra
dicinė, sakyčiau, dar iš Smetonos laikų išlikusi profesūra ir jos 
tradicijos, kurių laikytasi ir pokario metais. (...) Kaunas savaip, 
kritiškai žiūrėjo į vilniečius, o vilniečiai nemėgo kauniečių. Tai 
atsitiko todėl, kad ir valdžia mūsų tuometinė... Jeigu jiems pri
reikdavo medicinos pagalbos, tai jie ne vilniečius kviesdavosi, o 
visada kreipdavosi į Kauną. Todėl vilniečiai jausdavosi ignoruo
jami.“

Pareiga, garbingumas ar rezistencija

Savo gebėjimus ir pranašumą rektorius Z. Januškevičius 
mokėjo panaudoti institucijos labui, ir niekad -  siekdamas asme
ninės naudos (taip prisimena dauguma pažinojusiųjų). Buvo įsiti
kinęs, jog taip elgiasi ir jo aplinkos žmonės. Todėl bet kokius kal
tinimus, primetamus darbuotojams dėl kyšininkavimo ar panašių 
dalykų, vertindavo kaip nepagrįstus ir įžeidžiančius. Tačiau, kai 
reikėjo, naudojosi visais galimais svertais, nevengė ir situacijų, 
kurios jam pačiam buvo rizikingos. Tai pagalba grįžusiesiems iš 
tremties ar jų vaikams. Ši Z. Januškevičiaus globa mažai viešinta 
ir ne visiems žinoma. Tokį Z. Januškevičiaus dėmesį patyrusieji 
su dėkingumu prisimena: „niekada negalėsiu pamiršti“ . Kaip ži
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nia, grįžtantieji iš tremties ir jų  šeimų nariai buvo nepageidauti
ni sovietinėje Lietuvoje, tuo labiau -  jos aukštosiose mokyklose. 
Tačiau ne vienas sulaukė netikėtos rektoriaus Z. Januškevičiaus 
paramos ar net galingos globos. KMI dirbo ir studijavo ne vie
na dešimtis tokių žmonių. Ir jie čia atsirasdavo ne vien tik patys 
ieškoję darbo ar galimybės studijuoti. Kai kurie rektoriaus pri
kalbinti grįžo į Lietuvą, nors patys tai laikė neįmanomu dalyku. 
Toks dėmesys ir parama sovietinės visuomenės užribin stumtiems 
žmonėms buvo drąsos išraiška. Kodėl Z. Januškevičius rizikavo? 
Galima bandyti aiškinti dvejopai: tai buvojo kaip gydytojo par
eiga padėti kenčiantiems, antra, tokią poziciją lėmė Abiejų Tautų 
Respublikos tradicija teikti paramą sukilimo metu nukentėjusie
siems, nepaisant jų  luomo; tai buvo bajorijos garbės reikalas.

Andrius Rondamanskis (ilgametis KMI fotografas): „1956 
metais, pasikeitus Tarybų Sąjungos vidaus politikos reikalavi
mams, požiūris į atliekančius bausmę politinius kalinius iš esmės 
pakito. Taikant naujus amnestijos įstatymus bei bylų peržiūrą, 
nemažai kalinių buvo paleidžiami iš įkalinimo vietų, kalėjimų, 
lagerių ir 1.1. Tarp jų  buvau ir aš, 1945 metais suimtas už dalyva
vimą karinėje pogrindžio organizacijoje „Lietuvos laisvės armi
ja“ ir nuteistas dvidešimčiai metų katorgos darbų ir penkeriems 
metams „be pilietinių teisių“. Tačiau grįžus į Lietuvą atsirado 
daug įvairių problemų, pareikalavusių ir jėgų, ir pastangų prisi
taikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Buvo prisiregistravimo bei 
įsidarbinimo sunkumų. Po itin ilgų ir varginusių paieškų pada
viau pareiškimą eiti fotolaboranto pareigas. Direkcijos posėdžio 
metu teko smulkiai papasakoti, kas aš toks ir kodėl noriu užimti 
tokį „atsakingą“ postą aukštojoje mokykloje. Tiktai dėka tuome
tinio instituto direktoriaus prof. Januškevičiaus buvau priimtas į 
Histologijos katedrą eiti minėtas pareigas. Tais laikais tai reiškė 
ne tik didelį profesoriaus Z. Januškevičiaus vietinį autoritetą, bet 
ir sąjunginį mokslinį bei organizacinį svorį. Žinoma, tokių kaip
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aš buvo ir daugiau. Medicinos institutas be partinės organizacijos 
ir kadrų skyriaus turėjo dar ir „Spec. skyrių“, kuris sekė mokslo 
darbuotojus ir personalą. Reikia, be abejo, pripažinti didžią pro
fesoriaus drąsą ir savo įtakos suvokimą tuometinėje nomenklatū
roje.

Kaimyninėje aukštojoje mokykloje, Politechnikos institu
te, rektoriavo profesorius K. Baršauskas, labai panaši asmenybė, 
kūrybinga ir drąsi. Šiems mokslo vyrams rūpėjo ne tik mokslo 
padėtis Lietuvoje, bet ir mokslo strategija bei plėtra, taip pat savų 
kadrų ugdymas. Studentai ir institutų mokslinis potencialas šiuos 
asmenis vertino pagal -  vieno -  intelektinę, bajorišką laikyse
ną, kito -  pagal paprastą, bet didžiadvasišką elgseną. Ne vienam 
„studiozui“ jie padėjo ne tik susidoroti su mokslų pinklėmis, bet 
ir su nenumatytais politiniais priekaištais. Ne be reikalo jie buvo 
vadinami disidentus remiančiais rektoriais, dėl ko turėjo aibes 
problemų. Kiek kartų buvau kviečiamas į populiariai vadinamą 
„Saugumą“ aiškintis, ką ir kaip, kam, kieno pavedimu atlieku foto 
bei kopijavimo darbus. Grįžęs raportuodavau Rektoriui, o jis daž
niausiai tik šypsodavosi, numodavo ranka, sakydamas, jog kaž
kam, matyt, reikia ir tokio darbo. Prof. Z. Januškevičius buvo ne 
tik valstybiškai mąstanti asmenybė, bet ir patriotiškai nusiteikęs 
kultūros puoselėtojas. Jo dėka tuometiniame Medicinos institute 
prieglobstį rado nemažai grįžusių tremtinių bei politinių kalinių. 
Jų buvo ir administracijoje, ir tarp dėstytojų.“

Akademiko dėmesingumą patyręs profesorius Edmundas 
Pranas Bagdonas prisimena: „Nutariau važiuoti į Kauną ir bandy
ti atsiimti savo studentiškos bylos kopiją iš buvusio universiteto 
archyvo. Tačiau šio archyvo vedėjas man šio dokumento neda
vė, grubokai pasiūlęs eiti į Kauno medicinos institutą (KMI) pas 
rektorių Zigmą Januškevičių (buvęs mano dekanas universiteto 
Medicinos fakultete). Labai nenorėjau pas jį eiti ir galvojau, kad 
jis mane išvarys į gatvę kaip šunį (prisiminiau labai griežtą jo
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charakterį) už padarytus nemalonumus 1950 m. grupinio arešto 
metu. Vaikščiodamas instituto koridoriais sužinojau, kad vyksta 
abiturientų stojamieji egzaminai į pirmąjį kursą. Rektorius buvo 
savo kabinete. Užėjęs pas sekretorę pasakiau, kas esu, ir išdrįsau 
paprašyti leidimo užeiti pas rektorių. Rektorius skubiai mane pa
kvietė eidamas prie durų. Vėl pagalvojau, kad jis tuojau pat mane 
išvarys. Tačiau labai apsirikau. Jis priėjo prie manęs, paėmė už 
pečių ir maloniai paklausė: „Ar sunku buvo nelaisvėje?“ Iš susi
jaudinimo nežinojau, kaip elgtis. Jis mane pasodino ir leido nu
siraminti, po to paprašė trumpai papasakoti apie save ir parodyti 
pasą. Kai paprašiau savo studentiškos bylos nuorašo Karagandos 
medicinos institutui, rektorius nusijuokė ir paklausė, kodėl man 
mielesnis kazachiškas diplomas, o ne lietuviškas. Tylėjau, nes

Su Klinikinės medicinos fakulteto dekanu doe. Stanislovu Kind/iuliu. 1072 m.
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nežinojau, ką sakyti. Jis iškvietė man gerai pažįstamą prodeka- 
ną doc. Joną Nainį, sekretorė atnešė mano studentišką bylą, ėmė 
tartis, ką su manimi daryti. Rektorius pasakė, kad, praėjus pen- 
keriems metams po pašalinimo iš universiteto, vėl atgal priimti 
negalima. Pasiūlė man tuoj pat laikyti stojamuosius egzaminus, 
ir išlaikyti nors trejetais. Aš atsisakiau. Tuomet jis pasiūlė va
žiuoti į Maskvą pas gerą jo pažįstamą nuo karo laikų akademi
ką G. E. Ostroverchovą, kuris buvo TSRS Sveikatos apsaugos 
ministerijos kolegijos narys. Rektorius pasiūlė (man) pasivaikš
čioti. Jie parašė ir man įteikė rekomendacinį laišką akademikui 
G. E. Ostroverchovui.“

Rektoriaus pagalba nukentėjusiems nuo sovietinių represi
jų  buvo daugkartinis ir daug pastangų bei gebėjimo pasinaudoti 
įtakingomis pažintimis reikalavęs procesas. Oficialus Z. Januške
vičiaus -  griežtojo profesoriaus ir vadovo -  įvaizdis ir grįžusiųjų 
iš tremties globa, atrodytų, visiškai nederėjo.

1972 m. Kauną ir visą sovietinę sistemą sukrėtė R. Kalan
tos susideginimas ir įvykiai po to. Tų neramių dienų vienas liudi
ninkų docentas Stanislovas Kindziulis: „Kai vyko Kaune R. Ka
lantos įvykiai, „Saugumas“ sulaikė aštuonis Medicinos instituto 
įvairių fakultetų studentus, kurie tuo metu buvo Laisvės alėjoje. 
Aišku, jie buvo sumušti guminėmis lazdomis ir atvežti į Saugumo 
komitetą. Kitą dieną pas rektorių akademiką Z. Januškevičių atėjo 
„daktaras nuo kampo“ (kaip ir kiekvienai įstaigai, Medicinos ins
titutui prižiūrėti buvo paskirtas saugumo darbuotojas. Jį dekanato 
sekretorės pavadino „daktaru nuo kampo“, kadangi Saugumo ko
mitetas buvo Laisvės alėjos ir Lenino prospekto (dabar Vytauto 
prospektas) kampe). Jis ateidavo ir klausinėdavo apie studentus, 
kurie lankė bažnyčią, buvo tremtinių vaikai. Prašydavo jų  asmens 
bylų. Rektorius pakvietė mane ir kitus dekanus, ir sako, kad ko
lega iš saugumo reikalauja šalinti iš instituto aštuonis studentus, 
kurie dalyvavo R. Kalantos įvykiuose. Tada rektorius sako, pa
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laukit, kolega, aš siūlau, kad mes patys juos nubaustume ir tuo 
klausimu aš pasitarsiu su šeimininku (taip vadino pirmąjį LKP 
CK sekretorių A. Sniečkų). Tuojau jis paskambino vyriausybiniu 
telefonu A. Sniečkui ir paaiškino, kad studentai žioplinėjo Lais
vės alėjoje per tuos įvykius, „gavo lazdų“ ir saugumo inspekto
rius siūlo juos šalinti iš instituto, „šeimininke“, jei jūs sutiksite, 
mes juos nubausime ir paauklėsime... Aišku, „šeimininkas“ leido 
juos auklėti. Rektorius „daktarui nuo kampo“ padėkojo ir pasakė 
„viso gero“. O bausmė visiems studentams buvo auklėjamasis 
pokalbis su dekanais. Tai vienas iš epizodų, kaip akademikas 
Z. Januškevičius rūpinosi studentais ir juos gynė.“

Tuo laiku nepageidaujamas buvo ir tarpukario tradicijų tęs
tinumas. Profesorius Vytautas Vaičiuvėnas: „1956 metais KM1 
studentai jau turėjo savo kepuraitę. Rektoriaus Z. Januškevičiaus 
iniciatyva buvo „įteisinta“ prieškarinė korporacinė kepuraitė: 
baltas dugnas, raudonas-juodas-raudonas apvadėlis, juosiantis

Z. Januškevičius: studentas (1930 m.) ir Kauno medicinos instituto rektorius (1980 m.)
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galvą cirkuliariai. Tiesa, tai prof. Z. Januškevičius pasiūlė pada
ryti nedidelę pataisą, nes‘„smetoniškoje“ korporacinėje kepurai
tėje apvadėlis buvo iš dviejų juodų (gedulo spalva) juostelių ir 
tarp jų  raudonos (vilties ir džiaugsmo spalva). KMI studentiškos 
kepuraitės apvadėliui rektorius pasiūlė suteikti daugiau vilties: 
dvi raudonos ir tarp jų  viena juoda.“

Asmenybės spalvos

Z. Januškevičius ypač mėgo muziką. Meilė muzikai, įskie
pyta motinos ir senelio, lydėjo visą gyvenimą. Būdamas studen
tas derino studijas Kauno konservatorijos smuiko klasėje ir VDU 
Medicinos fakultete. Pasirinko mediko profesinį kelią o muzika 
visą gyvenimą domėjosi kaip šios srities profesionalas. Jo širdyje 
muzika liko svarbiausiąjį padėjo išgyventi karo metų košmarą.
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Donelaičio gatvėje, o vėliau Tulpių gatvėje, kur gyveno, skam
bėdavo profesoriaus balsas (dukart per savaitę į namus ateidavo 
akompaniatorius J. Stupelis). Pasakojama, kad gatve einančios 
studentės tildydavo viena kitą: tyliau, mūsų rektorius dainuoja... 
Docento Vytauto Ostrausko paklaustas, kodėl dainuoja, Z. Januš
kevičius atsakė: ,ylš turiu balsą, bet mikčioju. Dainuodamas aš 
nemikčioju ir noriu atsikratyti m ik č io j im o Kai tik būdavo įma
noma aplankyti klasikinės muzikos žvaigždės koncertą, tokios 
progos jis nepraleisdavo. Meilė muzikai jį siejo ir su Lietuvos 
bei Maskvos intelektualais, ir su studentais. Turėjusiems sąsajų 
su muzika buvo daugiau galimybių pelnyti Z. Januškevičiaus už
tarimą. Rektoriaus palankumo nestokojo instituto meniniai ko
lektyvai. Pasak akademiko Aleksandro Arzamascevo, „ (...) žino
jome, kad Zigmas Ipolitovičius mėgsta muziką ir ieško techninių

Prof. S. Judinas ir prof. Z. Januškevičius. Maskva, apie 1960 m.
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jos klausymo priemonių. Jų Ženevoje buvo tinkamų įvairiausiam 
skoniui, ir Zigmas Ipolitovičius norėjo įsigyti pačią moderniausią. 
Tačiau skurdūs to laiko komandiruotėms skirti pinigai leido šią 
svajonę įgyvendinti tik iš antro karto.“ Taip Žaliakalnyje, Tulpių 
gatvėje skambėdavo šiuolaikiškiausiomis priemonėmis atkuriami 
muzikos įrašai, sukaupta plokštelių kolekcija. Jeigu paskambinus 
telefonu rektorius negalėdavo prieiti ir kalbėti, vienas dažniausių 
argumentų, perduotų žmonos Henrietos balsu, būdavo lakoniš
kas: profesorius klausosi muzikos!

1984 m. gegužės 20 d., likus šešioms dienoms iki mirties, 
Z. Januškevičius savo dienoraštyje rašė: „Kiek aš save atsime
nu, mane daugiausia jaudindavo muzika. Aš ją  girdėjau ir girdžiu 
ausimis, akimis, visa savo būtybe. Ji mane guodė, darė geresnį, 
padėdavo atslūgti aistroms, pykčiui, pagiežai. Aš savo gyvenime 
niekuomet nieko niekam nepavydėdavau ir nepavydžiu, bet gir
dėdamas gerą muziką, gerame išpildyme, dažnai pagalvodavau, 
kad mielai atiduočiau pusę savo gyvenimo tam, kad galėčiau su
kurti panašią muziką arba ją  išpildyti.

Nežinau, ar tai galima vadinti pavydu. Nežinau taip pat 
kito reiškinio kaip muzika, kuris taip apjungtų skirtingų lyčių, 
skirtingo amžiaus, kultūros, išsilavinimo, rasių žmones, gal todėl 
geriausi mano draugai (o jų  buvo nedaug) buvo muzikai ar muzi- 
kantai.“

Ne mažiau Z. Januškevičius domėjosi ir daile. Profesorės 
A. Baubinienės įspūdžiai aplankius Amsterdamo muziejų: „Prisi
menu mūsų epidemiologų pasitarimą Roterdame, kai vieną dieną 
buvo proga nuvažiuoti į Amsterdamo muziejų. Apžiūrint nuosta
bius renesanso šedevrus, Akademikas pasirodė kaip kvalifikuotas 
gidas -  pasakojo apie kiekvieno paveikslo istoriją, to laikmečio 
kūrėjus, jų  gyvenimo vingius. Niekada neužmiršiu to nevisaver- 
tiškumo jausmo, kuris apėmė tame muziejuje, nes mano žinios 
šiuo klausimu buvo mėgėjiškai paviršutinio lygio. Nežinau, kaip
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S u  žm o n a  H en rieta  J a n u šk e v ič ie n e , 1981 m

jautėsi mano kolegos, bet suglumimą jų  veiduose aš pastebėjau. 
Nuo tada pradėjau daug daugiau skaityti meno istorijos ir meno
tyros literatūros, kad netektų atsidurti panašioje situacijoje. Aka
demikas niekada nesistengė pabrėžti savo išskirtinumo. Kalbėda
mas ir aiškiai matydamas, kad jo klausytojams tai gana miglotos 
tiesos, jis buvo lyg pasakorius, kuris dėlioja gražias istorijas iš 
savo gyvenimo arba iš savo sukauptų žinių.“

Profesorė N. Misiūnienė: „Ypatingą pagarbą jaučiau dėl 
akademiko plačios erudicijos, gilaus meno, muzikos supratimo, 
noro lavinti kitus. Jausdavaisi nepatogiai, jei dar nematei gero 
spektaklio ar nežinai, koks muzikos kūrinys transliuojamas per 
radiją. Prisimenu vieną akademiko ir studento diskusiją, kuris iš 
žinomų saksofonistų „geresnis“ ir kodėl...“

Muzika ir dailė Z. Januškevičiui buvo lyg užutekiai, ku
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riuose jis atsipalaiduodavo. Mėgdavo ir komedijas, jas žiūrėda
mas juokdavosi nesivaržydamas.

Turėjo ir vadinamųjų bajoriško luomo pomėgių: gebėjo dis
kutuoti apie žirgų ir šunų veisles, išmanė apie vyno rūšis.

Apie impulsyvų ir emocingą akademiko būdą galima spręs
ti ir iš rašysenos. Ji sunkiai įskaitoma. Perskaityti dienoraščius, 
kurie yra kaip įvairių gyvenimo aspektų filosofiniai apibendrini
mai, buvo sudėtinga net jo žmonai. Raštas nespėdavo paskui aka
demiko mintis. Profesoriaus Leonardo Lukoševičiaus įsidėmėtas 
epizodas: „Prie SSRS ir Lenkijos valstybinės sienos į mūsų kupė 
įėjo pasienietis, perskaitė mūsų deklaracijas, galiausiai paėmė 
akademiko Z. Januškevičiaus deklaraciją. Neįskaitydamas jo raš
to ir kiek pyktelėjęs priekaištavo: „Ar negalėjote parašyti aiškiai, 
įskaitomai -  kaip jūsų draugas?!“ Akademikas, žvilgtelėjęs pagir
tojo Alvydo Janulio link, atsakė: „Matot, seržante, mano kolega 
yra docentas, mokytas, dėl to rašo gražiai.“

Mėgo vairuoti automobilį. Emocijos įsivyraudavo ir sėdus 
už vairo: „Z. Januškevičius turėjo žalią trofėjinę mašinėlę. Ga
tvės tuo metu buvo tuščios, mašinų nedaug, -  prisimena Dona
ta Baršauskienė. -  Januškevičius mėgdavo greitį, o žmona ramin
davo: „Zigmai, atsargiai! Zigmai, palauk!“

Z. Januškevičius buvo karšto būdo, žmona jį stabdė daug 
kur. Ne visada Henrietai Januškevičienei pavykdavo vyrą sustab
dyti. Atostogų dažniausiai vykdavo į Degučių kaimą, kur vienas 
iš nedaugelio Z. Januškevičiaus draugų maestro E. Satkevičius 
ežerų apsuptyje turėjo sodybą. Pajutęs atostogų dvasią akade
mikas iš džiaugsmo uždainavo ir pamiršo tokią smulkmeną kaip 
vairavimas -  „Volga“ apvirto, o jos baltu audiniu apmuštas lubas 
raudonai nudažė draugams vežtos braškės.

Henrietos Januškevičienės raminantys žodžiai buvo ypač 
svarbūs ne tik vairuojant automobilį, bet ir gyvenime. Choleriš
kam charakteriui ir retai varžomoms emocijoms reikėjo vadelio-
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P rieš k e lio n ę . G reta  Z ig m o  J a n u šk ev ič ia u s -  ž m o n a  H en rieta

tojo. Pats Z. Januškevičius dėl emocijų pertekliaus išliejimo būdo 
neretai kamuodavosi ilgiau nei tas, kuriam tas perteklius teko. 
Vis dėlto savo emocingumą buvo linkęs pateisinti: „Esu giliai 
įsitikinęs -  kaip tik proto ir emocijų sąveikoje gimsta tai, ką mes 
vadiname medicinine intuicija, gydymo menu... Vadovui būtinos 
asmens savybės -  darnus žinių, emocijų ir valios derinys.“

Visų šių trijų komponentų Z. Januškevičius nestokojo. Beje, 
ne vienas iš amžininkų yra paliudijęs: jeigu prasiveržus rektoriaus 
emocijoms būdavai neteisingai išbartas, vėliau sulaukdavai viešo
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atsiprašymo. Žinoma, atsiprašymo niekada nesulaukdavo tie, ku
rie buvo įtariami prasilenkę su profesinės etikos reikalavimais.

„Šie (...) epizodai visiškai atitiko temperamentingą cha
rakterį, didelį veržlumą ir saikingą santūrumą, -  rašė profesorius 
A. Žiugžda. -  Tie bruožai dažnai lemdavo jo elgesį. Toli gražųjį 
nebuvo galima vertinti negatyviai, net ir tada, kai jis elgėsi keis
tokai. (...) Efektyvi veikla atitiko jo temperamentingą charakterį, 
su tuo susijusį norą pasižymėti ir pralenkti analogiško profilio įs
taigas. Jis nuostabiai sugebėjo užmegzti naudingus ryšius, prasi
skverbti į centrines ir respublikines įstaigas, kuriose buvo spren
džiami finansavimo ir mokslinių problemų klausimai. Ta prasme 
jis buvo labai tinkama asmenybė užimti rektoriaus pareigybę, ir 
būtų nelabai lengva rasti kitą medicinos mokslų daktarą, kuris 
esamomis sąlygomis galėtų pajėgti labiau išpopuliarinti mūsų 
institutą Sovietų Sąjungoje ir gal visame pasaulyje.“

,JVon omnis moriar“

Aukštojo medicinos mokslo istorija Kaune yra Lietuvos 
naujosios istorijos dalis. Gebėjimas esant labai sudėtingoms isto
rinėms aplinkybėms prasiveržti į šviesą ir judėti pirmyn -  išskir
tinių asmenybių bruožas. Savo laiku profesoriui Vladui Lašui pa
vyko -  subūrus gabius žmones ir užsitikrinus vyriausybės paramą 
-  sukurti Kaune aukštąją lietuvišką medicinos mokyklą. Z. Ja
nuškevičius -  VDU Medicinos fakulteto absolventas. Dar studijų 
metais jis matė Lietuvos medicinos mokslo ir studijų raidą, buvo 
liudininkas, kaip pagal europietiškus pavyzdžius kurta medicinos 
praktikos ir studijų bazė. Rektoriui Z. Januškevičiui teko ypatin
gas iššūkis -  ypač nepalankiomis aplinkybėmis išsaugoti Kaune 
lietuvišką aukštąjį medicinos mokslą. Pagarba tradicijoms, išskir
tinės asmeninės savybės ir suburtas gabus bei darbštus kolekty
vas -  taip Z. Januškevičiui, akumuliavusiam geriausius pasaulio
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aukštojo medicinos mokslo pavyzdžius, ne tik pavyko išsaugoti 
Alma mater, bet ir suteikti jai proveržį, daugeliu požiūrių pasiek
ti europietiškos integralios mokymo ir mokslo institucijos lygį. 
Mokytojo darbus tęsia jo mokiniai ir mokinių mokiniai. Tai yra 
mokyklos bruožas.

Aukštoji medicinos mokykla Kaune tvirtai žengė savo rai
dos keliu ir naujų išbandymų akivaizdoje -  sovietinės imperijos 
griūties laikotarpiu, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir vals
tybės intensyvaus kūrimo metais, kai reikėjo įveikti ekonominius 
sunkumus, numatyti raidos strategiją. Mokslo, studijų ir prakti
kos vienovės idėja įgyja šiuolaikinius standartus atitinkančios ir 
konkurencingos institucijos pavidalą, mokykla stiprėja, plečiasi, 
jos tarptautinis pripažinimas auga. Tai rodo tvirtus pamatus ir 
Alma mater stiprybę.
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Iš akademiko Z. Januškevičiaus dienoraščių

83.04.22
Alma mater -  motina maitintoja, kaip svarbu per visą gy

venimą išsaugoti ištikimybę savo Alma mater, jos principams, jos  
idealams, jo s  tikslams.

83.05.24
Esu laimingas matydamas žmogaus šypsnį. Tie, kurie tiesia 

kelius, mažiausiai jais važinėja. Turiu laimę ant gerų žmonių, tai 
didelė laimė.

83.09.26
Ąžuolai gyvena iki 1000 metų ir daugiau, bet stovėdami 

vienoje vietoje jie  toliau savo nosies nemato. Taip pat yra ir žmo
nių, kurie ilgai gyvendami toliau savo nosies nemato, bet yra ir
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„ dievų numylėtiniai kurie kaip Stradivarijaus smuikas metams 
bėgant darosi vis vertingesni.

83.10.12
Turiu ramią sąžinę, niekada niekur pats savęs nekėliau; nei 

į kokį postą, vietą, titulą, premiją ir panašiai. Todėl šioje srityje, 
kaip įvykiai nesivystytų, esu ramus (olimpiškai).

84.05.02
Non omnis moriar.

84.05.19
Didžiausia laimė žmogaus gyvenime yra tada, kai žmo

gus nei darbe, nei šeimoje nejaučia apie (aplink) save tuštumos, 
kada jis  jaučiasi reikalingas, naudingas, mylimas, kada jis  mato 
prielankumą, draugiškumą, kada jam  žmona pats brangiausias 
ir artimiausias žmogus pasaulyje, kada turi j į  suprantančius, pa
laikančius jo  idėjas, siekius ir tikslus bendradarbius ir mokinius. 
Tada sėkmė darbe daro žmogų laimingą, o nesėkmės tampa pake
liamos (...). Tokiu laimingu žmogumi aš skaitau save.

R^KOJORIUS
e i-
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Iš Z. Januškevičiaus palikimo

Terminai tekstuose pateikiami taip, kaip juos tuo metu vartojo autorius. Red.
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Gydytojo ir ligonio santykiai

Akademikas Zigmas Januškevičius

1980 m.

Medicinos pagalba teikiama kiekvienam, nepaisant jo pa
žiūrų, įsitikinimų, socialinės-visuomeninės padėties, amžiaus, 
lyties, tautybės. Todėl gydytojo darbe bendražmogiškumo pra
das ryškesnis negu kitose profesijose. Nuo žilos senovės buvo 
bandoma reglamentuoti gydytojo ir paciento santykius, pagrįsti 
juos teoriškai. Nors gydytojo etikos, deontologijos ir net etiketo 
problemos nagrinėjamos seniai, bet ir dabar dėl jų  kyla ginčų, dar 
ir dabar jos aiškinamos nevienodai. Tai atsispindi ir traktuojant 
sąvoką „deontologija“. Vieni ją  supranta kaip profesinės gydytojo 
etikos dalį, kiti šias dvi sąvokas sutapatina, dar kiti deontologijos 
ribas labai išplečia.

Bandydamas apibrėžti gydytojo pareigas ligoniui, XVI am
žiuje A. Parė sakė: „Kartais -  išgydyti, dažnai -  palengvinti, vi
suomet -  nuraminti, paguosti.“ Ši triada (kauzalinis, simptominis 
gydymas, psichoterapija) ir šiandien labai apsprendžia gydytojo 
ir paciento santykius, nors vystantis medicinos mokslui ir sveika
tos apsaugai šių trijų uždavinių proporcijos smarkiai pakito.

Išgydyti pacientą, jam palengvinti, jį  nuraminti dažniausiai 
galima tik tada, kai jis pasitiki gydytoju. Pasitikėjimo ugdymas 
ir puoselėjimas visada buvo „utilitariškasis“ deontologijos tiks
las. Vienas svarbiausių medicininės etikos uždavinių -  pasiekti, 
kad tas tikslas būtų kilnus, o ne savanaudiškas. Čia labai glaudus 
etikos ir deontologijos ryšys. Prisiminkime Galeno reikalavimą 
„gydytojas turi būti orus, humaniškas ir malonus“ arba Avicenos 
nurodymą, kad autoritetą įgyti ir išsaugoti gali tik dorovingas gy
dytojas. Reikalavimų gydytojų elgesiui diapazonas visada labai
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platus -  pradedant jo išvaizda, etiketu, baigiant reikalavimu, kad 
gydytojo asmenybė būtų vientisa ir darni ne tik darbe, bet ir bui
tyje bei visuomeninėje veikloje. Tas „viskas“ išsamiai atsispindi 
klasikinėje Hipokrato priesaikoje.

Pasitikėjimas gydytoju neatsiejamas nuo pasitikėjimo me
dicina kaip profesija. Neatsitiktinai, reglamentuojant gydytojų 
tarpusavio santykius, buvo draudžiama viešai kritikuoti kolegas, 
įsigalėjo tradicija konsultuoti ligonį tik jį kuruojančiam gydyto
jui paprašius. Kai kuriose valstybėse (pvz., Anglijoje) gydytojai 
išsikovojo tam tikrą autonomiją, nusižengimus profesinei etikai 
ar deontologijos principams čia nagrinėja profesinės gydytojų 
tarybos baudžiamųjų bylų komisija, kuri turi galią atimti gydy
tojo teises. Žinoma, kapitalizmo sąlygomis, kai tarp gydytojų 
veši konkurencija, etinis profesijos autoritetas neretai užmiršta
mas. Socialistinėje visuomenėje gydytojų autoritetą saugo ne tik 
jie patys, bet ir valstybė. Pavyzdžiui, mūsų šalyje gydytojas už 
profesinėje veikloje padarytas klaidas ar nusižengimus gali būti 
patrauktas teismo atsakomybėn tik tada, jei sutinka respublikos 
prokuroras. Pas mus sudaromos sąlygos, kad kolektyvas gydy
tojui taptų būtina vystymosi ir tobulėjimo sąlyga, kad kolektyve 
vyrautų principingumas, kad kolektyvo autoritetas visuomenėje 
visada būtų didelis. Be viso to gydytojo ir paciento santykiai ne
gali būti teisingi, nes kolektyvo atspindys visada lydi kiekvieną 
medicinos darbuotoją.

Nagrinėjant deontologijos problemas (kaip jas suprastume 
-  siaurai ar labai plačiai) nesunku pastebėti, kad gydytojo ir paci
ento santykius apsprendžia trys pagrindiniai aspektai: kam (var
dan ko) daroma, kas daroma, kaip daroma. Kitais žodžiais tariant, 
deontologija buvo, yra ir bus gydytojo veiklos visumos (etinės, 
dalykinės, psichologinės) antstatas. Jis visada esti dvibriaunis, 
nes čia visuomet yra dvi „veikiančios pusės“. Pacientas pasitikės 
gydytoju tik tada, jei jis tiki pagalbos nuoširdumu ir sąžiningumu

76

(etinis aspektas), jei įsitikinęs jos kvalifikuotumu ir meistrišku
mu (dalykinis aspektas), jei jaučia, kad gydytojas jį supranta, jam 
yra palankus, draugiškas (psichologinis aspektas). Straipsniuose 
deontologijos klausimais daug rašoma apie gydytoją „kaip vei
kiančiąją pusę“, bet mažai nagrinėjama antroji. O juk pacientas 
ne tik „priima“, bet ir veikia.1 Mes daug galvojame apie tai, kaip 
gydytojas turi elgtis su pacientu, bet mažai žinome apie paciento 
nuotaikas, pažiūras, sampratas, toli gražu ne visada nutuokiame, 
kada jis lyg į tą patį garsą rezonuojanti styga aktyviai reaguos į 
gydytojo pastangas ir tarp jų  atsiras darni sąveika, be kurios ne
įmanoma bent kokia gydytojo įtaka pacientui. Mes daug rašome 
apie mokslo, technikos ir socialinės pažangos įtaką sveikatos ap
saugai, profesinei gydytojų veiklai ir jų asmenybėms, bet retai 
užsimename, kaip visa tai paveikia paciento sąmonę. Gerai šito 
neišsiaiškinus, deontologijos principai ir ypač metodai daug kur 
gali „pakibti ore“. Paciento požiūrį į mediciną, santykius su gydy
toju reikia aktyviai formuoti. Žodis „deon“ reiškia „kas privalu“, 
„kas turi būti“. Sykį gydytojo ir paciento santykiai yra dvipusis 
reiškinys, mums, medikams, turi rūpėti ne tik tai, kas privalu gy
dytojui, bet ir tai, kas „turi būti“ paciento elgesyje, kad „dvipusė 
sistema“ būtų pakankamai darni. Iš to sektų būtinumas išplėsti 
deontologijos ribas, kalbėti ne tik apie gydytojo, bet ir ligonio 
deontologiją.

Socialistinė sveikatos apsauga susideda tarsi iš trijų pakopų: 
apylinkės sveikatos apsaugos -  specializuotos pagalbos -  visuo
meninės medicinos. Atitinkamai susiskaldo ir paciento santykiai 
su gydytoju. Pirmoje pakopoje dominuoja individualūs gydytojo 
ir paciento santykiai, antroje -  paciento santykiai su kolektyvu, 
trečioje -  su sveikatos apsauga kaip visuomenine, valstybine ins
titucija. Taigi, kalbėdami apie deontologiją, mes turime kalbėti ir

1 Pacientas ir gydytojas yra lyg koks siųstuv as ir priimtuvas, suprantama, bangų 
diapazonus turi būti sinchronizuotas.
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apie individualųjį, ir apie kolektyvinį, ir apie visuomeninį (masi
nį) jos aspektą, prisimindami, kad medicina vis daugiau praktiš
kai reiškiasi ne vien gydymu, bet ir sveikatos apsauga. Medicinos 
etika yra sukūrusi rašytus ir nerašytus gydytojo elgesio kodeksus, 
nusakančius jo pareigas, moralinę atsakomybę. Jų nepaisymas, 
nesąžiningumas, nepareigingumas, paviršutiniškumas sąlygoja 
grubius deontologijos principų pažeidimus. Apie juos nenorėčiau 
čia kalbėti (apie juos jau anksčiau buvo paminėta) -  tai aiškūs ir 
visiems suprantami dalykai, nors, kas be ko, gyvenime kartais 
pasitaiko tokios negerovės. Norėčiau aptarti kelis sudėtingesnius 
momentus, iš pirmo žvilgsnio mažiau akivaizdžius, tačiau smar
kiai veikiančius gydytojo ir paciento santykius.

Mokslo ir technikos revoliucijai medicinoje būdingi keli 
vienas su kitu labai susiję bruožai -  informacijos gausumas, dau
gybė gydymo, profilaktikos ir diagnostikos priemonių, vis didė
janti diferenciacija, o kartu su tuo ir medicininės pagalbos spe
cializacija. Šioje situacijoje atsiranda dialektiniai prieštaravimai, 
savotiški paradoksai.

Būtų nesąmonė neigti informacijos reikšmę. Tačiau jos 
gausėjant atsiranda nemaža sunkumų. Visų pirma tai „informaci
jos pertekliaus“ problema. Paskaičiuota, kad šiuo metu specialis
tas kardiologas fiziškai pajėgia susipažinti tik su 1/50 visų išlei
džiamų publikacijų kardiologijos klausimais. O kur dar kitos, taip 
pat jam reikalingos... Šiuo metu medicina žino apie 10000 ligų ir 
apie 100000 simptomų, galinčių pasireikšti ne tik atskirai, bet ir 
įvairiais deriniais. Gydytojas pacientui gali paskirti vieną ar kelis 
gydymo būdus, o bendras jų  skaičius dabar siekia taip pat 100000 
ir, be to, nuolat pasipildo, keičiasi.2 Anglijos ligoninių laboratori
jose atliekamų laboratorinių tyrimų skaičius per paskutiniuosius 
10 metų, 1977 m. duomenimis, kasmet padidėja 5-10 proc. Tei-

: K. .1. Moore. Making inlbmied decisions. „blectronics", 1977. Vol. 40, N 15,
p. 108-110.
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kiančių diagnostinę informaciją prietaisų ir aparatų rinkinys nuo
lat gausėja, gausėja įvairių psichologinių, funkcinių ir kitų testų 
skaičius. Susidaro paradoksali padėtis -  kuo daugiau turime apie 
pacientą žinių, tuo sunkiau jas apibendrinti, susisteminti, suvok
ti. Gydytojas pradeda „skęsti“ informacijos sraute. N. Amosovas 
teigia, kad dabar medicininės dokumentacijos tvarkingas rašymas 
pareikalauja iš gydytojo apie 30 proc. jo darbo sąnaudų, o surašyta 
informacija tik apie 1/10 atvejų praktiškai panaudojama.3 Su „in
formacijos pertekliumi“ susiduriama dar studijų metais -  neretai 
studentas medikas prieina prie išvados „vis tiek visko neišmoksi, 
vis tiek visko neatsiminsi“ . Atsiranda nusivylimas, nepasitikėji
mas savimi, tendencija „slysti paviršiumi“. Tai neigiamai atsilie
pia dalykiniam pasiruošimui, kartais tokios tendencijos išlieka 
ir baigus institutą, praktiniame gydymo darbe. Šias tendencijas 
didina medicininės pagalbos specializacija (tai dar vienas dialek
tinis prieštaravimas). Kilus mažiausiam neaiškumui, o kartais tie
siog norint „apsidrausti“, pacientas „persiunčiamas“ specialis
tui, šis j į  „peradresuoja“ dar kitam. Taip kartais pacientas visai 
be reikalo siuntinėjamas iš kabineto į kabinetą, iš laboratorijos į 
laboratoriją. Nekalbant, kad tai gali uždelsti gydymą ir tuo pačiu 
pakenkti paciento sveikatai, nukenčia gydytojo ir paciento santy
kiai. Patekęs į „gydytojo-dispečerio“ rankas, nuo konsultanto pas 
konsultantą, iš laboratorijos į laboratoriją skubantis pacientas gali 
prarasti pasitikėjimą -  žiūrėti į tokį siuntinėjimą kaip į gydytojo 
nesugebėjimą arba nenorą įsigilinti ir suprasti jo ligą. Yra ir kito
kių pacientų, reikalaujančių padaryti jiems elektrokardiogramas, 
encefalogramas, reogramas, rentgenogramas, įvairius kitus tyri
mus, išrašyti tam tikrų vaistų, netikinčių įprasta logine gydytojo 
išvada. Daugumą jų  taip „išauklėjo“ arba patys gydytojai, arba 
populiari medicininė informacija, kuri, man regis, ne visuomet 
esti kokybiška, gerai apgalvota.

: N. M. Amosov. Kibernetika i medicina. M.. „Znanije". 1963.
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Medicininis „dispečerizmas“ turi įtakos ir paties gydytojo 
mąstymui. I. Davydovskis taikliai pasakė, kad gydytojas turi į 
kiekvieną pacientą žiūrėti kaip į tam tikrą problemą, o mediciną 
suvokti ne tik kaip mokslą apie žmogaus organizmą ir ligas, bet 
ir kaip teoriją, nušviečiančią žmogaus kančių esmę.4 Suprantama, 
žiūrėdamas į pacientą fragmentiškai, neįsigilinęs į visus jo ne
galavimus, savijautą, nuotaiką, „gydytojas-dispečeris“ neįžvelgs 
paciento problemos. Tai svarbu deontologijos požiūriu. Fragmen
tinis, epizodinis santykis gali tapti neemociniu, formaliu, abejin
gu.

Yra ir kita informacijos gausėjimo sąlygojama problema. 
Nustatyta, kad daugeliui žmonių gausi informacija slopina kūry
binį procesą -  žmogus daug žino, bet negali originaliai galvoti, 
tampa tarsi „informacijos“ vergu. Logologai ir psichologai ne
retai sako, kad nauja mokslinė, kūrybinė mintis gimsta tik tada, 
kai ją  stimuliuoja emocijos. Tam tikru žinių sankaupos lygme
niu arba informacija slopina emocijas, arba, atvirkščiai, emocijos 
kliudo įsisavinti ir atgaminti (prisiminti) neatitinkančią emocijų 
informaciją. Atmintyje susikaupia labai daug informacijos, ta
čiau didelė jos dalis patikimai „užrakinta“. Veikiant emocijoms 
ji „atrakinama“ -  prisimenama tai, kas tuo metu reikalinga, nors 
anksčiau, kad ir kaip stengėmės, negalėjome to prisiminti arba 
net „neįtarėme“, jog tokią informaciją esame gavę. Sakoma, kad 
emocijos yra ne tik kūrybinės veiklos stimulas, bet ir tam tikras 
barjeras, selektyviai saugantis žmogaus sąmonę nuo „informaci
nės perkrovos“. Nesiimu pasakyti, kad šie teiginiai pagrįsti, nors 
jie ir remiami eksperimentais, tačiau viena neabejotina -  jei emo
cijos reikalingos mokslininkui, tai tuo labiau jos būtinos gydy
tojui. Esu giliai įsitikinęs -  kaip tik proto ir emocijų sąveikoje 
gimsta tai, ką mes vadiname medicinine intuicija, gydymo menu.

Dar kartą pakartosiu -  gydytojas neturi vengti naujos in-

1 I. V. Davydovskyį. Obščiaja patologija čeloveka. M.. Medgiz. 1961.
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formacijos. Neidamas koja kojon su naujais mokslo laimėjimais 
jis ilgainiui (kartais gana greit) gali pasidaryti pacientui pavojin
gesnis nei šarlatanas.5 Bet būtina viena: ne tik kasdieninis gydy
tojo darbas poliklinikoje ar palatoje, bet ir naujos informacijos 
įsisavinimas visuomet turi būti nuspalvintas emociškai. Gilus 
įsijautimas, vardan ko įsisavinamos žinios, kaupiama informa
cija -  vienintelė priemonė gydytojui apsiginti nuo „informaci
nės“ perkrovos, kuri, kaip yra įrodę sociologai, veda žmones į 
susvetimėjimą, izoliuotumą. Šaltai ir bejausmiškai svarstantis, 
informaciją apdorojantis ir lyginantis gydytojas, tapęs savotiška 
„gyva skaičiavimo mašina“, niekada pacientui neatstos gydytojo, 
„gyvo žmogaus“ (prisiminkime Sent Egziuperi). Pasidaręs emo
ciniu „nuliu“, gydytojas tampa ir deontologinis „nulis“. Gydytojo 
abejingumą, emocingumo stoką pacientas anksčiau ar vėliau pa
stebės ir jų  tarpusavio santykiuose atsiras nenugalimas barjeras. 
Abejingumas nesuderinamas su gydytojo etika. Neveltui A. Ser- 
diukovas abejingumą laiko sunkiausia moraline gydytojo liga.

Ištisus amžius gydytojo ir paciento santykiai buvo užda
ri, intymūs. Juos saugojo medicininė paslaptis, susiklosčiusios 
tradicijos, savotiškas etiketas. Mokslinės-techninės revoliucijos 
epochoje tarp gydytojo ir paciento „įsiterpė“ įvairūs prietaisai, 
aparatai, o vis labiau siaurėjanti medicininės pagalbos specializa
cija padarė nebeįmanomą seną šeimos gydytojo tipą, „suskaldė“ 
gydytojo ir ligonio santykių kameriškumą, uždarumą, intymu
mą. Žymus vengrų psichoterapeutas ir deontologijos specialistas 
I. Chardi rašo, kad specializuotos medicininės pagalbos sąlygo
mis gydytojo pažiūra į ligonį gali pasidaryti „medikocentriška“ -  
vadovaujamasi vien profesiniais „objektyviais“ samprotavimais, 
atsiranda šaltas „moksliškumas“, domėjimasis dvasine aplinka,

' Prisiminkime vai/d/.ius B. Votčalo žodžius: „Mes gyvename amžiuje, kai chi
rurginis gydymas darosi vis mažiau ir mažiau pavojingas ligoniui, o medikamentinė 
terapija darosi vis pavojingesnė ir „aštresnė" nei chirurginis peilis."
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kurioje gyvena ligonis, siaurėja, ligonio pergyvenimai, jausmai, 
„nustumiami“ į antrą planą. D. Pisarevas tai apibūdina dar griež
čiau, vadindamas tokią būseną gydytojo „emociniu paralyžiumi“.

Visiškas medicininės pagalbos prieinamumas socialistinėse 
šalyse, profilaktinis jos pobūdis labai padidina pacientų srautus 
ambulatorijose, poliklinikose, stacionaruose. Specializuota medi
cininė pagalba reikalauja preciziškos, tvarkingos, išsamios doku
mentacijos, kurią, be to, storina įvairių tyrimų įklijos. Be to būtų 
neįmanoma vienam gydytojui iš kito perimti pacientą, organi
zuoti konsultacinį darbą. Bet ir čia yra dialektinių prieštaravimų. 
Kasdien gydytojo kabinetą aplanko didelis žmonių būrys, jam, 
kaip minėjau, be to reikia atlikti nemažą „kanceliarinį darbą“. 
Nuolatos turint reikalą su dideliais pacientų srautais, gali atsirasti 
savotiškas emocinis sutrikimas, kurį 1. Chardi vadina „apsinuo
dijimu žmonėmis“ -  gydytojas darosi skubrus, nervingas, irzlus. 
Tai didelė deontologinė negerovė. Jos pirmieji požymiai pasi
reiškia, kai gydytojas pradeda nuasmeninti ligonį, kai, sakysim, 
duoda nurodymus medicinos seseriai suleisti vakare vaistus ne 
Jonaičiui ir Petraičiui, o „prie durų gulinčiam“ ir „antram nuo 
lango diabetikui“ .

Mažėjant gydytojo ir paciento santykių intymumui, mažė
ja ir dvasiškas, žmogiškas pasitikėjimas gydytoju. Čia iškyla dar 
vienas pavojus, apie kurį norėčiau pakalbėti kiek plačiau.

Mūsų laikais didėja ne tik mokslinės, bet ir populiarios 
informacijos srautas. Bibliografai paskaičiavo, kad per pasku
tiniuosius penkerius metus mūsų respublikoje vien spaudoje 
kasmet paskelbiama iki trijų tūkstančių populiarių medicininių 
publikacijų ir trumpų, kartais „sensacingų“ pranešimų, žinučių. 
Ne visos jos pakankamai kvalifikuotos, apgalvotos, patikrintos. 
B. Votčalas rašė, kad tai ugdo masinį dilctantiškumą, „žinojimo 
ir pusiaužinojimo interferenciją“. Toks pusiaužinojimas gali būti 
pavojingesnis už nežinojimą - j i s  pakerta kartais gydytojų auto-
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ritėtą, veda prie to, kad kai kurie pacientai sau nustatinėja ligas, 
ima patys savarankiškai gydytis. Kiekvienam gydytojui tikriau
siai tenka susidurti su medicininio „pusiaužinojimo“ padariniais, 
kurie kartais labai sudėtingi. Šitokia situacija sąlygoja dar vieną 
paradoksą -  yra pacientų, kurie pasitiki medicina, bet nepasitiki 
gydytoju. Jie reikalauja greitos ir veiksmingos pagalbos, stipriai 
veikiančių vaistų, „žaibiškos“ diagnostikos, greitai netenka kan
trybės, nenori taikstytis su ilgu, kruopščiu gydymu. Tokie me
dicininiai diletantai dažnai nekreipia dėmesio į pirmuosius ligos 
požymius, nenori atsisakyti savo įpročių, gyvenimo būdo, tikėda
miesi, kad kai jie „iš tiktųjų susirgs“, atsiras stebuklingas gydymo 
būdas, koks nors puikus specialistas, apie kuriuos dabar tiek daug 
rašoma ir pasakojama.

Yra ir tokių pacientų, kurie stengiasi „tikrinti“ gydytoją 
-  susirgę kreipiasi į kelis, lygina jų  diagnozes, patarimus, nuo
mones, veržiasi patekti būtinai pas profesorių, docentą arba kokį 
nors pagarsėjusį konsultantą. Tokie pacientai dažniausiai tiki me
dicinos „visagališkumu“, bet sunkiai randa gydytoją, kuris, kaip 
jie sako, „suprastųjų ligą“, pritaikytų jai reikalingą „raktą“. Ne
pasitikintis ligonis pavojingas ne tik sau, bet ir gydytojui. Nepa
sitikėjimas gali sukelti rezonansą -  pacientas pasidarys „nesim
patiškas“, gims apsidraudėliškumas, abejingumas arba net prie
šiškumas. Čia jau reikėtų rašyti ne apie gydytojo, o apie ligonio 
deontologiją.

Taigi, turime visą rezginį problemų, prieštaravimų. Čia, 
šiame straipsnyje, jie toli gražu ne visi paminėti. Galima būtų, 
pavyzdžiui, dar kalbėti apie problemas, susijusias su rizika. Čia 
irgi turime dialektinių prieštaravimų „mazgą“ -  kuo gydytojas 
originaliau galvoja, kuo mažiau tenkinasi „standartiniais“ gydy
mo būdais, tuo rizikos laipsnis didesnis, bet ir galimybė pagydyti 
pacientą (ypač sergantį sunkia ar sudėtinga liga) taip pat didesnė. 
Kurgi rizikos leistinumo ribos? Imkime kitą pavyzdį. Gydytojas
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negali gerai gydyti paciento, o tuo labiau tinkamai su juo elgtis, 
jei pats netiki gydymu, viena ar kita moksline koncepcija, o va
dovaujasi tam tikra savo paties suformuluota terapine idėja. Bet 
vėlgi, kur riba, kurią peržengus atsiranda labai pavojinga tenden
cija faktus, santykius su ligoniu pavergti savo koncepcijai, savo 
idėjai? Arba iš pirmo žvilgsnio paprastas klausimas: kada pacien
tui reikalingesnis draugiškas pokalbis, geras žodis, o kada skirtina 
trankviliantų.6 Geras žodis kartais efektyvesnis nei geras vaistas. 
Anglijos medikai neveltui turi priežodį „raminame, bet -  ką?“7 
Medicininės etikos „geležinis“ principas buvo teiginys „negalima 
ligonio panaudoti eksperimentams“. Šiuolaikiniai epidemiologi- 
niai-profilaktiniai tyrimai verčia tam tikrose ribose peržiūrėti šį 
principą. Kokia gi deontologinė situacija susidaro tokiu atveju? 
Klausimai, susiję su tendencijomis ir net madomis medicinoje, 
taip pat turi daug reikšmės gydytojo ir ligonio santykiams. Pro
blemų sąrašą būtų galima tęsti, šneka būtų ilga.

Smulkiau nenagrinėjant paminėtų ir nepaminėtų klausimų, 
galima padaryti išvadą, kad mokslo ir technikos progresas medi
cinoje „pagimdė“ eilę naujų deontologinių problemų. Man regis, 
iš jų  ypač aktualios trys:

1) diferenciacija ir specializacija medicinoje, informacijos 
gausėjimas, masinis sveikatos apsaugos pobūdis sumažino gydy
tojo ir ligonio santykių intymumą, emocingumą;

2) specializuotos medicininės pagalbos sąlygomis greta in
dividualių gydytojo ir ligonio santykių vis didėjantį lyginamąjį 
svorį įgauna ligonio ir medikų kolektyvo santykiai;

3) plačiai išvystytos masinių komunikacijų ir propagandos 
formos keičia ligonių požiūrį į mediciną, subjektyvus ligonio pa-

6 Geras žodis kartais efektyvesnis už gerą vaistą!
’ Suprask: ar skiriame raminamųjų norėdami padėti ligoniui, ar kad ap

sisaugotume nuo jo  įkyrumo.
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sitikėjimas gydytoju6 vis labiau virsta objektyviu pasitikėjimu 
medicinine pagalba apskritai. Dėl didėjančios konfrontacijos tarp 
konkrečių ligonių ir konkrečių gydytojų vis labiau reikšmę įgau
na ne tik gydytojo, bet ir ligonio deontologija.

Marksistinė-lenininė filosofija moko, kad dialektiniai prieš
taravimai yra prielaida kitam istorinio proceso žingsniui -  tobu
lėjimui, vystymuisi, perversmui. Taigi čia paminėtos problemos 
negali likti neišspręstos. Norėčiau trumpai pakalbėti apie kai ku
riuos sprendimo kelius.

Techninė pažanga medicinoje, sąlygodama tam tikrus sun
kumus, pati juos ir šalina. Jos uždavinys ne tik pateikti gydyto
jui vis gausesnę ir išsamesnę informaciją, bet ir apsaugoti jį nuo 
„informacinės perkrovos“. Spartesnis skaičiavimo technikos die
gimas, automatizuotų informacijos bankų sudarymas turi kiek 
galint greičiau išlaisvinti gydytoją nuo mechaniško „kanceliari
nio“ darbo, palikti jam daugiau laiko bendravimui su pacientu. 
Akademikas B. Petrovskis yra pabrėžęs būtinumą visomis gali
momis priemonėmis šalinti pasireiškiančią tendenciją „vis dau
giau kalbėti apie ligonį ir vis mažiau kalbėti su ligoniu“. Taigi, 
informacinės technikos panaudojimas, tobulesnė gydytojo darbo 
organizacija -  sritys, turinčios ne tik techninę, bet ir deontologinę 
reikšmę.

Kaip toli nueitų medicina, kaip ji būtų apginkluota, vienas 
reikalavimas gydytojui visada buvo, yra ir liks. Gydytojas nieka
da neturi būti ligoniui abejingas. Tai aksioma, kurios laikytis pri
valu nuo pirmosios gydytojo rengimo dienos institute. Tam turi 
tarnauti visa aukštosios mokyklos, klinikinių jos bazių aplinka.

s Tokį pasitikėjimą gražiai aprašė viename laiške P. Čaikovskis: „Nepasaky
čiau, kad aš tikiu medieina. (...) Aš bijau gydytojų ir stengiuosi išsiversti be jų, ypač 
nemėgstu tų. kurie tariasi galį patikimomis priemonėmis išgydyti bet kokią ligą. Tačiau 
sąžiningas gydytojas, suvokiantis savo mokslo netobulumą, atidus ir nuoširdus su ligo
niu. įkvepia man pasitikėjimą ir pagarbą."
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Norint išvengti profesinio abejingumo, aukštosiose medicinos 
mokyklose reikia ryžtingiau diegti probleminį mokymą, atsisa
kant faktografinio dėstymo. Sumažinus faktinių žinių apimtį, stu
dentams perteikiamų žinių programose daugiau dėmesio turėtų 
būti skiriama psichologinėms bei socialinėms medicinos proble
moms. Ir studento, ir kiekvieno gydytojo saviaukloje svarbią vie
tą turi užimti literatūra, menas, muzika, bendravimas su gamta. 
Tai padės išsaugoti emocingumą gydomajame darbe, bendraujant 
su ligoniais. Turbūt neatsitiktinai daugelis įžymių gydytojų buvo 
dideli meno, muzikos, poezijos arba gamtos mylėtojai.

Lygiai prieš penkiasdešimt metų gydytojas ir rašytojas 
A. Miunthė teigė, jog ligoniai dažniausiai mažai domisi gydymo 
esme, juos daugiau domina gydytojo asmuo, jo atliekamų veiks
mų „išorinė pusė“. Dabar taip pasakyti negalime. Nekalbant apie 
tai, kad turime vis daugiau ir daugiau „išprususių“ ligonių, kurie 
sąmoningai ar nesąmoningai savo skundus projektuoja į tam ti
krą (menamą ar tikrą) diagnozę, ar į klausimą „kuo skundžiatės“ 
tiesiog pareiškia: „krūtinės angina“, „cholecistitu“, kaip buvo mi
nėta, šie „išprusėliai“ dažniau už kitus būna su gydytoju konfron- 
tabilūs. Kada turime du bendrą darbą dirbančius, bendro tikslo 
siekiančius žmones, kuris nors iš jų, kaip taisyklė, bus vedanty
sis. Katastrofiškų pasekmių gali turėti situacija, kai „vedančiuo
ju “ pasidarys ligonis. Todėl gydytojas turi būti visada pasiruošęs 
būti „vedančiuoju“, o tam reikalingos tam tikros asmenybės sa
vybės -  darnus žinių, emocijų ir valios derinys. Dabar opiau negu 
bet kada iškyla busimųjų gydytojų atrankos klausimas. Esamas 
profesinis orientavimas, dabartinė priėmimo į aukštąją medicinos 
mokyklą tvarka, kai atrankos pagrindas esti egzaminų metu su
rinkti „balai“, atspindintys tiktai žinias, darosi nebepakankami. 
Būtina ieškoti ir kitų kriterijų, galbūt specialaus psichologinio 
testavimo.

Specializuotos medicininės pagalbos sąlygomis ligonis
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dažnai net nežino, kuris konkrečiai gydytojas nustatė jam galu
tinę teisingą diagnozę, kurio rekomendacijos labiausiai padėjo 
jam pasveikti. Bet tai ne blogiausia. Tokiomis sąlygomis sunku 
pasakyti, kuriam gydytojui turi tekti didžiausia atsakomybė už 
ligonio sveikatos būklę, kuris yra labiau atsakingas už klaidas, 
„pražiopsojimus“. Išeitis čia tik viena -  kolektyvinė atsakomybė. 
Tai turi tapti nauju „kolektyvinės deontologijos“ pagrindu. 
Kalbant apie sanitarinį švietimą, medicinos žinių populiarinimą, 
skleidimą, tenka pastebėti, kad šią sveikatos apsaugos sritį esame 
dar labai mažai ištyrę ir teoriškai pagrindę. Svarbią vietą čia tu
rėtų užimti „masinė deontologija“, kurios uždavinys būtų ne tik 
formuoti pažiūras į sveikatą, profilaktiką, medicininę pagalbą, bet 
ir auklėti ligonius bei sveikuosius taip, kad jie būtų gerai įsisąmo
ninę ir giliai supratę santykių su gydytoju esmę, reikšmę. Deja, 
„kolektyvinės“ ir „masinės“ deontologijos dar tik užuomazgos. 
Čia reikia dirbti ir dirbti, o tai visų medicinos darbuotojų pareiga.

Kaip matote, mano pranešime daugiau samprotavimų negu 
teiginių ir nurodymų. Į kai kurias pareikštas mintis aš žiūriu kaip į 
diskusines, jų  nevengiu, tikėdamasis, kad gydytojo ir ligonio san
tykių klausimu daug kas gali pasakyti nemaža naujo ir svarbaus. 
B. Šou kartą „metė“ tokį paradoksą: „Jei tu turi obuolį ir aš turiu 
obuolį, ir mes jais pasikeisime, turėsime tik po vieną obuolį; jei 
tu turi idėją ir aš turiu idėją, ir mes jomis pasikeisime, turėsime 
po dvi idėjas.“ O tokių idėjų deontologijos klausimais mums dar 
daug reikia, juolab gyvenimas kelia vis naujas ir naujas proble
mas.
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Paskutinė paskaita. P rim um  non nocere!

Rektoriaus akademiko Zigmo Januškevičiaus „Paskutinė 
paskaita” Kauno medicinos instituto absolventams 1983-ifjų ge
gužę

„Brangūs kolegos, šiandien -  jūsų paskutinė studentiška 
paskaita. Mūsų profesija reikalauja labai intensyvių studijų per 
visą savo aktyvaus darbo laiką. Suprantama, jums dar teks ne vie
ną paskaitą išklausyti, tikiuosi, jūsų tarpe bus ir tokių, kurie patys 
skaitys paskaitas akademiniame lygyje.

Paskutinė paskaita, žinote, yra labai atsakinga. Ji tik tada 
atsiekia tikslą, jeigu lektorius sugeba perteikti auditorijai kokį 
nors ypatingai svarbų momentą, tokį, kuris išliktų atmintyje, ku
ris būtų lyg ir kompasu jūsų tolimesnėje veikloje, kuris iš tikrųjų 
būtų svarbus ir veiksmingas. Savo įvadiname žodyje aš šiandiena 
norėčiau sustoti ties Hipokrato principu „Primum non nocere K. 
Svarbiausia -  nepakenkti. Ir dabartiniame mokslo ir technikos 
revoliucijos laikotarpyje, kaip priimta sakyti, ir priimta ne be pa
grindo, tas principas ypatingai svarbus, ypatingai aktualus, ypa
tingai reikšmingas.

Štai mes matome tokį dėsningą, nors iš pirmo žvilgsnio pa
radoksalų reiškinį: juo daugiau galima žmogui padėt, ar žmonijai, 
tom pačiom priemonėm, jeigu jos negerai panaudotos, juo dau
giau galima ir pakenkti. Pavyzdys -  termobranduolinė energija. 
Iš vienos pusės čia gali būti neribotos energijos šaltinis ir tuo pa
čiu gali atnešti žmonijai didžiausią palaimą, kuri leistų išspręsti 
energetinę problemą, ir darbo, ir mitybos -  bet kokią problemą. Iš 
kitos pusės, termobranduolinis ginklas sudaro realų pavojų žmo
nijai; ne tik žmonijai, bet viskam, kas gyva yra mūsų planetoje. 
Kaip matote, tas pats faktorius gali ir labai žmogui padėti, ir labai 
žmogui pakenkti. Pažiūrėkim į tą klausimą iš kitos pusės. Kas
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yra lakūnas? Lakūnas yra tas pats vežikas, tiktai tas transportas, 
kurį jis valdo, yra žymiai ir nepalyginamai efektyvesnis už patį 
galingiausią peršeroną ar kitą arklį, kurį kažkada turėjo vežikai. 
Suprantama, lakūno daug efektyvesnis darbas, daug aukštesnės 
kvalifikacijos, bet jo klaidos daug pavojingesnės negu koks nors 
netikslus vežiko veiksmas. Ir, reikia jums pasakyti, kad tarp šio 
šimtmečio pradžios gydytojo ir dabartinio yra maždaug toks pats 
skirtumas, kaip tarp vežiko, su arkliais važinėjusio, ir lakūno. 
Atseit, iš vienos pusės, padidėja mūsų galimybės padėti žmogui, 
iš kitos pusės atsiranda realios galimybės ir daugiau žmogui pa
kenkti. Kai aš baigiau tą pačią aukštąją mokyklą, kurią ir jūs bai
giat, gi mažiausio supratimo neturėjom nei apie antibiotikus, nei 
apie hipertenzinius vaistus, nei apie antikoaguliantus, nebuvo to
rakalinės chirurgijos, nebuvo organų transplantacijos, nebuvo tų 
atsiekimų biochemijoj, nežinota, kas genetinis kodas, niekas ne
žinojo ir juo labiau medikai supratimo neturėjo apie skaičiavimo 
techniką- apie viską, ką mes dabar naudojame ir kąjūs naudosite 
savo kasdieniniame darbe, nesvarbu, kur būtumėte, iki apylinkės 
gydytojo. Nedaug praeis laiko, kada ir pas jus bus ir terminalai, ir 
kraujospūdžiui pamatuoti aparatai su automatine įranga. Aš dabar 
nevartoju nė vieno recepto, kurie man buvo rekomenduojami stu
dento suole -  jie beviltiškai paseno. Suprantama, jums prieš akis 
ir interferonas, ir prostaglandinai, ir visa eilė kitų medikamentų, 
kuriuos mums netrukus pasiūlys biogenetikai ir bioinžinieriai. 
Suprantama, kad juo galingesnė bus priemonė, juo didesnė gali
mybė bus ir padėti, ir pakenkti. Pažiūrėkit, kaip visa tai paveikė 
gydytojų ir pacientų santykius.

Gydytojo prototipas. Gydytojo prototipas tai yra šamanas. 
Dabar šamanai teikia medicininę pagalbą daugely Afrikos kraš
tų, Pietų Amerikos, Azijos kraštų. Kinijoje daktarai šamaniškumo 
elementus ne vienas naudoja. Bet šamanai padeda, klausykit. Ša
manai gali ir kraujavimą sustabdyt, ir skausmą nuimt. O kodėl?
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Todėl, kad žmonės jais absoliučiai pasitiki. Ir ne tik pasitiki, bet 
mato juos kaip kokias tai antgamtines būtybes, mato, kad šama
nas gali ne tik pagydyti, bet ir susargdinti. Jis gali numarinti to 
žmogaus karvę ar vaiką, arba ką nors panašaus. Kodėl aš jums 
tą sakau? Todėl, kad ir mūsų praktikoje, jeigu ligonis pasitiki gy
dytoju, jis irgi ką tai tokio mato nepaprasto, neeilinio. Ir tą reikia 
labai branginti, tą reikia išsaugoti -  aišku, deontologijos ribose, 
nenusižengiant principui „Primum mm nocere“. Kaip mes dažnai 
matom, gydytojai, kurie ilgiau dirba (...). Štai sutinki žmogų, jo 
nelabai atsimeni, o jis sako: „Daktare, jūs manęs neatsimenat, jūs 
mane gydėt prieš dvidešimt metų, jūs man pasakėt tą, tą ir tą, tai 
valgyti, to nevalgyti. Aš viską šventai pildau ir gerai jaučiuosi.“ 
Gerai, jei gydytojas duoda protingą patarimą, o jeigu duoda ne
protingą patarimą? Tokių yra. Aukštųjų mokyklų sfera man dau
giau pažįstama, štai kitos mokyklos profesorius, labai garbingas 
žmogus, man sako, jog „daktaras patarė po pietų valandą vaikš
čioti. Aš šventai tai pildau.“ Priešingai: po pietų reikia pasiilsėti! 
Jeigu paimsit pavyzdį iš gamtos: raskite nors vieną žvėrį, kuris 
prisiėdęs lakstytų! (Auditorijoje juokas; red.) Jis laksto, kol gau
na maisto, o paskui jis ilsisi. O štai jam daktaras patarė po pietų 
valandą vaikščioti, ir jis dvidešimt metų koks oras bebūtų po pie
tų valandą vaikšto. Štai, ką reiškia pasitikėjimas gydytoju.

Pasakysiu ir kitą pavyzdį, kurį ne kartą jau sakiau, gal ir 
iš jūsų kas girdėjote. Tas buvo keturiasdešimt šeštais ar septin
tais metais, aš buvau tik tik „šviežiai iškeptas“ docentas, univer
sitete buvo toks Corpus senatas, ir tenai mes, įvairių fakultetų 
dėstytojai, susirinkdavome. Prieina prie manęs vienas filologas, 
labai garbingas, labai garsus, ir Homero, ir Vergilijaus vertėjas. 
Jis man sako: „Norėčiau, kad patikrintumėte mano sveikatą.“ Jis 
buvo dvidešimt metų už mane jaunesnis. „Gerai, baigsis posėdis, 
užeinam pas mane, ir aš jus pažiūrėsiu.“ Jis atėjo, pasėdėjom, pa
sikalbėjom. Kokie buvo tyrimai? Kraujospūdį pamatavau ir vis
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kas. Taip, jokių kardiogramų, jokių tyrimų. Aš jam sakau: „Pro
fesoriau, -  nes iš tikrųjų nieko tokio neradau, nei anamnezėj, nei 
apžiūrint, -  profesoriau, viskas tvarkoj, dvidešimt metų galit būti 
ramus. O paskui -  pamatysim.“ Universitetas perorganizuotas, 
humanitarinis fakultetas persikėlė į Vilnių. Profesoriaus ilgesnį 
laiką aš nemačiau. Ir štai ateina jis į Klinikas, labai pasenęs, labai 
nusiminęs. „Profesoriau, kas yra?“ „Jūsų duotas terminas praėjo 
(auditorijoje sujudimas; red.), -  sako. -  Tuos dvidešimt metų aš 
kaip pas Dievą už pečiaus. Jūsų duotas terminas pasibaigė!“ Aš 
jį  paguldžiau. Aš mėgstu lotynų kalbą ir šiek tiek žinau, pradėjau 
aiškinti, kad čia buvo Ucentia poetica, kad čia tik taip buvo pa
sakyta, ar galima tokiu tikslumu, taip sakant, prognozuoti... Ne
padėjo. Mes jį ištyrėme rentgenu ir kardiografiškai, iš tiesų tik jo 
amžiui būdingi pakitimai. Taip jis nusiminęs ir išsirašė. Ir kada jo 
gimimo dieną vaikai ir artimieji neatėjo pasveikinti, jis nusišovė. 
Matot, atseit toks humanistas, toks protingas žmogus. Jis matė 
savo gydytojo, konkrečiai -  mano asmenyje, matė tiesiog ant
gamtišką galimybę pasakyti, kiek jis gyvens! Suprantat, tas pa
sitikėjimas gydytojais dabar labai sumažėjo. Labai. Dabar, žinot, 
dingo tas kameriškumas, tas intymumas gydytojas -  ligonis, kur 
Egziuperi gražiai aprašo, kur neskubėdamas gydytojas pasikalba 
su ligoniu, išsiaiškina, įgauna jo pasitikėjimą. Ligonis ar paci
entas įsitikina, kad gydytojas užinteresuotas jam padėt, nori jam 
padėt ir tuo pačiu gali jam padėti. Dabar pacientai eina per labora
torijas, per skyrius, per rentgeną, izotopus ir 1.1. Ir toks tiesioginis 
ryšys, kameriškumas dingsta -  kurį vis dėlto reikėtų išlaikyti. Ir 
prie ko prieina? Prie to, kad ateina pacientai ne patarimų gauti, 
bet gauti nedarbingumo lapelį, arba kad jam išrašytų tokį vaistą 
ar padarytų tokį ir tokį tyrimą. Dabar tas nepasitikėjimas įgauna 
ir kitas nemalonias formas, skundų ir kitas. Dabar, žinokit, Vaka
ruose, pirmiausia JAV, gydytojai kaip taisyklė apsidraudžia nuo 
pacientų. Apsidraudžia, nes nemažas skaičius pacientų paskui ke

lia tiesiog bylas, „...jis man davė tokius vaistus, tie vaistai man ne 
padėjo, o pakenkė.“ Gydytojai priversti apsidrausti. Žinote, labai 
liūdnas dalykas. Ir jeigu jis progresuos, tai žinote, jums bus dirbti 
labai sunku. O kad tas neprogresuotų, labai daug nuo jūsų pačių 
priklauso. Labai daug nuo jūsų pačių priklauso.

Bet yra tam tikri dėsniai, kurie apsaugoja gydytoją nuo di
džiausios medicininės, deontologinės, etinės klaidos -  kada jis 
nusižengia principui „Primum non nocere“. Pirmas dalykas, kurį 
reikia atsiminti, -  kad gydytojas yra pacientui, o ne pacientas yra 
gydytojui. Jeigu tik ligonis ar pacientas pamato, kad gydytojas 
žiūri į laikrodį, kad jis dirba tiktai tam, kad gautų atlyginimą, o 
atėjus laikui išeitų į užtarnautą poilsį, tai tokių gydytojų pacientas 
negerbs. Galima, žinote, principui „...non nocere“ labai įvairiai 
nusižengti. Gali būti toks vienas iš žiauriausių būdų -  t. y. at
imti viltį pasveikti. O būna, klausykit, būna. Aš jums jau sakiau 
ir penktam kurse, ir dabar noriu paskutinį kartą ex cathedra pri
minti: ligoniai bijo gydytojui pasakyti savo amžių. Nes jaunas 
gydytojas, išgirdęs, kad ligoniui šešiasdešimt metų, gali pasakyti: 
„Tau šešiasdešimt metų ir nori būti sveikas?“ Sako taip. Ateina 
ligoniai pas mane su ašarom ir skundžiasi. Vilties atimti negali
ma net jei vėžiu serga, net jei jis ir žino, jog ši liga. Ar žinote, ką 
pasakė Ambrose Parė dar šešioliktame šimtmetyje? „Gydytojas 
kartais gali pagydyti, dažnai gali padėti ir visuomet privalo pa
guosti ir nuraminti.“ Ir paguosti, ir nuraminti. Protingai, etiškai. 
Toliau. Gydytojas turi atsiminti, kad jis gydo ne ligą, bet ligonį. 
Ir dabar, siauros specializacijos amžiuje, tas yra labai aktualu. Tas 
yra labai aktualu. Teko ir man, pas mus ir kitur praktikoj matyti. 
Ligonis guli kardiologinėj reanimacijoj, buvo jau anksčiau in
farktas. Dabar atsiranda skausmai pilvo plote, krenta kraujospū
dis. Guldomas čia, nes galvojoma, ir teisingai galvojama, kad tam 
tikros lokalizacijos infarktai, posterobazaliniai, leiskime, kartais 
ir debiutuoja skausmais pilvo plote. Ir ligonis sekamas. Žiūrima
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širdis, monitoruojamas, bet nepastebima, kad ileocekalinė sritis 
skausminga, kad atsiranda čia įtempimas raumenų. Aš ateinu, 
žiūriu, sakau: „Reikia, kad chirurgas pažiūrėtų.“ Gerai, ateina 
chirurgas, irgi gana jaunas, pažiūri, sako: „Dabar nėra apendici
to reiškinių. Kada jie bus, pasakykit man, aš ateisiu.“ Nu ką irgi 
jaunas kardiologas jaunam chirurgui gali pasakyt?! Aš tą ligonį 
žiūrėjau penktadienį, ateinu šeštadienį jį pažiūrėt. Žiūriu, kad yra 
defense jau kaip reikiant, kad jau yra aiškūs apendicito reiškiniai. 
Tada aš pats imu ragelį, skambinu daktarui Katiliui, jis tą ligonį iš 
karto ima ant stalo. Ir rado jau perforuotą apendiksą. Perforuotą 
jau. Na, jeigu aš neateičiau šeštadienį, ir tas jaunas kardiologas 
lauktų, kada jis išdrįs iškvieti jauną chirurgą? O tas buvo prieš 
tris ar keturis metus. Ir dabar tas žmogus gyvas ir visai neblogai 
jaučiasi. Tai štai: gydom ne ligą, bet ligonį. Ir jeigu, leiskime, li
gonis jau ateina su priklijuotajam etikete „infarktas“ ar kas nors 
kita, labai pažiūrėkit, ar nėra ko nors kita, kas šiuo konkrečiu mo
mentu sudaro didesnį pavojų už tą jau persirgtą infarktą. Toliau. 
Reikia atsiminti, kad -  čia jau irgi termobranduolinės energijos 
principu: juo veiklesnis vaistas, juo jis turi ir didesnį pašalinį vei
kimą. Ir jeigu skiriate kokį nors vaistą, ypač naują vaistą, ir jūs 
dar nežinot, neįsitikinot, kaip jis veikia, labai įsigilinkite, o ko
kie yra to vaisto pašaliniai veikimai. Mes patys matėm, pas mus 
stacionare mirė ligonis nuo perdozavimo glikozidų. Matot?! Ir 
užsimerkti mes negalime. Leiskime, jeigu skiriate antikoagulian
tų, pasiteiraukite, ar tas žmogus nenaudoja aspirino. Labai plačiai 
dabar ypač užėjo aspirino mada, o gal ir daugiau kaip mada, gal 
reikalas. Reikia visuomet atsiminti ir šitą dalyką: „Primum mm 
noeereK. Kad jūs savo akcija, savo veiksmais ligoniui nepakenk
tumėte. Ir tas principas turėtų jus lydėti per visą jūsų gyvenimą, 
kai turėsite reikalą su kiekvienu konkrečiu pacientu.“

( Tekstas parengtas pagal garso įrašą. Kalba netaisyta)
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A vė vita, avė a lm a  m ater

Akademikas Zigmas Januškevičius

Pranešimas, skaitytas minint savo septyniasdešimties metų 
sukaktį 1981-aisiais

Kai žengi gyvenimo kelyje per septyniasdešimties metų 
slenkstį, tai neišvengiamai nužvelgi, ką per tą laiką nuveikei. O 
pažiūrėjęs matai, kad visa, ką padarei, ko pasiekei, tai ne tavo 
vieno pastangos lėmė. Tavo sėkmę lėmė draugai, bendradarbia
vimas, šeima, leme neribotos soeialistinės s.tnuarkos gelumbes, 
tarybines liaudies \er/lus darbai. Puriuos išmintingas \ado\a\i-  
mas tiesiam kelius į š\ lesią koimini/rno ateitį, ir todėl vpaė pras
mingai man nūnai skamba Y. I.enino žodžiai: „Geriausias būdas 
jubiliejinėms sukaktims pažymėti yra sutelkti dėmesį nes dar ne
išspręstais dah kai s.":

Kone penkias dešimtis metų mano gyvenimas susijęs su 
Kauno aukštąja medicinos mokykla. 1929 metais baigęs Pane
vėžio gimnaziją atnešiau pareiškimą priimti mane į Universiteto 
medicinos fakultetą. Tris kartus iš šio mokslo židinio išėjau, ir vis 
buvo lemta sugrįžti.

1935 m. išėjau dirbti kaimo gydytoju Kuršėnų miestelyje. 
1940 m. atkūrus Lietuvoje Tarybų valdžią grįžau, pakviestas dirb
ti terapijos katedros asistentu. Prasidėjus Didžiajam tėvynės karui 
mudu su žmona pasitraukėme į šalies gilumą. Tapome karo gydy
tojais, teikėme medicininę pagalbą 16-os lietuviškosios divizijos 
kariams. 1944 m. vasarą, išvadavus Kauną iš vokiškųjų okupantų.

Panaudota citata, kaip ir kiti žemiau tekste esantys pagyrimai santvarkai, 
greičiausiai neatspindi pro f. / .  Januškevičiaus pasaulėžiūros, o tėra to meto viešo kal
bėjimo bei publikacijų privalomoji dalis, „duoklė" ideologijai. Tekste tai išskirta kita 
spalva. R cJ .
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aš kartu su kai kuriais kitais karo gydytojais buvau demobilizuo
tas: jau brėško didžioji pergalė ir mums buvo prisakyta padėti 
atkuriant Medicinos fakultetą. Trečią kartą iš čia išvykau 1951 m. 
į doktorantūrą Maskvoje ir ją  baigęs 1953 m. sugrįžau.

Formaliai mano mokslininko kelias prasidėjo, kai gavau 
kvietimą dirbti asistentu terapijos katedroje. O realiai jis prasidė
jo fronte, kai ryžausi tyrinėti karių kraujospūdžio ypatumus prie
šakinėse fronto linijose, taip pat ir betarpiškai prieš puolimą.

Likimas man buvo palankus -  aš likau gyvas, išliko ir tyri
mų užrašai. 1947 m. aš apgyniau medicinos kandidato disertaciją, 
kurią parengiau išnagrinėjęs ir apibendrinęs tuos frontinius tyri
mus. Tai, matyt, nulėmė ir mano tolesnį mokslinį kelią -  į kar
diologiją. Antrosios, daktarinės, disertacijos tema buvo išemine 
širdies liga sergančiųjų kraujagyslių reakcijų ypatumai. Tyrimus 
atlikau Maskvoje, TSRS Medicinos mokslų akademijos Terapijos 
institute, tėviškai globojamas ir konsultuojamas jo vadovo akade
miko A. Miasnikovo. Tą disertaciją apsigyniau 1954 m. O viene- 
riais metais anksčiau man buvo suteikta didelė garbė ir pareikštas 
didžiulis pasitikėjimas -  mane paskyrė Kauno medicinos instituto 
direktoriumi.

Taip aš trečią kartą, ir jau daug ilgesniam laikui, grįžau į 
savo Alma maler. Todėl iš tiesų galiu tvirtinti, kad Kauno medi
cinos institutas yra man tartum gimtieji namai. Jo raida man yra 
gyvas, veik visą gyvenimą stebėtas istorijos gabalas.

Man ir šiandien prieš akis iškyla gyvas, impozantiškas, orus 
prof. Pr. Mažylio paveikslas, dar ir dabar skamba jo  glaustos, 
preciziškos, paprastos ir labai praktiškos paskaitos. O kaip man 
jo suteiktos žinios pravertė dirbant Kuršėnuose! Man visuomet 
imponuodavo nuoseklus, griežtai determinuotas ir kartu sodrus 
prof. VI. Lašo žinių pateikimo būdas. O štai prof. VI. Kuzmos 
dėstymas buvo įvairiapusiškas, persunktas giliu humanizmu, tik 
kartais kiek pompastiškas. Giliai įsirėžė enciklopediška iki ma
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žiausių detalių nugludinta prof. P. Avižonio šneka, lygiai kaip ir 
tikslūs, gausiais ir rūpestingai patikrintais faktais paremti prof. 
J. Sopausko samprotavimai.

Nė nepajutau, kaip prabėgo jau 30 metų nuo tos dienos, kai 
buvo įsteigtas Kauno medicinos institutas -  KM1. Tačiau kai prieš 
metus šventėme tą mūsų dar palyginti nedidelį jubiliejų, nuošir
džiai nustebau: kiek daug mums per (ą laiką davė Tarybų valdžia! 
Per tuos 30 metų įstengėme parengti 10045 specialistus, tame 
tarpe 6816 gydytojų, 1634 gydytojus stomatologus, 1526 farma
cininkus, 67 biofizikus. Buvo parengtos 46 daktarinės ir 364 kan
didatinės disertacijos. Už įžymius mokslinius darbus trys mūsų 
instituto mokslininkai buvo apdovanoti TSRS valstybinėmis 
premijomis, 10 -  respublikinėmis, tame tarpe 4 -  komjaunimo. 
1951 m. KMl dirbo 7 mokslų daktarai ir 20 mokslo kandidatų.
1980 m. KMI ir prie jo  esančiame Mokslinio tyrimo institute dir
bo 36 mokslų daktarai ir 154 mokslų kandidatai. Per tą laikotar
pį išleidome daugiau kaip 650 mokslinių bei metodinių leidinių, 
paskelbėme beveik 10000 mokslinių ir mokslo populiarinimo 
straipsnių. Mūsų klinikinė bazė išaugo penkeriopai ir artėja prie 
6000 lovų masyvo. Mūsų instituto turto vertė padidėjo per tą patį 
laiką devynis kartus. Mums naujai buvo pastatyti 4 bendrabučiai,
1 mokymo laboratorinis korpusas ir puikus Mokslinio tyrimo ins
tituto filialo pastatas Palangoje.

Per tą palyginti trumpą laikotarpį įvyko nemaža esminių pa
kitimų šalies mastu, kurie pareikalavo ryžtingai keisti mūsų darbą 
ir kartųjį labai praturtino, įprasmino naujai. Perėjimas į visuotinį 
vidurinį mokymą vertė naujai spręsti studentų telkimo ir atrankos 
problemas, o perėjimas prie diferencijuotos medicininės pagalbos 
sistemos pareikalavo keisti atitinkamai ir pačią mokymo sistemą. 
Be to, mūsų šalies ir viso pasaulio medicinos moksle įsitvirtino 
molekulinės biologijos ir moderniosios genetikos koncepcijos, 
vis didesnės reikšmės įgijo kibernetika, matematika. Tas vertė
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praktiškai kone iš naujo mokytis visus, kurie dėstėme aukštojoje 
mokykloje.

Paskirtas dirbti direktoriumi, kartu likau ir Hospitalinės te
rapijos katedros vedėju. Taigi savo kasdieniniame darbe turėjau 
aprėpti betarpiškai visus tris pagrindinius darbo barus -  adminis
tracinį, pedagoginį ir mokslinį. Katedroje mane supo kūrybingi 
jauni žmonės, kurie troško dirbti mokslinį darbą. Natūraliai išėjo 
taip, kad jie ėmėsi nagrinėti kardiologines problemas, nes ši sritis 
man buvo geriausiai žinoma, čia aš galėjau daugiausiai padėti.

Mokslinis darbas buvo dirbamas senąja vaga ir kitose katedrose. 
Viena, praūžusis karas ir vokiškųjų grobikų okupacija labai suskurdi- 
no mūsų laboratorijas. Antra, vyravo iš senojo universiteto pavel
dėtas katedrų atsiribojimas ir susiskaldymas. Kiekviena katedra 
dirbo sau, neretai ir kiekvienas jos darbuotojas tyrinėjo jam vie
nam rūpimą temą ir dirbo pats vienas atskirą, bet dėl to dažniau
siai smulkų mokslinį darbą. Vis aštriau ryškėjo trys uždaviniai 
-  sustambinti ir suglausti iki optimalaus minimumo mokslinio 
darbo tematiką, po to -  aprūpinti dirbančius mokslinį darbą šiuo
laikine aparatūra ir, trečia, plačiai išvystyti jų  savitarpę pagalbą 
bei bendradarbiavimą su nemedicininių profesijų specialistais -  
inžinieriais, matematikais, kibemetikais, o taip pat su sociologais 
ir psichologais. Mokslinio techninio progreso sąlygomis be tokio 
bendradarbiavimo mes, medikai, būtume likę pasmerkti mindži
kuoti vietoje.

Aprūpinti kiekvieną katedrą ir kiekvieną jos darbuotoją 
visa reikiama, neretai unikalia aparatūra buvo neįmanoma. Rei
kėjo tas problemas spręsti sutelkiant jėgas ir priemones. 1959 
m. buvo sukurta pirmoji Centrinė mokslinio tyrimo laboratorija, 
1962 m. -  antroji. Darbas tose laboratorijose vystėsi tiek sėkmin
gai, kad 1969 m. jos buvo sujungtos ir perorganizuotos į Širdies ir 
kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo 
institutą prie KM1.
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Tai buvo išties epochinis kokybinis šuolis mūsų instituto is
torijoje. Į KMI dėstomas disciplinas pradėjo skverbtis problemos, 
susijusios su matematikos, kibernetikos, fizikos, elektronikos 
klausimais. Beveik visos katedros atsisakė tradicinės mokslinės 
izoliacijos. Ypač sparčiai vystėsi kardiologinių tyrimų integravi
mas, apėmęs įvairių disciplinų katedras -  vidaus ir vaikų ligų, 
chirurginių, akių ligų, higienos, normaliosios ir patologinės ana
tomijos, net cheminių disciplinų atstovus. Kone visur mokslinė
je veikloje vis daugiau pirmenybė teikiama kiekybiniams tyrimo 
metodams.

Taip natūraliai, vykstant bendrai visos šalies audringai pa
žangai, KMI virto mokomuoju-moksliniu kompleksu. Mes in
tensyviai ir vaisingai bendradarbiaujame su daugeliu mokslinių 
įstaigų, kurios veikia Maskvoje, Leningrade, Kijeve, Charkove, 
Lvove, Minske, Taškente ir daugelyje kitų šalies centrų. Mes ak
tyviai dalyvaujame vykdant mokslines tarptautines programas 
ESPT ir PSAO linija, o taip pat su JAV ir kai kuriomis kitomis 
kapitalistinėmis šalimis.

Tokio plataus ir vaisingo bendradarbiavimo sėkmę lemia 
nuoseklus darbo koordinavimas, kompleksiškumas ir integravi
mas. Visų pirma ir svarbiausia tai visapusiška broliškų res
publikų pagalba, kurią mes gauname v isuomet, kai tik kreipia
mės prašydami reikiamos aparatūros ir visko, kas reikalinga taip 
intensyviam moksliniam darbui.

Antra, tai mokslinio darbo nuoseklus kompleksiškumas. Vi
sus mus jungia ir sutelkia pagrindinė problema -  išeminė širdies 
liga (IŠL). Ji sveikatos apsaugos akiratyje atsirado palyginti ne
seniai. Tik 1909 m. įžymūs Kijevo mokslininkai V. Obrazcovas ir 
N. Stražeska pirmieji aprašė miokardo infarktą bei jo pagrindines 
klinikines formas. Ir po to šis susirgimas dar kelis dešimtmečius 
pasitaikydavo labai retai: per penkerius mano darbo Kuršėnuose 
metus nepasitaikė nei vieno ligonio, kuris būtų sirgęs infarktu.
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Šiandien jis virto „žudiku Nr. 1“ tarp pramoniškai išvystytų šalių 
gyventojų, taigi ir mūsų krašte. Kova su šiuo klastingu susirgimu 
-  pagrindinis mūsų kolektyvo uždavinys.

Ir trečia -  integravimas. Tik iš įvairių pusių aptarus ir dau
geliu požiūriu sukoordinavus pastangas galima tikėtis sėkmės. 
Kodėl mes IŠL vadiname klastinga? Todėl, kad ji išsivysto paty
liukais, paslapčia ir neretai trenkia netikėtai, staiga, kaip perkūnas 
iš giedro dangaus, ir trenkia neretai mirtimi. Daugiau kaip pusė 
milijono žmonių žūsta nuo IŠL kasmet JAV, ir ne ką mažiau -  
mūsų šalyje. Tokie šio negando masteliai prilygsta pavojingiau
siai epideminei ligai. Todėl IŠL ir vadinama 20 amžiaus antros 
pusės epidemija, ir kovojama su ja kaip su epidemine liga.

Tokia kova bus tuo sėkmingesnė, kuo geriau mes pažinsime 
priešą. Pirmiausia būtina tiksliai nustatyti nuostolius. Tuo tikslu 
vedama sisteminga įskaita, kruopščiai registruojami visi miokar
do infarkto atvejai. Mūsų institutas vykdo nuo 1969 m. tokį re
gistrą Kaune kaip daugianacionalinės tarptautinės programos da
lyvis. Kartu mes įsijungėme į tokio paties masto tarptautinį darbą 
epidemiologiškai tirdami vadinamuosius rizikos faktorius, kurie 
didina galimybę ir tikimybę susirgti IŠL bei miokardo infarktu. 
Iš jų  labiausiai reikšmingi ir neabejotinai žalingi trys: padidėjęs 
kraujospūdis, padidėjęs cholesterino kiekis kraujyje ir rūkymas. 
Ne šiaip sau Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija buvo pa
skelbusi 1980 metų šūkį „Rūkymas arba sveikata -  pasirinkite 
patys“. Mat rūkymas yra ir plaučių vėžio, hipertonijos, lėtinio 
bronchito ir daugelio kitokių sveikatos sutrikimų pradininkas ir 
„rėmėjas“. Tiriame ir daugiau kitų, „pagalbinių“ nepalankių fak
torių, pvz„ judėjimo stoką, kūno masės perteklių, cukrinio diabe
to reikšmę. Šios ir kitokios nehigieniško gyvenimo būdo kompli
kacijos gali lemtingai sustiprinti trijų pagrindinių rizikos faktorių 
nepalankią įtaką.

Išsiaiškinus rizikos susirgti faktorius, galima sėkmingai
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užkirsti kelią susirgti IŠL. Du mūsų jauni mokslininkai sudarė 
algoritmą -  tokią formulę, kuri leidžia paskaičiuoti kiekvienam 
asmeniui atskirai tikimybę susirgti IŠL. Tas algoritmas remiasi 
svarbiaisiais minėtais trimis neabejotinais rizikos faktoriais -  
kraujospūdžio bei cholesterino kraujyje duomenimis ir rūkymo 
praktika. Už šį algoritmą autoriams jaunųjų mokslininkų konkur
se, kuris vyko 1979 m. III Visasąjunginio kardiologų suvažiavi
mo metu Maskvoje, buvo paskirta premija.

Tai tik vienas pavyzdžių, kokį derlių mums atneša dar 1958 
m. pradėtas bendradarbiavimas su matematikais, kibemetikais, 
kitokių nemedicininių profesijų atstovais ir aprūpinimas labiau
siai greitaeige skaičiavimo technika. Neveltui genialusis italas 
Galilėjus dar 16 amžiuje ragino: „Išmatuok viską, ką gali išma
tuoti, ir padaryk išmatuojamu kol kas neišmatuotą.“

Sėkmingo mokslinio darbo šerdis ir variklis nūnai -  elek
troninė skaičiavimo technika. ESM pagal sustatytą programą per 
keletą minučių gali apdoroti daugelį milijonų duomenų, atlikti 
milijonus skaičiavimo veiksmų, kurie yra būtini sugretinant, ana
lizuojant ir kryptingai atrenkant gautus rezultatus. Taip moks
lininko darbas revoliucionizuojamas -  kiekybė pereina į naują 
kokybę. Tyrinėtojas laimi nepaprastai platų įvykių apžvelgimą ir 
nepaprastai gilią jų  kiekybinę analizę.

Tačiau ESM tik skaičiuoja, bet kol kas nemąsto, nesuvokia, 
nesupranta. Naująją kokybę realizuojame ir kūrybiškai įvaldome 
mes, mąstantieji žmonės.

Mokslinio darbo kompleksiškumas ir techninis aprūpinimas 
sudarė pagrindą mūsų institutui imtis vadovaujančios, koordinuo
jančios įstaigos funkcijų bendradarbiaujant su Ekonominio savi
tarpio pagalbos tarybos (ESPT) šalių mokslininkais pagal temą 
„Elektrosignalų automatinės analizės, panaudojant skaičiavimo 
mašinas, parengimas ir tobulinimas“. Be to, mes kaip lygiaver
čiai partneriai įstengiame dalyvauti vykdant dar keletą temų. Mes
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džiaugiamės, kad visuose tuose darbuose, be grynai mokslinių 
darbuotojų, dalyvauja dar ir 18 mokomųjų katedrų darbuotojai. 
Čia ir yra neabejotinas mokomojo mokslinio komplekso pamata
vimas ir pranašumas.

Apibendrinę savo ir kitų mokslininkų patirtį mes priėjome 
išvadą, kad su klastingąja IŠL reikia kovoti planingai, sistemin
gai, nuosekliai. Taip gimė vieningos nuoseklios kovos su IŠL 
sistemos idėja. Šita sistema apima visas kovos sritis ir visus jos 
etapus -  pirminę IŠL profilaktiką, ankstyvą diagnostiką, gydymą, 
antrinę profilaktiką ir reabilitaciją -  sveikatos bei darbingumo 
grąžinimą. Ta sistema vykdoma trimis lygiais -  neorganizuotos, 
bendros gyventojų masės lygiu, organizuotų darbo kolektyvų ly
giu ir individualioje plotmėje, rūpinantis atskirais asmenimis ir jų  
betarpiškos buities, šeimos aplinka.

Beje, mūsų tarptautinis debiutas ir buvo darbas neorgani
zuotos gyventojų masės lygiu vykdant Kauno-Roterdamo pro
gramą. Tai buvo pirma tarptautinė programa, kurią kartu atliko 
dvi skirtingų visuomeninių santvarkų šalys.

Vieninga nuosekli kovos su IŠL sistema gali būti sėkmingai 
vykdoma tik socialistinėje visuomenėje. Juk tik joje yra vieninga 
valstybinė gydymo-profilaktikos įstaigų bei tarnybiĮ sistema. Tiek 
mūsų, tiek užsienio mokslininkų žinios ir patirtis aiškiai byloja, 
jog ištikus ūmiam miokardo infarktui ligonio likimas priklauso 
nuo to, kaip greitai jis pateks į specializuotą ligoninės skyrių. Mes 
sugebėjome griebtis visų reikalingų priemonių ir sumažinome 
mirtingumą visu trečdaliu.

Vieninga nuosekli kovos su IŠL sistema dar kartą patvir
tino, kad yra tikslinga koordinuoti, kompleksuoti ir kryptingai 
integruoti įvairių profesijų specialistų pastangas, vadovaujantis 
lenininiu principu apie mokslo, politikos ir praktikos vienovę.

Šiuo metu kompleksinius tyrimus vykdome kartu su Mas
kvos, Charkovo, Minsko ir Taškento mokslininkais. Per pastaruo
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sius penkerius metus atlikti tyrimai parodė, kad asmenų, turinčių 
didesnį rizikos faktorių „rinkinį“ grupėje susirgimai miokardo in
farktu pasitaiko 3 kartus dažniau, o asmenų, kuriems yra pradinių 
IŠL reiškinių, grupėje -  5 kartus dažniau, negu grupėje asmenų, 
kurie tų rizikos faktorių neturėjo. Pažymėtina, kad lygiai didelis, 
būtent penkeriopai didesnis, sergamumas buvo nustatytas ir gru
pėje, kurią sudarė asmenys, neatvykusieji į tyrimus, nors buvo 
sistemingai pakartotinai kviečiami. Tai davė mums pagrindą lai
kyti atsisakymą nuo profilaktinio ištyrimo rimtu rizikos faktoriu
mi, kartu tai parodė, kad „stručio politika“ -  slėpti galvą į smėlį ir 
ignoruoti IŠL pavojų -  nieko gera nežada.

IŠL gali pradėti savo klastingą žygį prieš mūsų sveikatą ir 
gyvybę jau motinos įsčiose: jau pirmą gyvenimo mėnesį naujagi
miai gali turėti du iš trijų neabejotinų rizikos faktorių -  padidėjusį 
kraujospūdį ir cholesterino perteklių kraujyje, o jei tėvai dar rūko 
-  tai ir visus tris.

Mes, kaip ir dauguma kitų tyrinėtojų, iki šiol atlikome epi
demiologinius tyrimus kviesdami 40-59 m. amžiaus vyrus. Ta
čiau pastaruoju metu epidemiologiškai pradėta tirti ir jaunesnius. 
Mes kartu su Maskvos ir ESPT šalių mokslininkais dabar tyri
nėjame, kaip dažnai vaikams ir paaugliams pasitaiko padidėjęs 
kraujospūdis ir cholesterino perteklius kraujyje. Deja, kone kas 
trečias ištirtasis turi bent vieną IŠL rizikos faktorių. Liūdna, kad 
jau šioje amžiaus grupėje pasitaiko ir trečiasis neabejotinas rizi
kos faktorius -  rūkymas.

Kardiologiniai tyrimai IŠL vagoje mūsų institute dominuo
ja. Tačiau nemažai dirbame tyrinėjant ir kitas medicinos mokslų 
problemas. Kad ir tie tyrimai vyktų optimaliai, standartizuotai bei 
unifikuotai, maksimaliai bendradarbiaujant, buvo įsteigta atski
ra Centrinė mokslinių tyrimų laboratorija. Joje sudarytos visos 
sąlygos tirti medžiagų apykaitos biochemiją ir patochemiją, jos 
reguliavimo mechanizmus, į jos sudėtį taip pat įeina regos ap

k
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saugos laboratorija, akušerijos ir ginekologijos, higienos ir kitos 
laboratorijos.

Susikūręs pas mus mokslinis komponentas palankiai vei
kia ir mokymo procesą. Pirmiausia, susidarė ypatinga nuostata, 
atmosfera, siekimas palaikyti kiek galima aukštesnį mokslinį 
lygį. Tai būdinga ne tik dėstytojams, bet ir studentams. Tačiau 
būtų neteisinga manyti, kad mokymo proceso tobulinimas vyksta 
vien spontaniškai, stichiškai. Jo racionaliu, moksliškai pagrįstu 
gerinimu mūsų buvo susirūpinta tuo pačiu metu, kai pradėjome 
stiprinti mokslinį darbą. 1961 m., siekiant pagerinti pedagoginį 
procesą, buvo pradėti sistemingi sociologiniai tyrimai. Tuo pa
čiu laikotarpiu atskirose katedrose pradėti bandymai panaudoti 
programuotos kontrolės bei programuoto mokymo elementus. 
Šios pastangos buvo 1964 m. aptartos ir apibendrintos specialioje 
mokslinėje metodinėje konferencijoje. 1967 ir 1968 metais suor
ganizavome pedagogikos ir psichologijos kursus, kur atitinkamus 
klausimus dėstė ir nagrinėjo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių aukštųjų 
pedagogikos mokyklų mokslininkai. 1968 m. KM1 buvo įsteigta 
Pedagogikos katedra, o taip pat ir redakcinė leidybinė grupė, kuri 
pradėjo leisti mūsų dėstytojų rengiamą mokymo metodinę me
džiagą. Mūsų pastangas apvainikavo 1969 m. Kaune sukviesta 
pirmoji Visasąjunginė mokslinė metodinė konferencija aukštojo 
mokslo optimizavimo klausimais.

Kiek giliai medicina skverbtųsi į žmogaus organizmo gel
mes, pagrindinis jos kelias vis dėlto turi eiti ne molekuliniu 
lygmeniu, o toje sferoje, kur realiai bei dialektiškai supranta
ma biologinių, techninių, socialinių ir metodologinių filosofinių 
faktorių sąveika ir vienybė. Suvokti tą vienybę ir pajungti ją  KM 1 
ne tik moksliniam, bet ir pedagoginiam, auklėjamam darbui -  
svarbiausias uždavinys, išryškėjęs trečiame mūsų instituto raidos 
dešimtmetyje, galima sakyti -  mūsų brandos amžiuje.

Labai rcikšminuas buvo I R72 m. TSKP CK ir I SRS Minis
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trų darybos nutarimas ..Del priemonių, padedančių toliau tobu
linti aukštąjį mokslą šalyje". Tą nutarimą atidžiai aptaręs LTSR 
aukštųjų mokyklų aktyvas paragino \istis nustatyti optimalią 
kiek\ienos specialybės disciplinų apimti, peržiūrėti jų tarpusavio 
santykius, maksimaliai atpalaiduoti studentus nuo gausios ir sens
tančios medžiagos, apriboti užduotis savarankiškam darbui, nes 
kai kurte pedagogai tuo aiškiai piktnaudžiavo.

Įgyvendinti tai nebuvo lengva. Tačiau mes ir tada gerai su
vokėme, kaip ir dabar, jog situacija mokymo srityje yra įtemp
ta. Mokslotyra yra įrodžiusi, kad, viena vertus, mūsų žinios kas 
dešimt metų padvigubėja, o kita vertus -  maždaug pusė turimų 
žinių per penkerius metus moraliai pasensta ir jas būtina išjungti 
iš operatyvaus mokslinio, pedagoginio ir praktinio darbo. Be to, 
mokslas ne tik auga nematytais tempais, bet ir išsisluoksniuoja 
-  šiuo metu medicina yra išsiskirsčiusi į daugiau kaip 170 pagrin
dinių specialybių.

Ir čia sprendimo reikia ieškoti per koordinavimą, komplek
siškumą ir integravimą. Tai mūsų institute atlieka terapijos, chi
rurgijos ir kitos mokymo metodinės komisijos. Itin perspektyvus 
atrodo mums sisteminis struktūrinis dėstymo optimizavimo me
todas, kuris remiasi svarbiausių ligų vaizdų-sindromų analitiniu 
nagrinėjimu. Sakoma, ir teisingai, kad žmogus gali parausti arba 
pabalti dėl įvairių priežasčių, atsitinka ir taip, kad dėl tos pačios 
priežasties, pavyzdžiui, iš pykčio, vienas žmogus pabąla, o kitas -  
parausta. Ligonis, sakykime, skundžiasi skausmais širdies plote. 
Juos gali sukelti ne tik širdies, bet ir kitų organų pažeidimai. Tie
sa išryškėja per nuoseklų sisteminį struktūrinį nagrinėjimą. Įvai
rias skausmą lemiančias šioje vietoje priežastis smulkiau tyrinėja 
įvairios medicinos sritys, ir tikrosios priežasties paieškos tokiu 
metodu kaip tik ir leidžia vykdyti mokymo procesą kompleksiš
kai, integruotai. Tai kartu yra ir probleminio mokymo pagrindas, 
į kurį vis daugiau dedama vilčių.
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Į visą tai atsižvelgiant KMI pagrindinės vystymosi kryp
tys būtų tokios: skverbtis gilyn į molekulinį žmogaus organizmo 
lygį, kartu ieškant tolesnių apibendrinančių, integruojančių prin
cipų bei požiūrių; stiprinti sąlytį su socialiniais, psichologiniais ir 
kitais visuomeniniais mokslais, ypač plėtojant epidemiologinius 
prevencinės krypties tyrimus; atskleisti vis didėjančią medicinos 
etikos problemų įvairovę ir svarbą, nuosekliai kovoti su nužmo
gėjimo (dehumanizacijos) tendencijomis; tinkamai realizuoti 
moksliniame ir pedagoginiame darbe pažangiuosius medicinos 
siekimus, plečiant specializuotą pagalbą ir kartu tvirtinant tiek 
profilaktines jos sritis, tiek sistemingai plėtojant reabilitaciją.

Mokymo procese turėtume siekti diferenciacijos ir integra
cijos dialektinės vienovės. Tai -  daugiamatė perspektyvos už
duotis. Yra trys pagrindinės diferenciacijos ašys: pagal žmogaus 
organizmo sistemas (kardiologija, pulmonogija, oftalmologija ir 
pan.), pagal etiopatogenezės procesus (onkologija, reumatologi
ja, ftiziatrija ir pan.) ir pagal veiklos metodiką (rentgenologija, 
elektrofiziologija, fizioterapija ir pan.). Integracija turi vykti šių 
ašių sandūrose. Tai turėtų tapti mūsų mokslinio bei pedagoginio 
darbo organizaciniu ir metodologiniu pamatu, atspirties platfor
ma tolesniems ieškojimams ir pasiekimams. Sandūroje gimsta 
problemos ir iš to natūraliai rutuliojasi probleminis mokymas, 
kuris savo ruožtu atitinkamai formuos studentų mąstymą. Spren
džiant problemas, mąstymas įgaus aiškumo, nuoseklumo ir kartu 
ugdys platų periferinį akiplotį.

Esu giliai įsitikinęs, kad anksčiau ar vėliau mūsų mokymo 
planuose bei programose atsiras nauja specialybė -  apylinkės gy
dytojo specialybė. Toks gydytojas bus kartu ir žmogaus sveikatos 
treneris, pagrindinės integruojančios sveikatos apsaugos sistemos 
grandies darbuotojas. Kaip tik tokiam ypač reikalingas problemi
nis mąstymas, platus periferinis akiplotis.

Aptariant probleminio mokymo problema \erta prisiminti.
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jog marksistinei lenininei filosofijai būdingas dialektinis požiū
ris ir priėjimas. Tada aiškėja, kad greta diferenciacijos šiuolaiki
niame moksle neišvengiamai stiprėja integracinės tendencijos. Iš 
to gimsta sąvokos, bendros daugeliui ir net visiems paskiriems 
mokslams. Jas galima vadinti bendramokslinėmis. Tik giliai su
pratus tas bendramokslines sąvokas bus įmanoma realizuoti proble
minį mokymą. Ir iš to kyla svarbus uždavinys visuomeninių mokslų 
katedroms -  bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais organi
zuoti įvadinį bendramokslinį (bendrasąvokinį) kursą pradedan
tiems mediciną studijuoti jaunuoliams. Ir gal ne vien mediciną.

Tenka pabrėžti, kad gerai dirba mūsų Studentų mokslinė 
draugija. Sveikintina, kad 1975 m. į darnią sistemą buvo suvestas 
studentų mokslinis darbas, organiškai jį jungiant su mokymo pro
cesu. Pas mus visuomeniniais pagrindais yra sukurtos sustiprin
to mokymo grupės. Studentai laisvu noru fakultatyvuose mokosi 
pridėtinių dalykų, pavyzdžiui, kibernetikos pagrindų, jiems ren
giami klinikinės fiziologijos, klinikinės farmakologijos semina
rai. Studentams dėsto ir jų  moksliniams darbams vadovauja taip 
pat ir Mokslinio tyrimo instituto bendradarbiai. Savo ruožtu ne
mažai baigusiųjų institutą ir praėjusių sustiprinto mokymo kursą 
įsijungė į Mokslinio tyrimo instituto bendradarbių gretas.

Nužvelgiant praeitą kelią matyti, kad mūsų darbuose ir pa
siekimuose vyrauja savalaikis naujų mokslinių koncepcijų ope
ratyvus įsavinimas. Tai visiškai atitinka L. Brežnevo nurodymą,, 
kad praktiškas nauju mokslinių idėjų įdiegimas šiandien yra ne 
mažiau svarbus, kaip jų iškėlimas bei parengimas. Jei nebūtų, kas 
įdiegia, tai ir puikiausios idėjos liktų bevaisės.

Mes plačiai ir netrukdomai bendraujame ne tik su broliš
kų respublikų bei ESPT šalių mokslininkais, bet ir su kai kurių 
kapitalistinių kraštų mokslo veikėjais. Sekame ir tai, kąjie  rašo. 
Audringas mokslo ir technikos vystymasis kelia kai kurių vaka
riečių mokslininkų nerimą, net pasimetimą. Vietoj ankstesnės
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technokratijos koncepcijos ten peršama technotronikos samprata, 
biokratijos koncepcija. Visa tai — nevykusios ir netinkamos reak
cijos į veržlų mokslinį techninį progresą ir pergalingą marksiz
mo-leninizmo žygiavimą per mūsų planetą. Mūsų laikus galima 
apibūdinti kaip naują didžiąją takoskyrinę ribą žmonijos istorijo
je, kurios reikšmė prilygsta tam kokybiniam šuoliui, koks įvyko 
perėjus iš barbarystės į civilizaciją.

Apžvelgus mūsų raidos kelią, kartu ir savo konkrečius pa
siekimus, jauti didžiulę kūrybinio darbo laimę ir neribotas gali
mybes, kurių realizavimas toli pranoko pačias drąsiausias Kuršė
nų miestelio gydytojo jaunystės svajones.

K u ršėn u o se . A p ie  1 9 7 0  m .
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„Tik jokiu budu nesiskaidykit”

Profesorius Vilius Grabauskas

2011 m. rugsėjis

Rektorių Zigmą Januškevičių prisimenu kaip studentų glo
bėją, kaip įtaigų lektorių, mokėjusį uždegti jaunimą naujomis 
mokslo idėjomis ir koncepcijomis, kaip plačios kompetencijos 
klinicistą ir Kauno medicinos instituto tarptautinio bendradarbia
vimo iniciatorių. Iliustruodamas pastarąjį teiginį tik priminsiu, 
kad profesorius Zigmas Januškevičius jau nuo 1958 metų kvies
tas į tarptautinius kongresus įvairiomis mokslo ir studijų temomis 
(į Filadelfiją -  1958 m., Čikagą -  1959 m., Edinburgą -  1961 m., 
Ž enevą- 1963 m. irt. t.).

Nuo trečiojo kurso dirbau Studentų mokslinės draugijos 
(SMD) taryboje. Iš pradžių buvau SMD tarybos narys, o vėliau, 
nuo ketvirto kurso,-pirmininkas. SMD veikloje dalyvavau ir kaip 
Hospitalinės terapijos būrelio narys. Būrelis veikė prie Hospita- 
linės terapijos katedros, kuriai vadovavo Rektorius profesorius 
Zigmas Januškevičius, todėl dažnai jį sutikdavau. Mums, studen
tams, imponavo, kad Rektorius visuomet rėmė bet kokią veiklą, 
susijusią su mokslu, tobulėjimu, žinių siekimu. Jis pats studentų 
moksliniam darbui nevadovavo, tuo metu Hospitalinės terapijos 
būrelio vadovai buvo doc. G. Vitenšteinas, o vėliau -  doc. Šim
kus ir doc. P. Zabiela. Visą SMD veiklą koordinavo išradingieji 
docentai (vėliau tapo profesoriais) J. Blužas ir E. Stalioraitytė, 
o paskutiniais mano studijų metais, šeštame kurse, -  P. Šnipas. 
Rektorius Z. Januškevičius draugijai darė didelę įtaką, nes nuo
lat domėjosi jos veikla, dalyvaudavo visose jos konferencijose, 
atrasdavo lėšų studentų mokslo darbams išleisti. Prisimenu, bu
vau penkto kurso studentas, kai Kaune vyko Baltijos šalių SMD
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konferencija. Man kaip SMD tarybos pirmininkui teko būti greta 
Rektoriaus ir pirmininkauti plenariniam posėdžiui. Tai nebuvo 
paprasta. Rektoriaus reikalavimai buvo griežti, mobilizuojantys, 
aktyvinantys: viską, ką darai, privalai padaryti puikiai. Kartais tie 
reikalavimai išaugdavo iki tokio lygio, kad įvykdyti buvo sunku. 
Tačiau Rektorius mokėjo ir atsipalaiduoti, ypač mėgo muziką. 
Turėjo sodraus tembro balsą ir mėgo dainuoti arijas iš operų. Toje 
Baltijos šalių SMD konferencijoje jis taip pat dainavo. Studentai 
žinojo šį Rektoriaus pomėgį, per įvairius renginius (mediumus, 
išleistuves ir t.t.) prašydavo padainuoti. Jis niekad neatsisakyda
vo.

Rektorius nuoširdžiai džiaugėsi studentų moksliniais lai
mėjimais, niekad nepamiršdavo pasveikinti, paspausti ranką, 
paskatinti, viešai paskelbti. Atmintin įsirėžė ir toks savotiškai 
pasibaigęs nutikimas. Institute laikytasi tradicijos, jog studentų 
mokslinė konferencija yra šventė. Tą dieną nebūdavo paskaitų, 
jokių užsiėmimų -  sudarytos sąlygos konferencijoje dalyvau
ti visiems studentams. Iš tiesų dalyvauta gausiai, tačiau kai ku
rie tą dieną panaudodavo kaip tinkami. Rektorius kaip Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) medicinos studijų ekspertas mūsų 
konferencijos dieną turėjo išvykti į užsienį. Sužinojome, kad tuo
metinis mokymo reikalų prorektorius, kuris turėjo pavaduoti rek
torių, nusprendė tradicijos atsisakyti ir SMD konferencijos metu 
nekeisti tvarkaraščių, lyg tai būtų eilinė diena. Man kaip SMD ta
rybos pirmininkui profesoriai J. Blužas ir E. Stalioraitytė patarė iš 
anksto kreiptis į rektorių ir SMD vardu pateikti prašymą dėl lais
vos dienos. Rektorius mane priėmė gerai nusiteikęs, suprato, kad 
konferenciją reikia organizuoti tradiciškai. Apie tai informavau 
SMD tarybą, mokslinius vadovus. Konferencijos dieną iš pradžių 
viskas vyko taip, kaip planavome. Staiga -  didelis triukšmas: ieš
komas SMD pirmininkas, kviečiamas pas prorektorių. Mat jis at
ėjo į auditoriją skaityti visuomeninių mokslų paskaitos (!) ir rado

ją  tuščią. Matyt, supyko, nes tuoj pat išsikvietė mane. Barė labai 
stipriai, vis paklausdamas: „Kodėl rektoriauji? Išlėksi iš instituto 
su trenksmu ir baigsis tavo vadovavimas.“ Man tai buvo tikras 
siaubas. Bandžiau aiškinti, kad savivalės nėra, kad iš anksto de
rinta su Rektoriumi... Bet kur tau!

Mano nuotaika stipriai sugedo, į konferenciją grįžau it musę 
kandęs. SMD tarybos nariai klausinėjo, kas atsitiko, man sunku 
buvo ką nors paaiškinti. Moksliniams vadovams pasakiau apie 
prorektoriaus ketinimą mane, penktakursį, šalinti iš instituto. Jie 
patarė nesijaudinti. Rektorius sugrįš, ir viskas savaime išsispręs. 
Iš tiesų grįžęs Rektorius tik užjaučiamai pajuokavo dėl mano 
streso, ir tuo viskas baigėsi. Tačiau buvusio prorektoriaus žodžiai 
apie „atsisėdimą į rektoriaus kėdę“ buvo lyg ir pranašiški -  atkū
rus Lietuvos nepriklausomybę, net vienuolika metų (1991-2002 
m.) vadovavau Kauno medicinos universitetui.

Baigęs tuometinį Kauno medicinos institutą gavau kvie
timą dirbti Rektoriaus vadovaujamoje katedroje. Tai didelis pa
sitikėjimas ir garbė. Z. Januškevičiaus dėka Kauno medicinos 
institutas garsėjo visoje tuometinėje Tarybų Sąjungoje. Bet kam 
pakakdavo tik pasakyti, jog dirbi prof. Z. Januškevičiaus katedro
je, ir pajusdavai pagarbą. Prisimenu, 1967 metais Rektorius buvo 
išrinktas SSRS Medicinos mokslų akademijos tikruoju nariu. Tai 
buvo didelė šventė ne tik katedrai, bet ir visam institutui. Tačiau 
netrukus šis Rektoriaus pripažinimas atsisuko prieš jį  patį. Būtent 
tuo metu, Anapilin išėjus maskviškiui Visasąjunginio terapijos 
instituto direktoriui A. Miasnikovui, šios pareigos pasiūlytos pro
fesoriui Z. Januškevičiui.

Rektorius jokiu būdu nenorėjo palikti savo instituto. Kita 
vertus, anuometinėje santvarkoje ne taip paprasta buvo atsisakyti 
tokio posto. Norint išspręsti šį subtilų reikalą bei neprisišaukti 
rimtų pasekmių sau ir institucijai, reikėjo didelės išminties bei 
diplomatijos.
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Akademikas skatino ir jaunimą, ir vyresnius instituto dar
buotojus įsitraukti į pagrindinę jo remiamų mokslinių tyrinėjimų 
kryptį, būtent į kardiologiją. Ji buvo Rektoriaus meilė ir gyve
nimo prasmė. Įvairių projektų, vykdytų kardiologijos srityje, re
zultatai rodė, kad pagal šį pavyzdį galima vystyti ir kitas medici
nos mokslų sritis. Rektorius naujoms koncepcijoms, be abejonės, 
pritarė, tačiau į įvairius pasiūlymus vienareikšmiškai atsakydavo: 
„Pritariu, darykit, tik siūlau daryti kaip kardiologijoj!“

Akademiko Z. Januškevičiaus pripažinimas ne tik to meto 
Tarybų Sąjungoje, bet ir tarptautinėje erdvėje rodė, jog jis yra la
bai plataus akiračio specialistas, intuityviai jaučiantis naujausias 
medicinos mokslo pažangos kryptis bei idėjas. Jas, kas svarbiau
sia, Rektorius numatydavo prieš kelerius metus. Todėl Kauno 
medicinos institutas buvo vienas iš pirmųjų SSRS, kur pradėtas 
medicinos mokslų technizavimas ir kompiuterizavimas. Aka
demiko iniciatyva instituto mokslo laboratorijose pradėjo dirbti 
daug įvairių specialistų ir techniškųjų mokslų atstovų: inžinierių, 
programuotojų, fizikų, matematikų, biologų, informatikos ir sta
tistikos specialistų ir 1.1. Daugelį iš jų  akademikas pasikvietė iš 
Vilniaus. Medicinos fakultete buvo pradėta savarankiška biofizi
kų rengimo programa.

1971-1972 mokslo metais -  nauja Rektoriaus Z. Januške
vičiaus iniciatyva ir pastangos: pradėta dalyvauti tarptautiniuose 
projektuose. Visų pirma tai Kauno-Roterdamo epidemiologinių 
tyrimų studija, ūmaus miokardo infarkto registras. Epidemiolo
ginius ir profilaktinius tyrinėjimus PSO vertino labai aukštai, tuo 
metu tokiems projektams skirta pakankamai daug lėšų. Kauno- 
Roterdamo programos tikslas buvo ištirti daugiaveiksnės išemi
nės širdies ligos profilaktikos galimybes dviejuose moksliniuose 
centruose, atstovavusiuose dviems skirtingoms politinėms ir so- 
cialinėms-ekonominėms sistemoms, t. y. kapitalistinei ir socia
listinei. Atstovauti Vakarų Europos modeliui pasirinkta Olandija,
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Tarptautinis Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos (F.SPT) šalių mokslininkų 
koordinacinis pasitarimas. Kaunas. 1978-ieji, spalio 18-20 d.

o atstovauti kitai sistemai pretendavo net keliolika SSRS medi
cinos mokslo centrų: Maskvos, tuometinio Leningrado, Kijevo, 
Minsko, Tbilisio, Novosibirsko ir kiti. Kaunas -  miestas, uždaras 
užsieniečių vizitams, pretendentų sąraše buvo paskutinis, „dėl 
viso pikto“. Tačiau mokslo centrus-kandidatus vertino užsienio 
specialistai. Jau aplankę daug didžiųjų šalies miestų, į Kauną at
vyko septyni PSO ekspertai. Akademikas Z. Januškevičius, turė
jęs nemažą tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, gerai žinomas 
mokslininkas ir mokslinio darbo organizatorius, mūsų mokslo 
potencialą ir galimybes sugebėjo pristatyti taip, jog ekspertai be 
jokių diskusijų pasirinko Kauną. Tai dar vienas pavyzdys, kad 
akademikas buvo gerai informuotas, puikiai jautė medicinos po
reikius ir naujoves, sugebėjo jas akumuliuoti ir numatyti jų  plėtros 
perspektyvas. Tai ir lėmė ekspertų pasirinkimą, sudariusį prielai
das išgarsinti Kauną tarptautiniu mastu bei nemaža dalimi lėmu- 
sį tolesnį Kauno medicinos instituto, vėliau akademijos, o dabar 
universiteto, tarptautinį bendradarbiavimą. Vykdant tarptautines
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programas išaugo nauja mokslininkų karta, nuėjusi pakankamai 
ilgą kelią: nuo įvairių projektų, programų vykdytojų iki koncepci
jų  ir naujų idėjų generatorių. Jau tuo metu Kauno medicinos ins
tituto specialistus PSO pradėjo kviestis ne tik kaip konsultantus 
ar ekspertus, bet ir į nuolatinį darbą PSO struktūrose. Rektorius 
tuo didžiavosi, ypač kai išgirsdavf, jog jo mokykloje parengtų 
specialistų darbai vertinami labai gerai.

Akademiko Z. Januškevičiaus vadybos stilius buvo labai 
griežtas. Sugebėdavo iš žmogaus išreikalauti kiek tik įmanoma, 
kuo daugiau. Nestokojome, ypač jaunimas, sveikatos ir energijos, 
rimtai dirbdami mokėmės užsienio kalbų, domėjomės naujausia 
literatūra, rengėme referatus apie mokslo naujienas, kurioms aka
demikas buvo ypač smalsus ir imlus. Jis siekė, kad šią savybę 
ugdytųsi ir jaunieji mokslininkai. Prisimenu, remdamiesi savo il
galaikių tyrimų duomenimis JAV mokslininkai pirmieji pagrindė 
kardiovaskulinės rizikos koncepciją bei pateikė matematinę šios 
rizikos vertinimo formulę. Tokio turinio publikacijos pasirodė 
1967 metais. Akademikas atkakliai reikalavo, kad tokie darbai 
būtų atlikti ir pas mus. Įgyvendinti šį reikalavimą nebuvo lengva. 
Norint parašyti moksliškai pagrįstą straipsnį, reikėjo ilgalaikių, 
10-15 metų trukusių sistemingų tyrinėjimų. Kaip minėjau, 1971 — 
1972 mokslo metais pradėta Kauno-Roterdamo programa. Po ke- 
lerių metų, būtent 1977-aisiais, į Lietuvą atvykusiai amerikiečių 
specialistų delegacijai mes pateikėme palyginti paprastą žmogaus 
kardiovaskulinės rizikos įvertinimo bei prognozavimo modelį. Jis 
labai sudomino amerikiečius. Pranešimas patiko ir akademikui. 
Jis man pasakė: „Na štai, dabar matau, kad esi pasirengęs dirbti 
Pasaulio sveikatos organizacijoje.“ Po metų aš, Kauno mokyklos 
auklėtinis, laimėjęs konkursą, kuriame dalyvavo per trisdešimt 
pretendentų, išvykau dirbti į PSO. Rektorius labai džiaugėsi.

Pažangos ir žinių akademikas iš savo darbuotojų reikalavo 
kasdien. Neretai mus egzaminuodavo paklausdamas vieno ar kito
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dalyko. Kartą, grįžęs iš užsienio kelionės, eilinės ryto penkmi- 
nutės metu dalijosi mokslo naujienomis. Tai jis mėgdavo daryti 
-  perskaitęs naują straipsnį, sugrįžęs iš kokio nors kongreso ar 
mokslinės konferencijos. Komentuodamas straipsnį apie rizikos 
veiksnių koregavimo įtaką sergamumui koronarine liga bei mirš
tamumui nuo jos mažinti, profesorius aiškino, kaip turėtų dirbti 
gydytojas, siekiantis problemą spręsti ne tada, kai ligonis paten
ka į reanimaciją, o daug anksčiau. Tačiau neprisiminė straipsnio 
autorių pavardžių ir staiga paklausė: „Argi niekas neskaitėt šio 
straipsnio?“ Išgirdęs atsakymą iš jaunimo lūpų, liko nepapras
tai patenkintas. „O! Gerai“, -  įvertino akademikas. Jo autorite
tas buvo toks didelis, kad, kai jis kalbėdavo, auditorijoje būdavo 
mirtina tyla.

Akademikas turėdavo idėjų, kurios sulaukdavo dėmesio 
tarptautiniu mastu. Viena tokių buvo sukurti vieningą kovos su 
išemine širdies liga sistemą. Jos esmė: darbas turėtų prasidėti nuo 
epidemiologinių tyrinėjimų, profilaktinių priemonių diegimo, 
ankstyvosios diagnostikos, veiksmingo gydymo ir reabilitacijos, 
o baigtųsi, nesėkmės (mirties) atvejais, -  morfologiniais tyrimais. 
Šie irgi būtų panaudoti mokslui ir pažangai. Akademikas buvo su
galvojęs ir terminus „aktyvi gydytojo pozicija“, „aktyvi sveikatos 
politika ir strategija“ .

Akademikui Z. Januškevičiui aktyviai remiant Kaune pra
dėta vykdyti nemažai tarptautinių projektų. Tai išeminės širdies 
ligos profilaktikos epidemiologinė studija (vadovė prof. A. Bau- 
binienė), kurią koordinavo PSO štabas Ženevoje, populiacinis 
miokardo infarkto registras, kuris vykdytas tuometiniame Kar
diologijos institute, vadovaujant prof. J. Blužui, reabilitacijos po 
miokardo infarkto projektas (vadovė prof. N. Misiūnienė). Buvo 
keletas JAV ir SSRS dvišalio tarptautinio bendradarbiavimo pro
jektų, kuriuose dalyvavo ir mūsų specialistai. Visų šių projektų 
ir programų iniciatorius, įkvėpėjas bei mokslinis vadovas buvo
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akademikas, o mes -  šių projektų vykdytojai. Kvietimas dalyvau
ti tarptautiniuose projektuose buvo akivaizdus tuometinio Kau
no medicinos instituto mokslininkų kompetencijos įvertinimas, 
o PSO suteikė išskirtinę galimybę bendradarbiauti ir tobulėti; 
Maskvos galios kontroliuoti šią veiklą buvo ribotos.

Dalyvaudami šiuose projektuose mūsų mokslininkai tobu
lėjo, vėliau buvo kviečiami nuolat dirbti PSO. Ten teko padirbėti 
ir man, vėliau vyko profesorė D. Žemaitytė, dr. R. Prochorskas, 
doc. A. Šačkutė. Norint dirbti PSO struktūrose, visada reikėjo 
įveikti didžiulę konkurenciją. Paprastai konkursuose dalyvauda
vo daugiau nei trys dešimtys pretendentų, remiamų savų lobistų. 
Nenuostabu, kad nugalint toje konkurencinėje kovoje dažnai pa
dėdavo akademiko Z. Januškevičiaus tarptautinis autoritetas.

Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą ir ypač prisime
nant pradžią (ji nebuvo tokia paprasta ir sklandi, kaip gali atrodyti 
žvelgiant dabar), nederėtų pamiršti, jog šiai raidai darė įtaką visas 
įvairiausių veiksnių kompleksas. Bendradarbiavimo pradžioje kai 
kurių vakariečių požiūris į mūsų instituciją ir žmones buvo tam 
tikra prasme atsargus. Tačiau nuostatos greitai kito, kai vykdant 
tyrimų standartizacijos procesą mūsų kompetencija bei darbo ko
kybė nė kiek nenusileido partnerių komandos darbui, o kai kur 
net pranoko. Kaip pavyzdį galima prisiminti biocheminių tyrimų 
standartizavimo pratybas, kuriose dalyvavo trys specialistai; prof. 
A. Toleikis (vėliau pelnęs Nacionalinę mokslo premiją), Olandi
jos biocheminės tarnybos vadovas ir PSO ekspertas amerikietis. 
Tada šie tyrimai buvo atliekami rankiniu būdu. Stebėjusieji visų 
tyrėjų rankų miklumą ir sugebėjimus matė tiesiog neįtikėtinus 
dalykus. Pamenu, kiek džiaugsmo matytas vaizdas suteikė Rek
toriui.

Tačiau Kauno komandos autoriteto ir apskritai pripažinimo 
augimui reikšmės turėjo ir su moksliniu darbu nesusiję veiksniai. 
Vieną iš jų, kurio svarbos Rektorius galbūt ir neįvertino, norėčiau

paminėti. Kauno-Roterdamo epidemiologinių tyrimų studija tuo 
metu buvo labiausiai standartizuotas tarptautinis mokslinis ty
rimas. Kiekviena procedūra (tyrimo imties parinkimas, taip pat 
medicininiai, elektrogardiografiniai, biocheminiai, sociologiniai, 
psichologiniai aspektai, profilaktinio poveikio schemos ir 1.1.) 
turėjo būti atliekama maksimaliai vienodai abiejuose centruose. 
Siekiant šio tikslo, sistemingai treniruotasi ne tik namuose, bet ir 
kartu, komandoms susitikus. 1973 metais, prieš pradedant tyrimą, 
į Kauną turėjo atvykti olandų mokslininkų komanda, lydima PSO 
koordinatorių. Dėl mums nesuprantamų priežasčių grupė negavo 
leidimo atvykti į Kauną. Nesant kitos išeities, susitikti su partneriais 
ir aptarti standartizacijos procedūras vykome į Maskvą. Atmintyje 
liko vakariečiams labai įsidėmėtina situacija, kurios „kaltininkas“ 
buvo Rektorius Z. Januškevičius. Tarptautinio susitikimo pabai
goje abi komandos pakviestos į restoraną „Russkij bazar“ šven
tinės vakarienės. Kalbėtasi daugeliu temų, bet labiausiai visi įsi
minė meno ir kultūros išmanymo dvikovą, kurioje rungėsi olandų 
grupės vadovas prof. L. Burema ir akademikas Z. Januškevičius. 
Profesoriui L. Buremai paminėjus kurį nors garsų dailininką, ne 
tik olandų, akademikas tuoj apibendrindavo, kokiame muzieju
je ir kur žinomiausi kūriniai eksponuojami. Pirmajam užsiminus 
apie mėgstamas operų arijas, antrasis tučtuojau jas uždainuodavo. 
Olandams tai darė neišdildomą įspūdį, mes atvirai didžiavomės 
savo Rektoriumi. Manau, ne be Rektoriaus indėlio olandai įsitiki
no, jog jiems teko ne iš kelmo spirti partneriai.

Kaune atliekamų tyrinėjimų rezultatai sukaupti kaip didžiu
lė duomenų bazė, kuria buvo galima naudotis prognozuojant bei 
analizuojant ne tik širdies ir kraujagyslių sistemos, bet ir kitas 
ligas, bendrojo išgyvenamumo bei mirtingumo problemas. Re
miantis šiais duomenimis, gimė integralios lėtinių ligų profilakti
kos koncepcija, kuri pripažinta tarptautiniu mastu. Vadovaujantis 
šia koncepcija PSO būstinėje Ženevoje buvo sukurta atitinkama



tarptautinė programa. Galutinai ši programa parengta Kaune, čia 
sudarytas veiksmų planas. Europos lygiu ši programa peraugo į 
CIND1 programą, kuri tęsiama ir šiuo metu.

Būtent Kaune 1981-ųjų lapkričio 16-21 dienomis vyko pa
sitarimas, kurį organizavo PSO Taryba, dirbanti Ženevoje, Eu
ropos regioninis biuras (Kopenhaga) ir mes, kauniečiai. Jame ir 
buvo galutinai suformuluota lėtinių ligų profilaktikos programa, 
pagrįsta solidžiais moksliniais tyrimais. Neseniai PSO pareng
ta monografija, kuri taip ir pavadinta -  „The road firom Kaunas“ 
(„Kelias iš Kauno“). To kelio pradžia buvo 1981-ieji, kai Kau
ne įvyko svarbusis PSO pasitarimas. Tačiau moksliniais tyrimais 
grįsta reali pradžia turėtų būti daug anksčiau, o to kelio pradinin
kas buvo akademikas Zigmas Januškevičius.

Akademikas visuomet turėjo sveikų ir svarių ambicijų ir 
norėjo, kad jo mokykla būtų garsi. Jis to siekė pats, skatino ir 
kitus. Šios idėjos toliau puoselėtos ir atkūrus nepriklausomybę. 
Rektoriaus mokiniai ir bendražygiai stengėsi įgyvendinti priesa
ką, jo pasakytą minit savo 70 metų jubiliejų. Tas priesakas -  kaip 
testamentas kardiologijos mokslui ir visai Kauno medicinos aka
deminei bendruomenei: „Tik jokiu būdu nesiskaidykit!"

Prisimenant ir pagerbiant Rektoriaus, akademiko, profeso
riaus, pedagogo, daugelio mokslinių darbų pradininką ir moks
linio darbo organizatoriaus atminimą naujai sukurto Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto konceptualios struktūros plotmėje, 
akivaizdu, jog daugelis tuometinio institucijos vadovo idėjų ak
tualios ir šiandien. Jo pasekėjų ir mokinių įgyvendinti strateginiai 
sprendimai pareikalavo didelės išminties ir pastangų. Būtent jas 
suvienijus išsivystė moderni integruota sveikatos ir medicinos 
mokslų institucija, kurios tolesnei pažangai tebėra svarbus Rek
toriaus akademiko Zigmo Januškevičiaus priesakas, kviečiantis 
susitelkti, kviečiantis į bendrą darbą. Vienybėje glūdi Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto jėga.
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Pašnekesys su pro I'. Jurgiu Brėdikiu. I97S m.
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Akademikas Z. Januškevičius -  ypatinga asmenybė

Akademikas Jurgis Brėdikis

2010-ieji, spalis

Mano mokslinio-praktinio ir pedagoginio darbo pradžia ir 
tolesnė eiga yra tampriai susijusi su Kauno medicinos instituto 
rektoriumi Hospitalinės terapijos katedros vedėju profesoriu
mi Zigmu Januškevičiumi. Daug metų bendravome. Nelengva 
trumpai papasakoti apie šį neeilinį žmogų. Tai buvo valdinga, labai 
prieštaringa asmenybė. Gal todėl ilgai neišleista atsiminimų knyga 
apie jį. Galbūt tie, kurie gerai pažinojo profesorių Z. Januškevičių, 
nelinkę visko atvirai rašyti ir sakyti? Tektų pasakoti ne tik apie 
nuopelnus, teigiamas savybes, bet ir apie neigiamas. Tačiau ule  
mortni aut bene aut ni/iit\ Kai kurie gal vengia prisiminimų, nes 
rektorius buvo nomenklatūrinis sovietų darbuotojas, nuėjęs ilgą par
tinės veiklos kelią. Vykdydamas atsakingas pareigas jis turėjo va
dovautis komunistų partijos nuostatomis bei programomis. Tačiau 
savo politinę padėtį panaudodavo pirmiausiai Kauno medicinos 
institutui stiprinti. Jo dėka prie instituto įsteigta Centrinė moksli
nių tyrimų laboratorija (vėliau -  Širdies ir kraujagyslių fiziologi
jos ir patologijos mokslo tyrimo institutas), pastatyti bendrabučiai. 
Jis labai rūpinosi aparatūros (ir importinės!) įsigijimu, specialistų 

studentų, aspirantų, mokslo daktarų -  rengimu, visaip skatino ga
bius studentus. Nuolat atnaujinamos Z. Januškevičiaus paskaitos 
būdavo įdomios. Domėjosi medicinos mokslo naujienomis ir pritar
davo pažangioms idėjoms bei padėdavo jas įdiegti. Z. Januškevičių 
aš labiau vertinu ne kaip mokslininką, o kaip mokslo organizatorių. 
Jo vadovavimo metais institute pradėta vystyti daug naujų mokslo 
krypčių. Z. Januškevičius domėjosi naujausiomis mokymo priemo
nėmis, pritaikydavo tai. ką pamatydavo užsienio šalyse. Jam vado-
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vaujant pradėti rengti biofizikai, vyko matematikos-kibemetikos 
seminarai dėstytojams (juos ir pats lankė).

Tačiau labiausiai akademikas rūpinosi ligoniais. Tai laikė 
savo aukščiausia ir švenčiausia pareiga. Jis buvo geras terapeutas, 
puikiai išmanė kardiologiją. Erudicija ir įžvalgumas leido jam 
lengvai orientuotis beveik visose klinikinės medicinos srityse. 
Z. Januškevičius puikiai vadovaudavo konsiliumams ir klinikinėms- 
anatominėms konferencijoms, kuriose būdavo analizuojami mir
ties atvejai. Pabrėždavo didžiulę medikų atsakomybę, su ligoniais 
buvo labai humaniškas. Sau, kolegoms ir mokiniams -  labai reiklus, 
neatleisdavo už aplaidumą, nesąžiningumą, abejingumą, reikalau
davo profesionalumo. Cituodavo Dantę: „Abejingiesiems -  praga
ras!“ Pasižymėjo ir aštroku sąmoju. Jo atmintis buvo fenomenali, 
atsimindavo net perskaitytų grožinės ar mokslo literatūros knygų, 
straipsnių detales. Žinojo daugelio studentų pavardes, įsidėmėdavo 
ligonių tyrimų duomenis.

Darbe profesorius Zigmas Januškevičius buvo griežtas, au
tokratiškas, net diktatoriškas, o ne darbo metu -  paprastas, draugiš
kas. Labai domėjosi menu. Kartais koncertuose baritonu dainuoda
vo solo partijas. Laisvalaikiu mokėjo atsipalaiduoti ir linksmintis, 
mėgo keliauti, pabūti su senais draugais. Pobūviuose užvesdavo 
dainą, būdavo linksmas, neatsisakydavo taurelės konjako (ir stu
dentams, ir ligoniams sakydavo, kad viena konjako taurelė ne tik 
nekenkia širdžiai, bet padeda). Žinomas buvo jo posakis pobūvį 
baigiant: „Kas turi pradžią, turi ir pabaigą.“ Išgirdę šiuos žodžius, 
visi pakildavo nuo stalo...

Z. Januškevičius gerbė savo mokytojus. Slapčia globojo ir 
padėjo savo kolegoms, nukentėjusiems nuo sovietų valdžios, repre
suotiems ir grįžusiems iš Sibiro. Žinau, jį kritikuodavo už tai, kad 
leido institute dirbti fotografui A. Rondamanskiui ir kai kuriems ki
tiems, kurie nebuvo laikomi „švariais“ sovietiniais piliečiais. Tuo 
pačiu buvo žiaurus ir labai kerštingas tiems, kurie jį kritikuodavo,
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prieštaravo ar nepaisydavo jo nuomonės. Supykęs labai švepluoda
vo, jo veidas net pasikeisdavo. Bet, kai reikėdavo, sugebėdavo elgtis 
diplomatiškai ir būti pakantus kitų nuomonei. Tačiau ši demokratija 
nesiderino su baime, įtampa ir netikrumu -  ta atmosfera, kurią jis 
sukūrė aplink save.

Z. Januškevičiaus plačiai veiklai daug padėjo jo ryšiai su 
Lietuvos valdžia (daug kas gydytis atvykdavo į Kauno klinikas), 
įžymiais mokslo ir kultūros veikėjais. Vystant kardiologiją daug 
padėjo pažintys su žinomais mokslininkais, vienas jų  -  akade
mikas A. L. Miasnikovas, kurio vadovautame Terapijos institute 
(vėliau -  Kardiologijos institutas) Maskvoje tobulinosi. Ten už
simezgė ir ryšiai su akademiku E. Čazovu, Švacchabaja ir kitais. 
Tai turėjo reikšmės pertvarkant, kuriant naują kardiologinės tar
nybos sistemą Lietuvoje.

Prisiminsiu kelis epizodus, susijusius su širdies elektrine 
stimuliacija. ...Kai eksperimentuojant pirmą kartą pavyko širdžiai 
„primesti“ dažnesni ritmą, aš iš klinikų rūsio, kur buvusioje prieš
lėktuvinės saugos slėptuvėje, paverstoje operacine, atlikome eks
perimentinius tyrimus su šunimis, džiūgaudamas strimgalviais 
užbėgau į trečią aukštą ir įsiveržiau į rektoriaus kabinetą. Vyko 
katedros posėdis. Kaip ir tikėjausi, ilgai rektoriaus įkalbinėti ne
reikėjo. Palikęs visus susirinkusius, jis nusileido į rūsį. Pamatyta 
galimybė elektriniais impulsais reguliuoti širdies ritmąjam pada
rė didelį įspūdį.

Su inžinieriumi Petru Kazakevičiumi sukūrę širdies stimu
liatorių netrukus praktikoje ėmėme taikyti išorinę elektrinę sti
muliaciją. Taip veikėme, ir kai į kliniką dėl visiškos atrioventri- 
kulinės blokados ir „Morgani-Adams-Stokes“ priepuolių pateko 
senyvas pacientas. Jo būklė -  Status paroxysmalis: priepuoliai 
dažnai kartojosi, kiekvieną kartą sustojus širdžiai žmogus netek
davo sąmonės, prasidėdavo traukuliai. Vaistai nepadėjo (speci
finių ir nėra). Elektriniai impulsai pašalindavo asistoliją, tačiau
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sugrįžus sąmonei pacientas stengėsi nustumti elektrodus, uždėtus 
ant krūtinės -  150 voltų įtampos impulsai sutraukdavo krūtinės 
raumenis ir tai buvo labai skausminga. O nutraukus stimuliavi
mą vėl prasidėdavo priepuolis. Žinojau, kad užsienyje jau pradėta 
taikyti stimuliacija į širdį „įsodinus“ elektrodus -  tam užtenka ke
lių voltų įtampos impulsų. Pasiūliau akademikui Z. Januškevičiui 
kviesti konsiliumą. Susirinko visas „elitas“.

Mano nuomone, reikėjo operuoti -  įsiūti į širdį laidus. Su
pratau, kad atliekant tai pirmą kartą neišvengiamos etinės bei tei
sinės problemos. Rizikos buvo. Daugelio dalykų tada nežinojome. 
Neturėjome supratimo, kokie laidai tinkami, ar galima nepertrau
kiamai stimuliuoti širdijos nežalojant, ar, nustojus stimuliuoti, bus 
atkurta savarankiška širdies veikla. Tąkart pasirinkimas nebuvo 
didelis: arba pasakyti ligoniui, jo giminėms, kad viską, kas žinoma 
medicinoje, jau padarėme, arba ryžtis operuoti bei rizikuoti.

Pasipylė konsiliumo dalyvių klausimai. Kokia garantija, kad 
pavyks prisiūti laidus? Ar tokios sunkios būklės ligonis ištvers? 
Ar elektrokardiostimuliatorius veiks nepertraukiamai? Ar verta ri
zikuoti? Aš vienas atsakinėjau į terapeutų -  amžinų medicinos kon
servatorių -  klausimus. Stokojau argumentų ir patirties diskutuoti. 
Ir nebuvau įsitikinęs, kad tikrai pasiseks. Tačiau žinojau, kad kitos 
išeities nėra.

Pakeičiau diskusijos taktiką: į klausimus ėmiau atsakinėti 
klausimais:

-  Jeigu atsisakome operuoti, ar konsiliumas gali pasiūlyti 
kitą gydymo būdą?

Visi tylėjo.
Teko kalbėti akademikui Z. Januškevičiui.
-  Palikti ligonį tokioje situacijoje yra taip pat rizikinga, kaip 

jį operuoti. Jeigu operacija duoda bent vieną šansą iš šimto, pri
valome juo pasinaudoti. Indikacijos -  absoliučios, alternatyvos 
neturime. Ar jūs pasirengęs operuoti? -  kreipėsi į mane.
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-  Taip, -  trumpai atsakiau.
Ėmėmės neįprastos operacijos. Ji buvo pirmoji tokia ne tik 

Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje bei, išskyrus Švediją, pirmoji ir 
Europoje.

Ligonį Mackevičių paguldėme ant operacinio stalo, galima 
sakyti, jau pusgyvį. Po paskutinio priepuolio ir elektrinio širdies 
stimuliavimo jis, vežamas koridoriumi, gulėjo nejudrus ir tik pri
jungto elektrokardioskopo kreivė rodė retus širdies susitraukimus 
-  apie dvidešimt kartų per minutę. Staiga kažkas sušuko:

-  Širdis sustojo! Sustojo!
Akimirksniu turėjau nuspręsti, kaip elgtis. Plokštelės-elek- 

trodai nesterilūs. Jeigu juos uždėsime ant krūtinės, kaip daryti pjū
vį? Persmelkė žaibiška mintis: kuo greičiau privalau pradėti tiesio
ginį masažą. Be abejonės, jis daug efektyvesnis nei išorinis.

Išorinis širdies masažas ne visuomet atliktas sklandžiai. Kli
nikų patologoanatomai rūpestingai tyrinėjo mirusius, kuriems buvo 
taikytas šis metodas. Dažni atvejai -  šonkaulių lūžimai, širdies rau
mens kraujosruvos. Kaip ir kitos naujovės, taip ir išorinio širdies 
masažo metodika, iš esmės pakeitusi reanimaciją ir išgelbėjusi ne
suskaičiuojamai daug gyvybių, sulaukė inertiškai mąsčiusiųjų pa
sipriešinimo. Klinikose sklido įvairios kalbos, o kažkas inicijavo 
surengti ir „parodomąją“ klinikinę-anatominę konferenciją. Iš tiesų 
konferencija priminė viešą teismą ir susidorojimą. Kai kurie ko
legos, linkę kritikuoti ir smerkti (gal ir pavydėti), atėjo ironiškai 
šypsodamiesi. Pirmasis pranešėjas retoriškai klausė:

-  Jeigu ir toliau į sekcinę mirusieji pateks su sulaužytais šon
kauliais, ką pasakysime jų  giminėms? Ar jie neims abejoti: mirė 
nuo ligos ar dėl reanimavimo traumos?

Tai man pasirodė per daug įžūlu. Prisiminiau profesoriaus 
Blinovo posakį: „Geriau netikras išsigelbėjimas, negu tikra mirtis.“ 
Kas kaltesnis: tas, kuris nebijo rizikuoti ir šoka į upę gelbėti skęs
tančiojo (nors išgelbėti nepavyksta), ar kuris skęstančiojo nė ne-
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bando gelbėti. Pastarojo juk niekas neteisia. Gavęs žodį, tvirtu bal
su uždaviau tik vieną klausimą:

-  Kas geriau: ar likti gyvam, nors ir su lūžusiais šonkauliais, 
ar mirti ir patekti pas patoanatomus su sveikais šonkauliais?

Pirmininkavo profesorius Z. Januškevičius. Jis labai domė
josi ir reanimacijos klausimais.

-  Tie, kurie daro išorinį širdies masažą, turi būti atsargūs, 
turi mokėti teisingai taikyti metodą. Tačiau dėl jo naudos diskusijų 
negali būti. Ateityje, manau, teks aptarti ne tuos atvejus, kai rea
nimuojant lūžo šonkauliai -  tai gali atsitikti ir sėkmingai atliekant 
reanimaciją, o atvejus, kai reikėjo tai daryti, bet nebuvo daroma. 
Todėl prašau profesorių Alfredą Smailį parengti ir man pateikti 
medicinos personalo mokymo programą, kurioje būtų išorinio ma
sažo, kvėpavimo „iš burnos į bumą“ ir kitų priemonių taikymo 
metodika. Instrukcijos turi būti visuose budėjimo postuose! -  baigė 
diskusiją akademikas.

Pirmoji operacija, kurios metu implantavau nepertraukia
mos elektrinės stimuliacijos laidus, buvo sėkminga. Tą dieną 
institute vyko atviras mokslinės tarybos posėdis. Nors ir išvargęs 
dalyvavau jame.

-  Šiandien, balandžio 12-ąją, visas pasaulis stebisi pirmuoju 
žmogaus skrydžiu į kosmosą ir sveikina pinnąj Į kosmonautą Jurijų 
Gagariną, -  kalbėjo rektorius. -  O mums malonu pasveikinti do
centą Jurgį Brėdikį su pirmąja nauja operacija, kurios dėka iki tol 
beviltiškam ligoniui širdies veiklą palaiko aparatas stimuliatorius, 
kurį sukūrė docentas ir inžinierius Petras Kazakevičius.

Vieną 1964 metų rytą, skubėdamas aukštyn klinikų laiptais, 
sutikau rektorių. Jis ištiesė savo visad minkštą ranką. Iš jo veido 
išraiškos supratau, kad nori pasikalbėti.

-  Kiek širdies operacijų darote per savaitę?
Atsakiau. Dar nežinodamas, dėl ko klausinėja, paaiškinau, 

kad dirbame tik savo entuziazmo vedini, kad nėra atskiro chirur

gijos skyriaus, kad operuojančių chirurgų brigados nariai nuolat 
keičiasi, nes operacijų metu kažkam prireikia bėgti į studentų prak
tikos darbus...

-  O kiek skaitote paskaitų?
Greitai suskaičiavęs, pasakiau. Rektorius susimąstė.
-  Daugoka. Reikia sumažinti. O ar gerai sutariate su ka

tedros vedėju docentu Klebanovu?
-Taip, gerai... Tikrai gerai.
Išraiškingasis rektoriaus veidas aiškiai sakė, kad daugiau jo 

nebedominu. Vėl ištiesė ranką ir paprašė:
-A pie ketvirtą valandą, baigiantis rektorato posėdžiui, atei

kite.
Turėjau daug darbo, tačiau visą dieną iš galvos vis neišėjo tas 

pokalbis.
Laukiamajame prie kabineto durų dar labiau nerimavau. Po

sėdis užsitęsė. Iš atminties pradėjau „traukti“ skaičius, kurių, ma
niau, gali prireikti: kiek atlikome širdies operacijų, koks mirtingu
mas, kiek dienų ligoniai gydomi klinikoje...

Pagaliau rektoriaus kabineto durys atsidarė ir, garsiai daly
damiesi įspūdžiais, išėjo posėdžiavusieji. Sekretorė, žvilgčiodama 
į mane, atsakinėjo telefonu:

-  Taip, yra... Taip, laukia.
Pakvietė į didelį kabinetą. Rektorius mindžiukavo ties savo 

stalu. Po posėdžio buvo likę instituto partijos komiteto sekretorius 
docentas Jonas Platūkis ir prorektorius mokslo reikalams profeso
rius Blažiejus Abraitis, jis maloniai man šyptelėjo.

-  Ut, prašau sėstis, -  pasiūlė rektorius ir apibėrė klausimais:
-  Kokios mokslo problemos šiuo metu sprendžiamos ka

tedroje? Kas artimiausiu metu gins disertaciją?
Pasakojau, jog situacija nėra gera. Mokslo darbai atlieka

mi be vieningos problemos, kiekvienas daro taip, kaip jam atrodo 
geriau. Nenutylėjau, kad kai kurie darbai, mano nuomone, ne
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perspektyvūs, turint galvoje temas ir darbus širdies chirurgijos ir 
elektros stimuliavimo srityje, apie kuriuos žinojome iš publikacijų 
bei mokslinių pranešimų už Lietuvos ribų.

-A r  instituto vivariumas teikia pakankamai gyvuliukų eks
perimentams? -  paklausė profesorius B. Abraitis.

-  Jų trūksta. Daugiausiai padeda eksperimentus atliekantys 
studentai. Jie -  šungaudžiai-profesionalai, -  pajuokavau.

-  Reikia ir su kardiologais daugiau bendrauti, -  įsiterpė rek
torius.

Partijos sekretorius, įrėmęs į mane žvilgsnį, iki tol tylėjo. Ga
liausiai jis prabilo. Tada man tapo aišku, dėl ko kvietė.

-  Jurgi, -  kreipėsi (buvome bendrakursiai). -  Ar negalvoji 
stoti į partiją?

Nelaukdamas mano atsakymo, tęsė:
-  Pats žinai, kad mums trūksta vadovaujančių kadrų. Kiek 

daug turėjome iš svetur atsiųstų profesorių! Vien chirurgų kiek: 
Odinovas, Rikosujevas, savo chirurginiais sugebėjimais liūdnai 
pagarsėjęs Rivlingas. Tavo katedrai taip pat vadovauja atvykęs 
docentas D. Klebanovas, neoperuojantis chirurgijos katedros ve
dėjas... Nors Stropus ir Jocius -  puikūs chirurgai, bet nerealu, kad 
jie įgytų mokslo laipsnius; be mokslo laipsnio katedrai vadovauti 
negalima. Pagal aukštosios mokyklos darbuotojų ir turinčių moks
lo laipsnius skaičių Maskva sprendžia instituto finansavimo ir 
etatų klausimus. Mums reikia savų kadrų, savų katedrų vedėjų.

Taip, tai buvo tiesa. Iki karo Lietuvoje garsėjo profesoriai 
chirurgai V. Kuzma, V. Kanauka, jų  mokiniai. Karas vienus nubloškė 
į Vakarus, kitus -  į Rytus, profesorius V. Kuzma 1942-aisiais mirė.

Z. Januškevičius, iki tol visą laiką vaikštinėjęs, atsisėdo 
prieš mane. Jo veidas buvo rimtas.

-  Ut, iš jūsų daug laukiame. Praėjote gerą mokyklą aspi
rantūroje. Mokslo daktaro laipsnis irgi įpareigoja. Mes mano
me, kad galėtumėte vadovauti katedrai. Duotume du tris aspi
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rantus, -  žvilgtelėjo į prorektorių mokslo reikalams profeso
rių B. Abraitį, o šiam pritariamai linktelėjus, tęsė:

-  Turėtumėte daugiau jėgų širdies chirurgijai vystyti. Su
formuluotumėte jiems mokslo darbų temas, jie apgintų diser
tacijas.

Aplinkinėmis gatvėmis lėtai ėjau namo. Turėjau apie ką 
pagalvoti. Reikėjo apsispręsti dėl pasiūlymo stoti į partiją (bet 
tai buvo ne pasiūlymas, o sąlyga!). Namuose apie savo rūpes
čius prasitariau žmonai. Ką pasakys draugai ir pažįstami, jei 
įstosiu į partiją? Jie visi -  Lietuvos patriotai.

-  Bet jeigu nori padaryti tai, ką sumanei, įgyvendinti 
daug savo idėjų, tau nėra kito kelio. O draugai supras, -  sakė 
žmona. -  Juk ir tarp jų  yra tokių, kurie, verčiami būtinybės, 
įstojo.

Pasidarė ramiau, nors tą vakarą ilgai neužmigau, galvo
jau apie vadovavimą aspirantams, apie naujus mokslo ieškoji
mus. Iš tikrųjų nesitikėjau tokio rektoriaus pasiūlymo. Nebijo
čiau vadovauti katedros mokslo veiklai. Pedagoginio darbo or
ganizavimu ir dabar rūpinuosi. Bet aš ne viską operuoju. Kaip 
aš vadovausiu aštuoniems chirurgijos skyriams, kaip vizituo
siu?..

Prisimenu vieną mano vadovautos Chirurgijos katedros ryti
nį pasitarimą. Kaip visada, jis vyko didžiojoje klinikų auditorijoje. 
Į jį pakvietėme anesteziologus ir reanimatologus, dėl kurių klai
dų išvakarėse mirė operuotas ligonis. Tiesą sakant, juos įklampino 
kažką supainioję laborantai ir pateikę ne tuos biocheminių tyrimų 
duomenis. Už operaciją atsakingas anesteziologas pasikliovė tyri
mais, nors klinikinis vaizdas rodė kitką. Intensyvios terapijos gydy
tojas, tęsęs ligonio gydymą, tyrimų nepakartojo. Ligonį pažinojo ir 
globojo rektorius. Sužinojęs apie mirtį, jis pasakė: „Klinicistas -  
tai solistas, o laborantai tik akomponuoja.“ Ir dviprasmiškai kons
tatavo: „Pateko į chirurgų rankas ir mirė.“
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Rektorius nuolat stebėdavo mūsų klinikos darbą ir kartais 
įsikišdavo. Terapeutų ir chirurgų interesų sfera dažnai ta pati, ta
čiau jei ligoniui kažkas ne taip padaryta ar nepadaryta, daugiausiai 
kliūdavo chirurgams. Juos griežtai kritikuodavo ir terapeutų rytinė
se konferencijose. Manau, kad rektoriaus aplinkoje buvo žmonių, 
parankinių, kurie kartais ir nepagrįstai skųsdavo chirurgus. Ne in
formuodavo, o dezinformuodavo. Tai sukurdavo (ar palaikydavo) 
savotišką dviejų gretimų katedrų, teisingiau, jų klinikinių skyrių 
tam tikrą antagonizmą. Vienas nedidelis konfliktas šiek tiek pakeitė 
šią situaciją.

Pirmininkavau eiliniam chirurgų pasitarimui, kai į auditoriją 
tyliai įėjo medicinos sesuo ir kažką pasakė vieno skyriaus vedė
jui. Šis tuoj pat išskubėjo. Pamaniau, kad įvyko kas nors svarbaus 
jo skyriuje. Po „penkminutės“ pamačiau jį koridoriuje suglumusį, 
veidas įraudęs.

-  Rektorius tuoj pat kviečia pas jį, -  pasakė man.
Pajutau kažką negera. Tai žadėjo ir piktas rektoriaus veidas.

Z. Januškevičius nervingai vaikščiojo po kabinetą.
-  Ut, kokie pas jus chirurgai, kad naktį budėjęs terapeutas 

negali jų  rasti ir prisišaukti. Įsivaizduokite, ūmus miokardo infark
tas ir dar katastrofa pilve! Ligoniui didžiausi pilvo skausmai, o 
chirurgas konsultuoti neateina iki ryto. Tvarkos', ut, nėra pas jus!

Norėjau paaiškinti, kad budintis chirurgas visą naktį operavo 
-  tą tikriausiai jau buvo sakęs ir skyriaus vedėjas. Taip pat supratau, 
kad tai ne paaiškinimas. Reikėjo iš namų iškviesti dar vieną chi
rurgą. Bet juk tai -  problema, kurią spręsti turiu aš, o ne kitos 
katedros vedėjas!

Tvirtu balsu pasakiau:
-A š  norėčiau pirmasis sužinoti, jei Chirurgijos klinikoje atsi

randa problemų. Mano pareiga išsiaiškinti ir, jeigu kas nors negerai, 
imtis organizacinių priemonių, nubausti kaltus. Jūs mane paskyrė
te katedros vedėju, ir aš prisiėmiau visą atsakomybę. Todėl noriu
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išgirsti, kokias pastabas turite mano vadovaujamai katedrai, kad 
galėčiau šalinti trūkumus. Jeigu manote, kad aš nesusitvarkau, 
prašau mane atleisti.

Rektorius staiga pasikeitė, iš „forte“ perėjo į „piano“.
Po šio pokalbio Z. Januškevičius manęs „nebeapeidavo“. 

Savo ruožtu aš netoleruodavau pavaldinių elgesio, jeigu jie, ne
informavę manęs, dėl savo skyriaus problemų braudavosi į admi
nistraciją. Juk kai kuriuos klausimus pasitarę galėdavome išspręsti 
ir patys, o administracija kartais reaguodavo neadekvačiai ir man 
tekdavo gaišti laiką, aiškinti.

Stengiausi nekonfrontuoti su rektoriumi. Tačiau gyvenimas 
pateikdavo netikėtumų ir ne visuomet pavykdavo išlaviruoti ar at
rasti „aukso vidurį“. Tekdavo pasirinkti vieną barikadų pusę. Taip 
buvo ir tuomet, kai Kauno endokrinologai, vadovaujami profeso
riaus Jurgio Danio, suskato Kaune įkurti SSRS Medicinos mokslų 
akademijos Endokrinologijos instituto filialą. Rektorius katego
riškai nepritarė šiai idėjai. Gal nepatiko, kad filialas bus priklau
somas nuo Maskvos, gal nenorėjo konkurentų jo įsteigtam Kar
diologijos institutui. Rektorius kreipėsi į instituto Mokslo tarybos 
narius ir į mane asmeniškai, ieškodamas pritarimo.

Susipažinęs su filialo steigimo argumentais, neabejodamas 
prisijungiau prie nedidelės Mokslo tarybos narių grupės, kurie 
nepabijojo rektoriaus. Laikas įrodė, kad įgyvendinta idėja buvo 
teisinga. Dėl to, kad palaikiau profesorių Jurgį Danį, tąkart nepa
jutau savo atžvilgiu neigiamos rektoriaus reakcijos. Visada, susiti
kęs Z. Januškevičių, stengdavausi pradėti kalbą apie jį dominusias 
problemas ar mokslo naujienas. Su juo kalbėtis būdavo įdomu, nes 
daug skaitė, domėjosi naujausia mokslo informacija.

Daug metų man teko būti Kauno medicinos instituto Centri
nės metodinės komisijos pirmininku. Atsimenu, pritariau studentų 
Komjaunimo komiteto akademinio sektoriaus iniciatyvai atlikti 
studentų anoniminę apklausą apie disciplinų dėstymą. Ne visi ko
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misijos nariai pritarė, matyt, kai kurie bijojo išgirsti nuomonę apie 
save. Baiminosi ne be reikalo. Paaiškėjo, jog apie 70 proc. stu
dentų nepatenkinti tuo, kaip dėstytojai su jais bendrauja. Studentai 
anketose nurodė, kad dauguma dėstytojų žiūri įjuos iš aukšto, yra 
grubūs ir nemandagūs. Daugelyje katedrų vyravo baimės atmosfe
ra. Daugiau nei pusė studentų prisipažino, jog bijo dėstytojų, kad 
jie net grasina studentams, gąsdina išmesią iš instituto. Atsakymai 
liudijo, kad labai neigiamai vertinami tie dėstytojai, kurie paskaitas 
skaitė „žodis į žodį“, kaip parašė savo vadovėliuose, ir tie, kurie į 
paskaitas ateidavo nepakankamai pasiruošę, kurių dėstymas neduo
davo naudos. Patekusieji į kritikuojamųjų sąrašą pasipiktino ir krei
pėsi į rektorių.

-  Aš negaliu dirbti, jeigu jūs manęs neapginsite! Aš negaliu 
toleruoti, kad studentams leista savivaliauti, vertinti dėstytojų dar
bą ir juos žeminti. Aš išeisiu iš darbo, jeigu jūs nieko nepadarysi
te! -  karščiavosi vienas, kurio Z. Januškevičius jau seniai nemėgo ir 
tikriausiai žinojo, kad jo paskaitos neįdomios.

-  O pareiškimą ar parašėte? -  paklausė rektorius.
Pareiškimą dėstytojas tuoj parašė. Buvo penktadienis. Ta

čiau pirmadienį persigalvojo, vėl atėjo pas rektorių:
-  Žinote, pamaniau, kad geriau bus, jei pareiškimą atsiim

siu.
-  Gaila, -  šaltai atsakė rektorius, -  aš jo nebeturiu. Kadrų 

skyriuje jau parengtas įsakymas dėl jūsų atleidimo. Galiu tik padė
koti už darbą...

Šis atvejis institute garsiai nuskambėjo. O studentų apklau
sos, deja, buvo sustabdytos.

Tariausi su rektoriumi dėl kardiologinių kriterijų, kuriais va
dovaudamiesi turėtume operuoti ligonį, sergantį išemine širdies 
liga. Siūliau: jeigu gydytojai šitų susitarimų nepaisys, juo labiau, 
jei dėl to mirs ligonis, reikės diskutuoti klinikinėse-anatominėse 
konferencijose, uždarame „gydytojų teisme“. Gal suteikti kaltie
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siems žemesnę atestacinę kategoriją (tuo pačiu mažėtų atlygini
mas). Akademikas pritarė. Netrukus turėjome ir realių įvykių -  
Kaune staiga mirė keletas jaunų vyrų. Skrodimo metu rastos 70- 
90 proc. užsikimšusios pagrindinės, magistralinės širdies arterijos. 
Šiuos ligonius gydę kardiologai vienam jų  patarė susirasti lengvesnį 
darbą, kitą pasiuntė gydytis į sanatoriją, trečią stipriai „prifaršira
vo“ vaistų...

Įvyko klinikinė-anatominė konferencija, kuriai vadovavo 
Z. Januškevičius. Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad medikai su
daro tarsi kokią „kastą“, kuri esanti uždara, kurioje ginami savi 
interesai. Rektoriui pirmininkaujant to nebūdavo. Visi, dalyvavę 
aptariamuose, būdavo „išrengiami“. O minimos konferencijos nau
da buvo tik ta, kad atsirado daugiau suprantančiųjų, jog esant in
dikacijoms reikia operuoti širdį -  atlikti aortokoronarinį nuosrūvį 
(šuntavimą). Atsakomybė už klaidą, už mirtį liko kaip ir buvusi, 
tik moralinė.

Iki šiol nežinau, kaip vertinti tai, kad iškovojus Maskvo
je galimybę steigti prie instituto dar vieną laboratoriją (jau veikė 
Centrinė mokslinių tyrimų laboratorija, kuri vėliau tapo institutu), 
tos galimybės atsisakyta. Didelėmis pastangomis gautos lėšos ga
lėjo būti skirtos terapeuto-reumatologo profesoriaus J. Kupčinsko 
(kurio rektorius nemėgo) arba mano mokslo problemoms vystyti. 
Atrodo, Z. Januškevičius pabūgo „per daug“ sustiprinti minėtas 
mokslo ir praktines kryptis ir kilniaširdiškai atsisakė lėšų Vilniaus 
universiteto labui. 1962 metais įkurta Širdies chirurgijos mokslo 
laboratorija prie Vilniaus universiteto Bendrosios chirurgijos ka
tedros, vadovautos akademiko A. Marcinkevičiaus. Šios laborato
rijos įkūrimas parodė, kaip svarbu pasišvęsti vienai sričiai -  širdies 
chirurgijos plėtrai. Vėliau vilniečių laboratorija tapo Lietuvoje 
pirmaujančiu širdies chirurgijos centru. Deja, mes negalėjome ly
gintis (nors stengėmės) nei darbuotojų skaičiumi, nei materialiu 
aprūpinimu. Todėl kartais būdavo piktoka, kai kas nors lygindavo
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Kauno ir Vilniaus širdies chirurgijos rezultatus (kaip kareivių kuopą 
su pulku). Nors, kalbant apie originalią mokslo veiklą, neabejoju, 
pirmavome mes.

Vilniečiai stengėsi paneigti anksčiau „aukštuose sluoksniuo
se“ Z. Januškevičiaus pasakytą frazę apie kardiochirurguos vys
tymo Vilniuje nereikalingumą, kuri padarė daug žalos geriems 
Vilniaus ir Kauno kardiochirurgų santykiams. Ilgai tęsėsi tarsi 
„šaltasis karas“, kuris pasireiškė nesveika savireklama, ne visada 
pagrįstu didžiavimusi. Svarbu, kad akademikas A. Marcinkevičius 
sugebėjo puikiai vadovauti Širdies ir kraujagyslių chirurgijos la
boratorijai, tinkamai pasirinko jaunus žmones, mokė ir išsiugdė 
gabią pamainą. Tiesa, kartu su Kardiologijos instituto direktoriumi 
profesoriumi J. Blužu akademikas Z. Januškevičius nusprendė Kar
diologijos institute įsteigti Širdies ir kraujagyslių chirurgijos labo
ratoriją (tai vienas paskutiniųjų rektoriaus svarbių sprendimų prieš 
staigią mirtį). Gauta lėšų, įsteigta dešimt etatų. Tai buvo vertinga 
pagalba Kauno kardiochirurgijai. Naujai laboratorijai reikėjo ve
dėjo. Rektorius, norėdamas pasitarti, pasikvietė mane. Pokalbyje 
dalyvavo ir profesorius Juozas Blužas.

Kandidatai buvo du: docentas Tarvilas Norkus ir docentas 
Arimantas Dumčius. Būtent su T. Norkumi Kaune 1971 metais 
pradėjome aortokoronarinį šuntavimą. Docentas A. Dumčius daug 
nuveikė elektrokardiostimuliacijos srityje, tačiau veržėsi į „didžią
ją“ kardiochirurgiją, ypač -  į koronarų chirurgiją.

-  Čia jūsų, profesoriau, žmonės, jūs ir spręskite, -  kalbėjo 
rektorius. -  Žinoma, norėčiau žinoti, ką galvoja ir Kardiologijos 
instituto direktorius.

Turėjau pasakyti savo nuomonę. Buvo labai sunku nuspręsti. 
Tartum svarstyklėmis svėriau abiejų kandidatų pliusus ir minusus. 
Supratau, kad kuriant naują laboratoriją reikės daug organizacinių 
pastangų, gerų ryšių. Šiuo požiūriu man šiek tiek pranašesnis at
rodė Arimantas.
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Šiuos argumentus pasakiau garsiai.
-  Gerai, skirsime docentą Dumčių, -  pasakė rektorius.
Praėjo daug metų. Arimantas Dumčius pasirodė esąs geras 

laboratorijos vadovas. Rūpinosi ne tik mokslu bei išeminės širdies 
ligos chirurginiu gydymu, bet ir specialistų, reikalingų specialia
jai diagnostikai ir atviros širdies operacijoms, ugdymu, modernios 
aparatūros įgijimu.

Kartu su rektoriumi vykdavome į Maskvą dalyvauti Medici
nos mokslų akademijos sesijose. Traukinio kupė jis būdavo atsi
palaidavęs, kalbėdavomės apie mokslo naujienas, knygas, muziką. 
Maskvoje nepraleisdavo progos nueiti teatrą, koncertą ar parodą. 
Akademijoje Z. Januškevičius aktyviai dalyvaudavo aptariant įvai
rius klausimus ir turėjo didelį autoritetą, jo nuomonę vertino akade
mijos prezidentai. Vykstant rinkimams, Z. Januškevičiui paprastai 
tekdavo balsų skaičiavimo komisijos pirmininko pareigos.

Nauja medicinos technika turėjo opoziciją. SSRS Medicinos 
mokslų akademijos sesijoje buvo numatyta diskusija dėl naujos me
dicinos technikos. Sesijos išvakarėse sąjunginiame medikų laikraš
tyje pasirodė karikatūra: palatos grindys, sienos ir lubos apstatytos 
monitoriais, savirašiais ir kitokia aparatūra. Užrašas po karikatū
ra patarė: „Atidžiai paieškokite: ligonis taip pat yra.“ Diskusijoje 
dalyvavo akademikas Z. Januškevičius. Talentingas jo referentas 
instituto bibliografas Kostas Vaitkevičius padėjo rektoriui parengti ir 
išleisti rusų kalba nedidelę knygutę „Vidaus ligų problemos ir tech
nikos progresas“.

Pradėjus man domėtis elektrinių impulsų panaudojimu ne 
tik retam, bet ir pernelyg dažnam širdies ritmui normalizuoti, ra
dau Edmondso straipsnį apie 1969 metais atliktą pirmąją operaciją 
ligoniui, kuriam kartojosi labai stiprūs, vaistais nesureguliuojami 
prieširdžiu virpėjimo paroksizmai. Elektrokoaguliacijos būdu, rašy
ta straipsnyje, buvo sunaikintas Hiso pluoštas, po to implantuotas 
elektrostimuliatorius. Ligonio širdies ritmas tapo stabilus. Keletą
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dienų aš vaikščiojau šių naujienų lyg apsvaigintas. Netrukus vyko
me į Maskvą, traukinyje buvo laiko ramiai apie šią problemą pasi
kalbėti su akademiku Z. Januškevičiumi. Įdėmiai išklausęs, šypte
lėjo.

-  Ut, juk tai ne nauja, egzistuoja toks modelis: susirgimas -  
pilna atrioventrikulinė blokada ir pastovus prieširdžiu virpėjimas. 
Tai -  Frederiko aprašytas fenomenas. Ligoniai, juo sergantys, vi
sai neblogai gyvena.

Apsidžiaugiau, kad akademikas prisiminė šią patologiją, apie 
kurią ir aš žinojau.

-  Bet, -  mintijo akademikas, -  blokada, kuri būna ligo
niams, sergantiems Frederiko fenomenu, yra tartum gerybinė. Ko
dėl? Skilvelių ritmas gana dažnas, nuo 40 iki 50 kartų per minutę. 
Todėl nereikia ir stimuliatoriaus. Juo labiau, kad ši blokada, atro
do, nėra lydima Morgani-Adams-Stokes priepuolių.

Gurkšnojo arbatą ir tęsė:
-  Sutinku, kad atsiras ligonių, kuriems širdies blokada ir 

stimuliatoriaus reguliuojamas ritmas bus mažesnė bėda, mažesnė 
patologija nei chaotiška tachikardija. Tačiau reikalinga operaci
ja. Reikia visiškai sunaikinti Hiso pluoštą -  vienintelę trasą, kuria 
širdies nerviniai impulsai iš prieširdžiu plinta į skilvelius. Reiškia, 
kaip ir kiekviena operacija, ir ši turi tam tikrą rizikos laipsnį. Gali
ma ir ligonio mirtis.

-  Operacija ir trauma nebūtų didelė, reikėtų atlikti pjūvį de
šinėje krūtinės pusėje. Mes rengiame metodiką, kaip surasti bei 
panaikinti Hiso pluoštą neatveriant širdies ir be dirbtinės kraujo
takos. Mirties atvejų neturėtų pasitaikyti.

Rektorius įsiklausė:
-  Gerai, bet randasi kelios problemos. Pirma: juk negalite 

garantuoti, jog tikrai atrasite Hiso pluoštą (aš linktelėjau). An
tra, negalite, ut, garantuoti, kad sukelsite gerybinę blokadą, tai yra, 
kad pasiseks suardyti Hiso pluoštą aukštai ir kad skilveliai plaks
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panašiai, kaip esant Frederiko fenomenui, -  akademikas klausia
mai pažvelgė į mane.

Iš tikrųjų, jeigu Hiso pluoštą pažeisime nėjo pradžioje, o že
miau, tai spontaniškas skilvelių ritmas gali pasidaryti labai lėtas
-  net 20-30 kartų per minutę. Tuomet atsirastų Morgani-Adams- 
Stokes priepuolių grėsmė.

Lyg skaitydamas mano mintis Z. Januškevičius sakė kitus 
kontrargumentus.

-  O koks širdies stimuliatoriaus, nuo kurio ligonis tampa 
priklausomas, patikimumas? Teisingiau -  nepatikimumas? Kas 
gali garantuoti?!

-  Šiuo metu užsienyje gaminamų elektrokardiostimuliato- 
rių kokybė jau pakankama, -  atsakiau.

Supratau, jog metas pokalbį baigti.
-  Profesoriau, aš suprantu, kad šios operacijos būtų atlieka

mos ypač retai, nesant jokios kitos išeities.
-  Ut, teisingai, -  pritarė Januškevičius, bet uždavė dar vieną 

klausimą:
-  O kas nuspręs, kad visos kitos priemonės jau išbandytos 

ir liko tik operacija?
1971 metais į kliniką pateko ligonis, kuriam medikamentinės 

priemonės ir daugybė defibriliacijų chaotiško prieširdžiu virpėji
mo nesureguliavo. Ilgai taręsi, ligoniui pasiūlėme operaciją. Vis
ką paaiškinome. Pasakėme ir tai, jog patirties dar neturime, kad jis
-  pirmasis. Ramus, mažakalbis kaimo žmogus be didelių emocijų 
priėmė mūsų pasiūlymą. Operacija pavyko. Tai buvo antitachikar- 
dinės chirurgijos pradžia Kaune (ir buvusioje Sovietų Sąjungoje).

Šiame kelyje lydėjo, kartais skatino, kartais pristabdė paty
rusio kardiologo-mokslininko Z. Januškevičiaus veiksmai ir argu
mentai.
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Mano Rektorius akademikas Zigmas Januškevičius

Profesorius Alvydas Laiškonis

2006-ieji, spalio 17 d.

Prisiminimuose apie įžymius mokslininkus, menininkus 
ar visuomenės veikėjus galima rasti labai prieštaringųjų veiklos 
vertinimų. Vieni iškilias asmenybes dievina ir kelia į aukštumas, 
akcentuoja savo santykį su aprašomu asmeniu. Taip ir sau pačiam 
galima rasti svarbią vietą prisimenamojo nuopelnų fone. Kiti -  
priešingai: stengiasi juodinti, sumenkinti aprašomą asmenybę. 
Neretai taip elgiasi manantys, jog yra nuskriausti arba nebuvo to 
asmens pakankamai, anot jų, įvertinti. Arba taip išliejamos nuos
kaudos dėl gautų pastabų ir kritikos. Juk prisimenamas asmuo tų 
minčių nei paneigs, nei atšauks.

Manau, nesmerktini nei vieni, nei kiti. Kai po kelių ar kelio
likos metų rašome prisiminimus apie iškilias praėjusio laikotarpio 
asmenybes, reikėtų nepamiršti, jog jie buvo vedliai arba to meto 
autoritetai. Jie formavo visuomeninį-politinį, mokslinį ar kultūri
nį gyvenimą, patys buvo veikiami to laikotarpio aplinkos. Gerai, 
jeigu tuoju gyvenimo periodu nebuvo didelių kataklizmų -  revo
liucijų, karų ar kitokių visuomenę sukrėtusių įvykių. Tuomet jie 
galėjo savo veiklą vystyti nuosekliai ir tolygiai, galbūt kovodami 
tik su savo amžininkų kritika ar nesupratimu. O svarbių istorinių 
įvykių kontekste iškilios asmenybės kartais priverstos savo būdo 
ir charakterio bruožus panaudoti ir savo šalies patriotinėms nuos
tatoms išsaugoti. Tokių asmenybių poelgiai ir sprendimai įverti
nami tik po kelių dešimtmečių, tik vertintojų tada būna vos vienas 
kitas.

Akademikas Zigmas Januškevičius - viena iš pačių iški
liausių medicinos srities asmenybių Lietuvoje. Nepriklausomos
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Lietuvos metais baigęs medicinos studijas, per Antrąjį pasauli
nį karą darbavęsis kaip 16-osios lietuviškos divizijos gydytojas, 
pokario metais -  ilgametis Kauno medicinos instituto rektorius, 
vienas iš kardiologijos lietuviškos mokyklos kūrėjų, integravęs 
technikos mokslus į medicinos problemų sprendimą, autoritari
nio stiliaus vadovas, kurio kolektyve dirbo ir išvežtųjų į Sibirą 
artimieji... Taip pat literatūros ir muzikos žinovas, puikus diplo
matas, kai reikėdavo apginti lietuviškos aukštosios mokyklos in
teresus, kiekvieną gydytoją besąlygiškai vertęs iki smulkmenų 
žinoti kiekvieno savo paciento anamnezę bei tyrimo ir gydymo 
metodus -  toks buvo šis žmogus. Jo nuopelnų Lietuvos medici
nai iki šiol niekas išsamiai neištyrė. Buvęs didžiulis autoritetas 
Tarybų Sąjungoje ir Lietuvoje, nepelnytai ir skubotai pamirštas 
nepriklausomybę atkarusioje Lietuvoje -  nes jo nuopelnai „buvo 
tarybiniai“ . Gal todėl po nepriklausomybės atkūrimo gana grei
tai pakeistas Z. Januškevičiaus gatvės (joje yra Kauno klinikos) 
pavadinimas -  „pamiršus“, kad visą tarybinį laikotarpį mediciną 
mes studijavome lietuvių kalba, o ligų diagnozes rašėme lotyniš
kai, kaip tai buvo priimta ir Vakarų Europoje. Ne kartą jo žmona 
gydytoja Henrieta Januškevičienė (1911-2005) su kartėliu širdy
je sakė, kad Zigmui nepasisekė: jis nemokėjo pasirinkti ištikimų 
bendražygių, jie nesuprato jo. Gal todėl, sakė ji, jie taip greitai 
pasirūpino gatvės ir Kardiologijos instituto pervadinimu. Net jo 
medicininių straipsnių, kalbų rinkinio nesulaukėme. Atminimo 
ženklų liko tik universitete: portretas, jo vardu pavadinta audito
rija ir... prisiminimai jį pažinojusiųjų širdyse.

Bandau atmintyje gaivinti šios ypatingos asmenybės bruo
žus tarsi per dvejus „akinius“: studento ir, vėliau, artimai su juo 
bendravusio žmogaus, vadovaudamasis atmintimi ir įrašais savo 
užrašų knygelėse.

1956 metais, baigęs Panevėžio IV vidurinę mokyklą, atve
žiau dokumentus į Kauno medicinos instituto Gydomąjį fakulte
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tą. Pirmą kartą akademiką pamačiau prieš „Mandatinę komisiją“. 
Mes, busimieji studentai, laukėme instituto vestibiulyje. Staiga 
sušnarėjo žodžiai: „Januškevičius ateina!“ Pamačiau vidutinio 
ūgio, pliktelėjusį pusamžį vyrą. Po kelių minučių buvau pakvies
tas į komisiją. Rektorius sėdėjo stalo gale, kiek stebino jo skvar
bios akys, pro akinius žvelgusios tiesiai man į veidą. Paskelbus 
mano anketos duomenis, Rektorius uždavė tradicinį klausimą: 
„Kodėl stojat į medicinos institutą?“ Atsakiau trafaretiškai -  no
riu padėti kenčiančiam žmogui. Rektorius tepasakė, jog komisi
jos išvadą sužinosiu kitą dieną. Ji buvo teigiama.

Mokykloje buvau saviveiklininkas, tad įsijungiau į institu
to tautinių šokių kolektyvą, taip pat į studentų kultūros klubą. Iš 
vyresniųjų kursų studentų išgirdau daug istorijų apie akademiką 
Z. Januškevičių: esąs labai griežtas, impulsyvus, dažnai piktas. 
Kai kurie, ypač prastai besimokiusieji, charakterizavo jį labai ne
palankiai. Tačiau po kelių komjaunimo komiteto ir kultūros klubo 
(tuo metu tai buvo studentų savivaldos organizacijos) jungtinių 
posėdžių susidariau apie Rektorių kitą nuomonę. Jis buvo reiklus, 
bet teisingas, reikalaudavo gerai žinoti pristatomą projektą, grei
tai suprasdavo esmę, bet labai nemėgo paviršutiniškų, nelogiškų 
pasiūlymų ar pasisakymų. Jis bendravo su studentais paprastai, jų 
neįžeisdamas, tik, jeigu pagaudavo meluojant ar išsisukinėjant, 
pakeldavo balsą ir nevengė aštresnio žodžio. Jam dalyvaujant po
sėdžiai vykdavo dalykiški, sprendimus rasdavome greitai, nekil
davo nereikalingų ilgų diskusijų ar išvedžiojimų.

Rektorius skaitė hospitalinės terapijos kursą penkto kur
so studentams. Paskaitos buvo labai įdomios ir skirdavosi nuo 
kitų klinicistų paskaitų tuo, kad neretai iliustruodavo temą de
monstruodamas ligonį. Iki paskaitos katedros asistentas ar do
centas lentoje užrašydavo ligonio ištyrimo duomenis. Paskaitos 
pradžioje į auditoriją pakviestą ligonį Rektorius klausinėdavo, 
t.y. surinkdavo anamnezę. Klausimai buvo konkretūs, aiškūs, at
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skleidžiantys svarbiausius būsimos paskaitos momentus. Vėliau, 
interpretuodamas demonstruojamo ligonio duomenis, jis pasako
davo apie ligos etiologiją, ypač mėgdavo išdėstyti ligos atsiradi
mo priežastis ir mechanizmus. Po to, vadovaudamasis anamneze 
ir lentoje užrašyta informacija, pateikdavo galimą klinikinę eigą, 
diagnostikos principus. Baigdamas kalbėdavo apie gydymo prin
cipus. Nežinau, ar dėl to, kad paskaitos buvo įdomios, o gal dėl 
pagarbos Rektoriui ar dėl baimės auditorija būdavo pilna. Visi 
studentai rašydavosi konspektus, o nedalyvavusieji persirašydavo 
iš draugų užrašų.

Ketvirtadieniais būdavo Rektoriaus vizitacijos, kurioms 
visi labai rengdavomės, t.y. labai atidžiai studijuodavome gydo
mų ligonių anamnezes, laboratorinių tyrimų duomenis, paskirtą 
gydymą. Žinojome, kad Rektorius reikalauja iš gydytojo ar stu
dento visą informaciją apie ligonį žinoti mintinai, reikėdavo pa
sakyti nežvilgčiojant į ligos istoriją. Mums tada atrodė, kad jis 
„išsidirbinėja“ . Anot studentų, kuriam galui „kalti“ visus tyrimų 
skaičius, kai rytoj juos užmirši. Dabar, prabėgus metų virtinei, 
suprantu, kad Rektorius mus vertė studijuoti ligonį, t.y. nuolat 
domėtis juo, galvoti apie jį, įsigilinti į kiekvieną faktą, mokėti 
interpretuoti, išmanyti. Vargas gydytojui ar studentui, kuris su
klupdavo, nežinodavo arba neteisingai pasakydavo. Jeigu tai 
kartodavosi, tokį „daktarą“ Rektorius įsidėmėdavo ir ilgai prisi
mindavo. Mačiau, kaip per visą palatą lėkė jo nusviestos ligos 
istorijos, o vargšai studentai atsiklaupę rankiojo išsibarsčiusius 
tyrimų lapus... Vizitacijos metu jis kreipdavosi į ligonį „jūs“, nie
kada nė vieno „netujino“. Reikalaudavo, kad studentų chalatai 
būtų švarūs, jie patys -  nusiskutę, pastebėdavo, kokios jų  ran
kos ir panagės. Merginoms neleisdavo nešioti daug papuošalų, 
jeigu nagai ilgi, ligonio palpuoti neleisdavo. Mes tai žinojome 
ir stengdavomės atitikti reikalavimams. Jeigu studentas labai ge
rai papasakodavo apie ligonį, atsakydavo į klausimus, Rektorius
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visada pagirdavo. Pagirtasis būdavo labai laimingas, klausimus 
pasakydavo kitiems, kad ir jiems pasisektų.

Stebino puiki Rektoriaus atmintis. Jis prisimindavo ligonių 
pavardes ir jų  tyrimų duomenis, įsidėmėdavo studentų pavardes, 
žinoma, ir nevykėlius „daktarus“. Jeigu kildavo konfliktas ar ne
susipratimas, jo pyktį labai gražiai mokėjo sušvelninti profeso
rė A. Baubinienė. Ji kažkaip nepastebimai sumažindavo įtampą, 
Rektoriaus balsas imdavo švelnėti ir viskas baigdavosi gerai. Pro
fesoriai A. Baubinienė ir G. Vitenšteinas tuo metu (1960-1961 
m.) buvo artimiausi Rektoriaus bendradarbiai, labai geri studentų 
gynėjai ir draugai.

Didelį įspūdį studijų metais man padarė, kai išgirdau Rek
torių dainuojant. Jo balsas buvo nestiprus, malonaus tembro bari
tonas. Atsimenu, kaip jis dainavo solo ir su instituto akademiniu 
choru „Neris“, kuriam vadovavo maestro A. Kairys. Rektorius pa
dainavo kelias arijas iš operų, balsas liejosi laisvai, interpretacija 
įdomi, gerai „ėmė“ aukštas natas. Po keliolikos metų šventėme 
buvusio Vytauto Didžiojo universiteto choro, kurį sudarė Kauno 
medicinos instituto ir Kauno politechnikos instituto studentai, ju 
biliejų. Po koncerto Rektorius atėjo į užkulisius padėkoti studen
tams. Kaip padėką jis užtraukė itališką dainą. Visi studentai buvo 
labai maloniai nustebinti.

Baigęs institutą išvykau į Panevėžio rajono Naujamiesčio 
apylinkės ligoninę, kur penkerius metus dirbau gydytoju (dabar 
atitiktų šeimos gydytojo pareigas). Dirbdamas kaime, išlaikiau 
du kandidatinio minimumo egzaminus, palaikiau nuolatinius ry
šius su savo grupės kuratore mikrobiologijos katedros docente 
A. Lauciute. 1966-aisiais, prieš pat Naujuosius metus, docentė 
man paskambino ir pasiūlė darbą mikrobiologijos katedroje. Su
tikus katedros vedėjui prof. V. Vaičiuvėnui, 1967 m. sausio sep
tintąją buvau įdarbintas minėtoje katedroje eiti asistento parei
gas. Tų pačių metų rudenį mane išrinko į instituto darbuotojų
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profsąjungos komitetą, pradėjau darbą kultūriniame-masiniame 
poskyryje, kuriam tada vadovavo docentė O. Padegimienė. Kai 
į katedrą, baigusi aspirantūrą, grįžo dr. N. Leonienė, aš įstojau 
į infekcinių ligų aspirantūrą. 1973-ųjų lapkričio 30 d. apgyniau 
medicinos kandidato (dabar daktaro) disertaciją. Posėdyje akade
mikas Z. Januškevičius apie mane pasakė daug šiltų žodžių, salė
je buvusiems mano tėvams padėkojo už išauklėtus tris gydytojus 
(ir mano sesės -  A. Laiškonytė-Statkevičienė ir D. Laiškonytė- 
Moliejienė -  gydytojos). Rektoriaus žodžiai mamą ir tėvą labai 
sujaudino. Po posėdžio akademikas pats prie jų  priėjo, pasisvei
kino, maloniai pasišnekučiavo. Mano gyvenimas, atrodo, įėjo į 
savo vėžes.

1974-ųjų rudenį iš rektorato paskambino sekretorė E. Bra- 
zytė ir pranešė, kad akademikas nori su manimi susitikti. Nesu
pratau, kodėl, ilgai sukau galvą spėliodamas, kokia tema gali 
vykti pokalbis. Paskirtą valandą atėjau į Rektoriaus kabinetą. Jis 
paklausinėjo apie darbą, tolesnius mano planus. Atsakiau, kad 
norėčiau tęsti mokslinį darbą, rengtis habilituoto daktaro diserta
cijai. Išklausęs ir žvelgdamas tiesiai man į akis pasakė: „Aš labai 
prašau ir noriu, kad būtumėte profsąjungos pirmininkas. Matote, 
dabar turime nesusipratimų šioje srityje, ir aš noriu siūlyti jūsų 
kandidatūrą“ (tuo laiku profsąjungos pirmininko postas buvo la
bai svarbus, institute tai buvo trečias žmogus po rektoriaus ir par
tijos komiteto sekretoriaus). Buvau labai nustebintas, padėkojęs 
atsisakiau siūlomo posto, ėmiau dėstyti savo motyvus. Rektorius 
išklausė ir dar kartą pasakė: „Aš labai prašau ir kartu keliu sąly
gą, kad savo kadencijos metu jokių materialių vertybių sau nepa- 
siskirtumėte.“ Abu nutilome. Rektorius nenuleido žvilgsnio ir po 
ilgos pauzės aš sutikau. Rektoriaus sąlygą išpildžiau -  per kelias 
pirmininko kadencijas nepasiskyriau nei buto, nei automobilio, 
nei sklypų. Tiesa, gavau siuvimo mašiną „Veritas“ ir nedidelį sin
tetinį kilimą, nes jų  tuo metu niekas nepageidavo. Gi nepasiėmus
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paskirtų daiktų, kitą kartą nebuvo galima tikėtis geresnių.
Būdamas profsąjungos pirmininkas turėjau galimybę ge

riau pažinti Rektorių, nes beveik kiekvieną dieną iškildavo daug 
klausimų, kuriuos sprendžiant reikėjo jo pritarimo. Tarybiniais 
metais profsąjungos tik „popieriuje“ vykdydavo savo pareigą, t.y. 
atstovauti dirbančiųjų interesams. Realiai jų  veikla apsiribodavo 
darbo saugos klausimais, materialių vertybių dalijimu, švenčių ir 
įvairių susirinkimų organizavimu, svečių delegacijų priėmimu. 
Tokioje neformalioje aplinkoje teko pažinti kitą Rektorių -  didelį 
savo aukštosios mokyklos patriotą. Kiekvienu įmanomu atveju 
jis pabrėždavo savo instituto reikšmę, ieškodavo galimybių kuo 
plačiau reklamuoti pasiekimus. Jo pastangomis 9-jo dešimtmečio 
pradžioje Kaune surengta konferencija, skirta mokymo proceso 
optimizavimui. Dalyvavo visų SSRS medicinos institutų rektoriai 
ar prorektoriai. Visų sekcijų svarbiausių pranešimų autoriai buvo 
mūsų instituto darbuotojai, jie pristatė aukštosios mokyklos pe
dagogiką, novatoriškai kėlė humanitarinių mokslų reikšmę studi
juojant mediciną, psichologijos ir pedagogikos svarbą formuojant 
gydytojo asmenybę. Tuo metu Kauno medicinos institute buvo 
Pedagogikos katedra -  vienintelė SSRS. Vadovavo dr. A. Rim- 
deika. Daugeliui atvykusiųjų pirmoji tokia konferencija sutei
kė naujoviškos, vakarietiškos pedagogikos supratimą, išgarsino 
mūsų institutą visoje Tarybų Sąjungoje. Rektorius visada pabrėž
davo nacionalinės mokyklos svarbą, daug kovojo, kad Lietuvos 
aukštosiose mokyklose būtų dėstoma lietuvių kalba. Tuo tarpu 
daugelyje sąjungos respublikų aukštosiose mokyklose dėstyta ne 
gimtąja, o rusų kalba.

Kasdieniniame darbe Rektorius iš savo pavaldinių rei
kalaudavo gerai parengti vieną ar kitą diskusijoms pateikiamą 
klausimą, buvo labai punktualus ir nemėgo vėluojančių. Tokiais 
atvejais jo nuotaika sugesdavo, atsirasdavo įtampa. Pagal tempe
ramentą Z. Januškevičius buvo choleriko tipo, kartais bet kokia
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smulkmena jį galėdavo išvesti iš pusiausvyros. Tokiais atvejais 
stengdavomės išvengti jo žvilgsnio. 1975-ais ar 1976-ais metais 
pradėjome bendradarbiauti su Bialystoko medicinos akademija. 
Rektorius puikiai kalbėjo lenkų kalba, tuo žavėjo mūsų kolegas. 
Prasidėjo keitimaisi delegacijomis, reikėjo ir dovanų, kurios turė
jo būti originalios. Padedant tuometiniam „Dailės“ kombinato di
rektoriui Gudanavičiui, nupirkau gražias lietuviškas lėles. Kartu 
su prorektoriumi ūkio reikalams V. Pamarausku atėjome parodyti 
dovanas Rektoriui. Jis palankiai įvertino ir paklausė, kaip lėlės 
bus įpakuotos. Atsakiau, kad nėra jokios pakuotės. Rektorius la
bai supyko ir sviedė lėles. Paėmiau jas ir nesusilaikęs pasakiau: 
„Atsiprašau, Rektoriau, šiandien Jūs blogos nuotaikos, ateisime 
rytoj.“ Abu su prorektoriumi išėjome. Tik po to pagalvojau, kad 
man gali blogai baigtis. Kitą dieną jis pats paskambino, atsipra
šė ir paklausė, kaip mes spręsime įpakavimo klausimą. Rentgeno 
kabinete paprašiau senų rentgenogramų, jas regeneravome ir iš 
gautų peršviečiamų plėvelių profsąjungos komiteto moterys pa
darė gražius gaubtus. Rektorius buvo patenkintas, dovanos buvo 
priimtos su dėkingumu. Po to įvykio jokių konfliktų tarp manęs ir 
Rektoriaus nebuvo.

Z. Januškevičius buvo reiklus ne tik kitiems, bet ir sau. Kar
tu su Rektoriumi ir anatomijos katedros docentu A. Tamašausku 
turėjome sveikinti Kauno politechnikos instituto chorąjubiliejaus 
proga. Prieš koncertą Rektorius ėmė klausinėti A. Tamašauską, 
leidybos grupės vadovą ir gerą lietuvių kalbos žinovą, kaip reikia 
kirčiuoti vieną ar kitą žodį. Nustebęs paklausiau, kodėl jis ėmė 
domėtis kirčiavimu. Rektorius atsakė, kad yra baigęs lenkų gim
naziją, todėl ne visai gerai žino, kaip kirčiuoti kai kuriuos lietu
viškus žodžius. O šventėje dalyvaus daug įvairių aukštųjų mo
kyklų atstovų, ir būtų labai negražu, jeigu jis, rektorius, kalbėtų 
netaisyklingai. Aš buvau labai sujaudintas tokio reiklumo sau ir 
požiūrio į savo Alma mater.
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Rektorius buvo geras oratorius. Jo kalbos buvo labai sklan
džios, motyvuotos, įpindavo nemažai citatų. Mums atrodė, kad 
akademikui tai nieko nereiškia ir kalbėti labai lengva. Tačiau dr. 
H. Januškevičienė yra sakiusi, kad prieš kiekvienąpasisakymąjis 
labai kruopščiai ruošdavosi, kai kurias ypatingai svarbių kalbų 
vietas namuose kartodavo kelis kartus ir stengdavosi pasirinkti 
patį įtikinamiausią ir geriausiai priimtiną variantą. Labai gaila, 
kad mes neturime jo kalbų įrašų, nežinau, ar išliko jų  rankraščiai.

Rektorius buvo geras mokslininkas, bet prastas ūkinin
kas. Jeigu iškildavo statybų, patalpų rekonstrukcijų ar kitų ūkio 
klausimų, stengdavosi jų  išvengti. Savo laiku institutui siūlytos 
buvusio kalėjimo patalpos. Rektoratas pasiūlymui pritarė: re
konstravus kaimynystėje esančias patalpas, jose galėtų įsikurti ir 
geresnėmis sąlygomis darbuotis teorinės katedros. Bet Rektorius 
šių patalpų atsisakė. Man daug kartų teko jį įtikinėti, kad reikia 
rekonstruoti instituto poilsio namus Palangoje. Turint omenyje jo 
ryšius su vyriausybe, tai būtų buvę labai nesudėtinga. Rektorius 
visais būdais išsisukinėdavo, kai tik pasitaikydavo proga apžiū
rėti poilsio namus, sakė, jog tam nėra laiko, jog jis labai užimtas. 
Kitos aukštosios mokyklos turėjo geresnę materialią bazę, ją  plė
tė, o Rektoriui bazės plėtimo klausimai visada būdavo neįdomūs 
arba neverti dėmesio.

Kasmet būdavo tvirtinami instituto darbuotojų sąrašai. 
Bendrabučius prižiūrinčių darbuotojų sąrašuose radau keliolika 
prieškario Lietuvoje garsių pavardžių. Tų žmonių artimieji arba 
jie patys savo laiku ištremti į Sibirą. Rektorius juos įdarbindavo, 
visą atsakomybę prisiimdamas sau. Kai kurie iš jų, tame tarpe 
vyriausiojo buhalterio pavaduotoja J. Meškauskaitė, užėmė gana 
aukštas pareigas. Rektorius yra prasitaręs, kad teko atlaikyti kai 
kurių instituto darbuotojų kritiką, bet jam savo autoritetu pavyko 
įrodyti, kad tie asmenys „yra lojalūs esamai santvarkai“.

Teko viešėti Rektoriaus namuose. Būdavo labai linksmas,
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vaišingas, trykštantis humoru šeimininkas. Tiesa, namuose svar
biausia buvo daktarė H. Januškevičienė, jo meiliai vadinta Hania. 
Ji buvo labai žinoma pediatrė, mylima pacientų, kolegų ir visų 
darbuotojų. Vos tik sulaukusi pensinio amžiaus ji baigė darbą ir 
pasišventė padėti savo vyrui. Ji rūpinosi namais, buitimi, perra
šydavo Rektoriaus kalbas. Jis buvo labai nepraktiškas žmogus, 
labai užsiėmęs, todėl visas namų ūkis laikėsi ant moteriškų pe
čių. Juokaudama ji yra sakiusi, jog namuose vyras yra ji: perde
gusios lemputės, neužsidarančios durys ir kiti rūpesčiai yra jos 
interesų rate. H. Januškevičienė man yra sakiusi, jog profesorius 
labai išgyvendavo dėl savo ūmaus būdo, kai kartais be reikalo 
apšaukdavo bendradarbius ar studentus. Vakarais apie savo dar
bo dieną jis pasipasakodavo žmonai, kuri buvojo darbų, kalbų 
bei projektų svarbiausia įvertintoja ir kritikė. Daktarė labai mėgo 
skaityti, buvo puiki literatūros žinovė. Manau, kad jos įtaka Z. Ja
nuškevičiui buvo labai didelė, ir visą laiką, visais sunkiais bendro 
gyvenimo etapais ji kaip geroji fėja buvojo paguoda ir atrama.

Rektorius turėjo didelę biblioteką, daug knygų su įžymių 
mokslininkų ar visuomenės veikėjų įrašais ir didelę fonoteką. 
Profesorius yra sakęs, kad iš užsienio komandiruočių parsiveža 
plokštelių, ypač vertino ir klausydavosi to paties muzikos kūri
nio, atliekamo skirtingų atlikėjų, įrašų. Jis pu-ikiai išmanė muzi
ką, tapybą, grožinę literatūrą. Jo medicininė ir bendroji erudicija 
lėmė, kad dažnai būdavo siunčiamas atstovauti SSRS įvairiuose 
pasaulio, Europos ar PSO renginiuose (buvo PSO ekspertas).

Manau, kad Rektoriaus kaip periferijos medicinos instituto 
vadovo ir pasaulyje pripažinto specialisto bei erudito autoritetas 
Maskvos medicinos įtakingiausiuose „sluoksniuose“ buvo tarsi 
rakštis. Tai galėjome suprasti iš retkarčiais jo ištartų frazių, ypač 
po kelionių į Maskvą. Daug metų jis turėjo autoritetingų žmonių, 
palaikiusių jį aukščiausiuose SSRS valdžios sluoksniuose. Bet 
laikui bėgant jų  sumažėjo, prasidėjo didelis spaudimas iš centro.
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Puikiai atsimenu paskutinįjį SSRS aukštojo mokslo ministerijos 
komisijos vizitą į Kauną 1984-ųjų gegužę. Atvykusius komisijos 
narius, kaip įprasta, sutikome Vilniuje. Vakarieniavome kavinėje 
„Vilnelė“, tikrintojai pasirodė malonūs žmonės. Kalbėjome apie 
Maskvos architektūros įžymybes, kultūrinį gyvenimą, pasakojo
me apie Kauną. Kitą dieną svečiai pradėjo tikrinti katedras, o dar 
po dienos mane pasikvietė Rektorius. Jis buvo labai susijaudinęs, 
kalbėjo užsikirsdamas: „Ar žinote, kad patys blogiausi įvertini
mai -  mano Hospitalinės terapijos katedros! Jiems nepatinka, kad 
klinikinės užduotys parašytos lietuviškai, jie kimba prie kiekvie
no popieriaus, tikrindami turi savo tikslus ir nori viską rasti blo
gai.“

Ėmiau jį raminti, sakydamas, jog ir kitose katedrose ko
misija yra labai priekabi, bet galutinis tikrinimo aktas, be abejo, 
bus geras. Rektorius nenusiramino, kilnojo ant stalo išdėstytus 
popierius. Po kelių dienų administracijai buvo pateiktas tikrinimo 
aktas. Jame surašyta daug neigiamų atsiliepimų apie institutą. O 
dar po kelių dienų Rektorius mirė.

Turiu Rektoriaus nuotrauką, kurią tiesiog išprašiau ir gavau 
kaip dovaną likus iki jo mirties keliems mėnesiams. Jis nustebo, 
paskui nusijuokė, atidarė vieną rašomojo stalo stalčių su tuome
tinio instituto fotografo A. Rondamanskio darbais ir paliepė man 
išsirinkti. Pasirinkau nelabai ryškią, bet man patikusią kiek besi
šypsančio Z. Januškevičiaus nuotrauką. Paprašiau užrašyti.

Toks jis ir liko mano atmintyje: šiek tiek primerktos akys, 
besišypsantis, susimastęs -  mano Rektorius Zigmas Januškevi
čius. O šalia -  daktarė H. Januškevičienė, judri, greitakalbė jo 
Hania.

Tikiu, kad ateityje medicinos istorikai išanalizuos, išstudi
juos akademiko Z. Januškevičiaus veiklą. Viliuosi, jog skaitysime 
ir išsamią monografiją apie Rektorių.
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Rektoriaus Z. Januškevičiaus 
pagalba tremtiniams

Joana Meškauskaitė

1994-ieji, gegužės 26 d.

Dešimt metų, kai nebėra mūsų tarpe didžiai gerbiamo rek
toriaus akademiko Zigmo Januškevičiaus... Ir trisdešimt treji me
tai, kai širdyje nešioju gilią padėką jam bei paslaptį, kurią tiek 
laiko bijojau atskleisti, kad nepakenkčiau jo autoritetui.

Akademikas profesorius Zigmas Januškevičius buvo ger
biamas kaip pasaulinio garso mokslininkas, kaip geras, jautrus 
ir reiklus gydytojas kardiologas, kaip sumanus administratorius. 
Bet niekada nebuvo minimas dar vienas jo nuopelnas, nė kiek ne 
menkesnis už kitus.

Aš noriu pasakyti, kad tai buvo žmogus, be galo mylėjęs 
savo tėvynę Lietuvą ir jos žmones. Jis daug padėjo tarybinės val
džios represuotiems žmonėms, nebijodamas rizikuoti savo au
toritetu ir padėtim. Tokių žmonių Lietuvoje buvo ne tiek daug. 
Priešingu atveju nebūtų tekę mums, tremtiniams ir politiniams 
kaliniams, iškentėti tiek daug skausmo sugrįžus į Tėvynę.

Dėkoju Dievui už likimą, kad man gyvenimo kelyje teko 
sutikti tokį žmogų kaip akademikas profesorius Zigmas Januške
vičius.

Kad geriau suprastume, kokią gilią vagąjis arė gelbėdamas 
žmones nuo genocido, pasakysiu tik vieną pavyzdėlį iš savo gy
venimo. O panašių, su kitais žmonėmis, buvo daug.

Grįžau iš tremties 1958 metais. Ilgai vaikščiojau po Kauno 
įstaigas ir įmones ieškodama darbo. Buvau jauna, stipri, Stali
no sistemos išdresiruota, galėjau dirbti sunkiausius darbus paro
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mis. Tačiau įmonių direktoriai, pavartę mano pasą, atsakydavo: 
„Mums labai reikia darbininkų, bet priimti jūsų negaliu. Griežtai 
uždrausta įdarbinti tremtinius.” Arba dažniausiai būdavo panašių 
atsakymų: „Kas tu tokia, kad aš rizikuočiau savo ir savo šeimos 
gyvybe. Išeik ir daugiau čia nesirodyk niekada, kad kokiais netei
sėtais būdais neįsidarbintum mano įstaigoje ir nepakenktum man 
ir mano darbuotojams.” Į kolūkį tėviškėje taip pat nepriėmė. O 
man reikėjo gyvent, valgyt ir pamaitint savo ligonius tėvus.

Medicinos instituto rektorius net nematęs manęs, tik žino
damas, jog esu tremtinė, priėmė į darbą. Po metų atsitiko bėda. 
Netikėtai buvau išregistruota iš gyvenamosios vietos, ką tai reiš
kia, tremtiniai žino. Atėjo pas mus milicija ir pasakė: „Duodame 
jums tris paras išvykti iš Lietuvos. Ateisime patikrinti ir, jei ra
sime dar neišvažiavusius, paimsime į kalėjimą, nes yra griežtas 
įsakymas.”

Išeities nebuvo jokios. Verkiau visą naktį. Ryte, vos prašvi
tus, nuo verkimo užtinusiomis akimis pažvelgiau į tėvus. Jie abu 
jau tyliai sėdėjo ant ryšuliukų, žemai nuleidę galvas. Mama sirgo 
deformuojamuoju poliartritu. Tėvas, išbuvęs dešimtį metų lage
ryje, sirgo daugybe ligų, pažeistas stuburas. Mama ištiesė man 
rankas ir paprašė: „Vaikeli, aš tave labai prašau, palaidok mane 
gyvą čia, Lietuvoje, aš jau ten nenuvažiuosiu, o tėvelis tegul va
žiuoja su tavim.”

Nuėjau į institutą atsisveikinti ir atsiimti dokumentų. Vy
riausiasis buhalteris Pranas Stankūnas išklausęs mane pasakė: 
„Kadangi tau reikia skubiai atsiimti dokumentus, tavo pareiškimą 
nunešiu tiesiai rektoriui.”

Sužinojęs apie tai, rektorius susiėmė už galvos ir susijaudi
nęs tvirtai pasakė: „Ne! Jie neturi grįžti atgal.” Instinktyviai pa
ėmė telefono ragelį. Kiek pagalvojęs paskambino Kauno miesto 
Vidaus reikalų valdybos viršininkui Abukauskui (?). Kalbėdamas 
rektorius nepasakė jam, kad aš tremtinė, bet išprašė iš jo garbės
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žodį, kad man padės. Tuoj pat nuėjau pas viršininką Abukaus- 
ką su pareiškimu. Jis paprašė parodyti pasą ir sužinojo, kad esu 
tremtinė. Skubiai paskambino rektoriui. Mano didelei nuostabai, 
tik ką buvęs kabinete rektorius dingo kaip į vandenį. Niekas neži
nojo, kur jis yra. Neradęs rektoriaus, Abukauskas sutriko, tačiau 
duotą garbės žodį ištesėjo. Taip aš likau Lietuvoje. Jeigu ne ši 
pagalba, šiandien mano ir tėvų kaulai ilsėtųsi Sibiro žemėje, nes 
ten manęs niekas nebūtų išgydęs, o tėvai gal būtų mirę pakely.

Mano žiniomis, rektorius panašiai padėjo trisdešimčiai 
žmonių. Apie kiekvienąjų galima parašyti istoriją. Mano nuomo
ne, tai dar nepilnas sąrašas. Buvo studentų, darbuotojų, vienuolių, 
apie kuriuos neturiu žinių, nes viskas buvo giliai slepiama. Dalis 
išgelbėtų žmonių jau mirę, tačiau visi, kurie gyvi, labai dėkingi 
rektoriui.

Norėčiau išvardinti rektoriaus Z. Januškevičiaus išgelbė
tus ar globotus tremtinius, kurie šiuo metu yra žinomi gydyto
jai, mokslininkai. Tai dr. E. P. Bagdonas, doc. V. M. Cigrijienė, 
prof. Arimantas Dumčius, prof. D. Žemaitytė, dr. P. Grybauskas, 
v.m.b. Šaulienė, j.m.b. Rudžionienė, m.b. Cimbalaitytė, dr. Dėdi
nas, v.m.b. V. Kempinskas, bibliografas Kostas Vaitkevičius, bibl. 
Bardauskienė. [ darbą institute buvo priimti grįžusieji iš tremties 
prie Laptevų jūros Irena Balčiūnienė, Jonas Balčiūnas, Algis Cer- 
neckis, Lidija Dargužienė.

Algio Černeckio tėvas prieš karą, nepriklausomoje Lietu
vos Respublikoje buvo pasiuntinys Italijoje. Tai neeilinė šeima, 
prie Laptevųjūros iškentėjusi dideles kančias.

Dirbti fotografo pereigose rektorius priėmė politinį kalinį 
Andrių Rondamanskį, kurį pastoviai persekiojo KGB darbuoto
jai. Politinis kalinys Pranas Stankūnas buvo priimtas dirbti vy
riausiu buhalteriu.

Nepriklausomos Lietuvos Finansų departamento direkto
riaus pavaduotojas Juozas Dulskis slapstėsi nuo tremties kaime.
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Namai ir visas turtas buvo konfiskuoti. Atvažiavęs į Kauną vaikš
čiojo gatvėmis, nežinodamas, kur prisiglausti. Instituto vyr. bu
halteris Stasys Kairiūkštis, pamatęs jį gatvėje ir pakalbėjęs su juo, 
pranešė rektoriui. J. Dulskis buvo įdarbintas buhalterijoje. Pana
šus ir Zofijos Sankauskienės likimas. Jie niekada negalėjo gau
ti pensijos, nes neturėjo darbo stažo, todėl rektorius leido jiems 
dirbti buhalteriais iki mirties.

Albinas Žliubas, buvęs nepriklausomos Lietuvos karinin
kas, slapstėsi, kad išvengtų lagerio ar mirties. Jis būtų sušaudy
tas, kaip ir daugelis Lietuvos karininkų, tačiau rektorius priėmė jį 
dirbti ūkio skyriaus vedėju ir čia jo niekas nesurado.

Gal daug kas prisimena rūpestingąjį rūmų komendantą Jur
gį Tarnavičių ir darbštuolį vairuotoją Sigitą Kičą. Jie slapstėsi nuo 
kariuomenės ir tremties. Institute, kur daug metų darbavosi, juos 
taip pat priglaudė rektorius Z. Januškevičius.

Rektorius priėmė į darbą tremtines ar besislapsčiusias Baž
nyčios veikėjas Bardauskienę, J. Stamelytę, Vabalaitę, Brazdai- 
tienę ir daugelį kitų. Mačiau, kaip rektorius kovojo dėl vairuotojo 
Edmundo Strelčiūno gyvybės, kurio tada dar visiškai nepažinojo. 
Tik prorektorius V. Parnarauskas jam pranešė, kad štai, iš instituto 
į tarybinę armiją paimtam geram vairuotojui gresia karinio tribu
nolo teismas ir mirties bausmė. E. Strelčiūnas, būdamas vyresny
sis seržantas, nesugebėjo sudrausminti savo kuopos kareivių, už- 
puolusiųjuos terorizavusį vyresnį viršininką. Rektorius dėjo daug 
pastangų, ir jauno vyro gyvybė buvo išgelbėta. Šiandien Edmun
das Strelčiūnas, žvalus ir linksmas, vežioja autobusu akademijos 
darbuotojus.

Be abejo, ne visus, ieškojusius pagalbos, rektoriui pavykda
vo išgelbėti. Jeigu tremtinių dokumentai pirmiau patekdavo pas 
rektorių, ir tik po to į kadrų skyrių, buvo geriau, nes kadrų sky
riaus viršininkas saugumietis nebuvo pajėgus užprotestuoti rek
toriaus rezoliucijų. Bet jeigu įvykdavo kitaip, rektorius tapdavo
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bejėgis padėti, dėl to labai sielojosi. Jeigu įvykdavo saugumo pa
tikrinimai ir kieno nors dokumentai saugumiečiams užkliūdavo, 
tada ten dirbusi kadrų skyriaus inspektorė Leokadija Bagdonavi
čienė -  Lietuvos patriotė -  tuoj slapta informuodavo rektorių, ir 
jis jau žinojo, kaip toliau elgtis.

Taip rektorius akademikas Zigmas Januškevičius su didele 
meile žmonėms kaip angelas sargas po savo sparnu globojo mus 
ir saugojo nuo negandų.

Todėl šiandien lenkiu galvą prieš šviesų Rektoriaus atmini
mą ir meldžiuosi už jį.

Dar netvirta Lietuvos laisvė. Nežinia, kas mūsų laukia atei
tyje. Norėčiau palinkėti, kad mūsų gerbiami mokslininkai ir gy
dytojai taip mylėtų žmones ir Lietuvą, kaip mylėjo akademikas 
profesorius Zigmas Januškevičius.

Perskaityta minint Z.Januškevičiaus dešimtąsias mirties 
metines



162

Akademiko Z. Januškevičiaus mokslinės veiklos 
kryptys kardiologijoje

Profesorius Juozas Blužas

1986 m.

Akademikas Z. Januškevičius ne kartą kartojo, jog „šių 
dienų mokslas vis labiau ir labiau reikalauja atsisakyti masinių 
atakų taktikos, puolimo visu frontu, ir sutelkti jėgas atskiruose 
mokslo baruose, organizuoti gerai apginkluotus sudėtinga tech
nika ir savo veiksmus darniai derinančius kvalifikuotų specialistų 
kolektyvus, sprendžiančius specializuotus uždavinius.” Ši akad. 
Z. Januškevičiaus mintis buvo bene pirmasis impulsas koncen
truoti Kauno kardiologų jėgas išeminės širdies ligos problemoms 
spręsti.

Širdies ir kraujagyslių sistemos susirgimų problema Z. Ja
nuškevičiui nebuvo svetima. Dar būdamas fronte jis susidomėjo 
nervinės įtampos (streso) įtaka arterinio kraujo spaudimo padi
dėjimui ir svyravimams. Sukauptą medžiagą šiuo klausimu api
bendrino kandidatinėje disertacijoje, kurią apgynė 1947 metais. 
1951-1953 metais, gyvendamas Maskvoje ir vadovaujamas prof. 
Miasnikovo, ruošdamas daktarinę disertaciją, Z. Januškevičius 
nagrinėjo aukštosios nervinės veiklos ypatumus sergantiems ko
ronariniu nepakankamumu. Daug įtakos Z. Januškevičiui turėjo 
ilgi nuoširdūs pokalbiai su prof. Votčalu, kurį jis nepaprastai ger
bė ir mėgo visą gyvenimą.

Dar studijų metais, apie 1930-1935 metus, Z. Januškevičiui 
labai imponavo prof. Buinevičiaus vedamos pratybos, ligonių 
aptarimai, kurių metu sergantys miokardo infarktu ligoniai buvo 
retai aptariami. Tai nėra dažnas susirgimas, tuomet buvo sakoma
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-  tai praktiškai paskutinė krūtinės anginos fazė ir išgydyti tokį 
ligonį sunku, jis dažniausiai miršta.

Praslinkus vos 20 metų išeminė širdies liga užgriuvo civili
zuotus kraštus. Iš dalies tai, kaip sakydavo Z. Januškevičius, ne
buvo staigi griūtis. Išeminės širdies ligos nemokėta diagnozuoti
-  širdies paralyžius, širdies plyšimas, širdies astma -  štai į kokias 
diagnozes jis atkreipdavo dėmesį, po visais tais pavadinimais 
galėjo slypėti išeminė širdies liga. Kauno terapeutų mokslinės 
draugijos posėdyje Z. Januškevičius kalbėjo: „Buvo laikai, kai 
didžiausia žmonijos rykštė buvo infekcinių susirgimų epidemijos, 
aš dar pats prisimenu tą metą, kai susirgimas tuberkulioze buvo 
veik tolygus mirties nuosprendžiui, mūsų amžiaus epidemija -  
aterosklerozės ligos, civilizuotuose kraštuose jos sudaro iki 40 
proc. mirties priežasčių, o mūsų Kaune apie 30 proc. Taigi, reikia 
atkreipti dėmesį į šį pirmaeilį žmogaus gyvybės ir sveikatos prie
šą.“

Tad Z. Januškevičiaus dėmesys vis daugiau ir daugiau 
nukrypsta į kovą su ateroskleroziniais susirgimais, visų pirma
-  išemine širdies liga. Jis suprato, kad keliant tokį uždavinį rei
kės pasitelkti teoretikus, matematikus, inžinierius, chemikus -  čia 
vien medikų pastangų neužteks. Tada ir kilo idėja Kauno medi
cinos institute įsteigti Centrinę mokslinių tyrimų laboratoriją, 
kurios bazėje 1969 metais prie Kauno medicinos instituto įstei
giamas Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos 
mokslinio tyrimo institutas.

Vadovaujant Z. Januškevičiui moksliniai tyrimai buvo vys
tomi šiomis pagrindinėmis kryptimis: 1) išeminės širdies ligos 
epidemiologiniai tyrimai ir jos daugiafaktorinė profilaktika; 2) 
išeminės širdies ligos ir gydymo metodų tobulinimas, naujų efek
tyvių gydymo būdų sukūrimas; 3) sergančiųjų išemine širdies liga 
moksliškai pagrįstų reabilitacijos metodų sukūrimas ir tobulini
mas; 4) naujų išeminės širdies ligos diagnostikos metodų, įgali
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nančių diagnozuoti šį susirgimą ankstyvos stadijos, sukūrimas, 
panaudojant matematinius metodus ir skaičiavimo techniką.

Šios mokslinio darbo kryptys sudaro vieningą ir nuoseklią 
kovos su išemine širdies liga sistemą, kurią pasiūlė ir išdėstė 
TSRS MMAXXXI sesijoje 1971 metais akademikas Z. Januške
vičius. Sistema apima pagrindinius medicininės pagalbos aspek
tus: pirminę profilaktiką, ankstyvąją diagnostiką, konservatyvų
jį  ir chirurginį gydymą, reabilitaciją ir antrinę profilaktiką. Šios 
sistemos sukūrimui ir diegimui respublikos gydymo-profilaktikos 
įstaigose visą dėmesį ir jėgas paskyrė Z. Januškevičius, sutelkė 
Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos moks
linio tyrimo instituto ir Medicinos instituto teorinių ir klinikinių 
katedrų darbuotojus bei praktikos gydytojus, glaudžiai bendra
darbiaujant su respublikos, šalies ir užsienio mokslo įstaigomis.

Kovos su išemine širdies liga sistemos pirmoji grandis yra 
epidemiologiniai tyrimai, išeminės širdies ligos daugiafaktorinė 
profilaktika. Pradžioje buvo tiriamas aterosklerozės paplitimas ir 
palaipsniui prieinama prie išeminės širdies ligos epidemiologi
jos klausimų. Epidemiologiniai tyrimai palietė ir psichologinius 
ir sociologinius aspektus. Z. Januškevičius ėmėsi iniciatyvos kai 
kurias išeminės širdies ligos problemas spręsti tarptautiniu mastu. 
1962 m. pakviestas į Pasaulinę sveikatos apsaugos organizaciją 
kaip konsultantas, jis buvo sukaupęs nemažą tarptautinio bendra
darbiavimo patirtį, užmezgęs daug draugiškų ir nuoširdžių ryšių 
su žymiausiais mūsų šalies ir užsienio kardiologais.

Pirmoji kregždė buvo vadinamosios KRIS programos 
(Kaunas-Rotterdam Intervention SfucJv) sudarymas.

Nuo 1984 metų pradėta kita tarptautinė programa -  šir
dies-kraujagyslių susirgimų ir juos lemiančių faktorių ilgalaikė 
stebėsena (MON1CA), kurios uždavinys yra dešimtmetį stebėti 
mirtingumą nuo širdies-kraujagyslių susirgimų, sergamumą mio
kardo infarktu, smegenų insultu, žinomų rizikos faktorių lygį bei
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įvertinti jų  dinamiką.
Akademikas sakė. kad siekiant toliau mažinti sergamumą ir 

letališkumą nuo ūmaus miokardo infarkto būtina tobulinti ikista- 
cionarinę ir stacionarinę pagalbą, aktyvinti profilaktiką tarp jaunų 
žmonių, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.

Svarbią vietą akademiko Z. Januškevičiaus mokslinėje veiklo
je užima klinikiniai tyrimai -  išeminės širdies ligos diagnostikos ir 
gydymo metodų tobulinimas ir naujų kūrimas. Buvo tiriama anks
tyvoji miokardo infarkto diagnostika, miokardo infarkto gydymo 
klausimai, reanimacijos metodai, medikamentinis širdies ritmo 
sutrikimų gydymas, lėtinio širdies nepakankamumo gydymas. 
Už miokardo infarkto naujų diagnostikos ir gydymo metodų su
kūrimą akademikui Z. Januškevičiui kartu su grupe artimiausių 
bendradarbių buvo paskirta 1968 m. respublikinė premija, o 1969 
m. kartu su grupe šalies mokslininkų -  TSRS valstybinė premija.

Kuriant kovos su išemine širdies liga sistemą, buvo labai 
svarbu suorganizuoti kvalifikuotą ir nepertraukiamą tokių ligonių 
gydymą. Akademiko Z. Januškevičiaus iniciatyva prie hospita- 
linės terapijos katedros esančiame Vidaus ligų skyriuje organi
zuojamas pirmasis mūsų respublikoje reanimacijos skyrius. Kyla 
mintis organizuoti Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės po
liklinikoje kardiologinį dispanserinį kabinetą..Tais pačiais metais 
gimė ir išeminės širdies ligos reabilitacijos užuomazga. Bazės 
šiai krypčiai dar nebuvo, todėl netoli Kauno esančioje nedidelė
je Veiverių ligoninėje kelios palatos buvo pritaikytos persirgusių 
miokardo infarktu ligonių atstatomajam gydymui. Šiuo laikotar
piu akademikas daug energijos skiria ir darbui su miesto greito
sios medicininės pagalbos stotimi. Būtina, kad čia jau veikiančios 
kardiologinės brigados sugebėtų greitai ir kvalifikuotai suteikti 
ligoniams pagalbą įvykus miokardo infarktui ar sutrikus širdies 
ritmui. 1969 m. Palangoje įkuriamas kuklus filialas, skirtas iše
mine širdies liga sergantiems ligoniams reabilituoti. Taip jau iš
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pat pradžių buvo sudaryti vieningos kovos su išemine širdies liga 
sistemos kontūrai.

1974 m. Radijo gamyklos profilaktoriumo bazėje įku
riamas Reabilitacijos skyrius persirgusiems miokardo infark
tu. Reikšmingi buvo 1977 metai -  baigtas statyti Respublikinės 
Kauno klinikinės ligoninės kardiologijos korpusas. Jame įsikū
rė trys kardiologijos skyriai, kardiologijos-reanimacijos skyrius, 
kardiologinis dispanseris su įvairiais specializuotais kabinetais, 
skaičiavimo centras. Tais pačiais metais stojo rikiuotėn Palangos 
filialo korpusas su specializuotu reabilitacijos stacionaru. 1980 
m. Abromiškėse išaugo reabilitacijos korpusas, o 1983 m. Viršu- 
žiglyje ligoniams, sergantiems išemine širdies liga, duris atvėrė 
dar viena reabilitacijos klinika.

Sukurta gera mokslinė-praktinė bazė sudarė sąlygas 
sėkmingai vykdyti mokslinį darbą. Buvo sukurta ir įdiegta 
persirgusių miokardo infarktu nuosekli moksliškai pagrįsta trijų 
etapų reabilitacijos sistema, pradedant stacionaru (I etapas), tę
siant gydymą reabilitacijos skyriuje (11 etapas) ir užbaigiant sana
torijoje kurorto sąlygomis (111 etapas). Nuoseklios reabilitacijos 
sistemos įdiegimas sudarė sąlygas labai padidinti išemine širdies 
liga sergančių gydymo veiksmingumą. Geras atstatomojo gydy
mo efektas stebimas 74,2-81,2 proc. atvejų, po miokardo infark
to 80-90 proc. ligonių grįžta į darbą, nuo 20 proc. iki 16 proc. 
sumažėjo II grupės invalidų skaičius. Už persirgusių miokardo 
infarktu atstatomojo gydymo sistemos sukūrimą ir įdiegimą į 
sveikatos apsaugos praktiką grupei mokslininkų, tarp jų ir akade
mikui Z. Januškevičiui (po mirties) paskirta 1984 m. respublikinė 
premija.

Savo pranešimuose, skaitytuose TSRS Medicinos mokslų 
akademijos XXX ir XXXI sesijose, akademikas Z. Januškevičius 
pabrėžė, kad medicinos progresas priklauso nuo technikos, radio
elektronikos, kibernetikos ir kitų mokslo sričių pasiekimų, greito
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jų  įdiegimo. Z. Januškevičiaus pagrindinis principas buvo ne tik 
atskirų medicinos sričių plati integracija, bet ir tiksliųjų moks
lų atstovų (matematikų, inžinierių, fizikų, chemikų) ir medikų 
glaudus bendradarbiavimas. Akademiko Z. Januškevičiaus dėka 
šiandien kardiologijos srityje su medikais sėkmingai darbuojasi 
biologai, biofizikai, matematikai ir kiti tiksliųjų mokslų atstovai. 
Medikų ir kitų specialistų bendradarbiavimas prasidėjo dar 1957- 
1959 metais. Buvo tiriami instrumentiniai širdies ligų diagnosti
kos metodai. Prof. Z. Januškevičius, bendradarbiaudamas su inži
nieriais E. Pūku ir J. Jaroniu sukūrė originalų tromboelastografą 
kraujo krešumui tirti. Sis prietaisas ne kartą buvo tobulinamas ir 
modifikuojamas, jis buvo demonstruojamas užsienyje vykusiose 
medicinos prietaisų parodose, už jį TSRS Liaudies ūkio pasie
kimų parodoje buvo paskirtas aukso medalis. Inžinierius A. Sta
siūnas aktyviai imasi konstruoti aparatūrą nuotoliniam biosigna- 
lų perdavimui. Ir jau 1961 m. telefonu iš Kauno į Maskvą buvo 
perduota elektrokardiograma. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio 
bandymas Tarybų Sąjungoje. Pradedami elektrokardiogramų 
analizės tyrimai panaudojant elektronines skaičiavimo mašinas 
(ESM) ir matematinius metodus, sukonstruojamas originalus 
ritmografas, daromi pirmieji žingsniai įdiegiant mūsų respubli
koje ritmografinį širdies veiklos tyrimo metodą.

Pradėtas akademiko Z. Januškevičiaus tarptautinis moksli
nis bendradarbiavimas ilgainiui labai išsiplėtė. Vykdant tarptauti
nes Pasaulinės sveikatos apsaugos organizaeijos bei Ekonominės 
savitarpio pagalbos tarybos (ESPT) šalių programas, bendradar
biaujama su 34 užsienio mokslo įstaigomis. Pagal ESPT šalių 
kompleksinę problemą „Širdies ir kraujagyslių ligos“ vykdomi 11 
temų tyrimo darbai, o vieną temą, t.y. „Elektrokardiogramų auto
matizuotos analizės metodų sukūrimas ir tobulinimas naudojant 
skaičiavimo mašinas" institutui pavesta koordinuoti. Daug metų 
šios temos koordinatorius buvo akademikas Z. Januškevičius.
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Pagal dvišalę TSRS ir JAV mokslinio-techninio bendradar
biavimo sutartį 1977 m., bendradarbiaujant su amerikiečių moks
lininkais, pradėti nagrinėti staigios mirties klausimai. Tęsiami jie 
ir dabar. Po akademiko mirties, JAV vykusioje konferencijoje per
skaičius pranešimą, apibendrinantį daugelį metų trukusių tyrinėji
mų rezultatus, priėjo žinoma amerikiečių mokslininkė, kone visą 
savo mokslinės veiklos laiką tyrusi vadinamąsias staigias mirtis. 
Ji nustebusi pareiškė: „Mes dirbame skirtinguose kontinentuose, 
nepalaikydami vienos su kitu jokių kontaktų, o priėjome visiškai 
prie tų pačių išvadų. Tiesiog nuostabu.“ Ne, nenuostabu, sukurta 
akademiko Z. Januškevičiaus mokykla, kuriai būdingas kruopštu
mas ir tikslumas. Kiek įmanoma didesnis tyrimo metodų ir tyrimo 
duomenų unifikavimas kaip tik ir buvo tokio sutapimo prielaida.

Siekiant tyrimo duomenų interpretavimo vieningumo -  tiek 
įvairių diagnostinių kreivių, tiek įprastų dokumentų, taip pat tai
kant tyrimo metodus, standartizuojant aparatūrą, Z. Januškevi
čius skyrė ypatingą dėmesį. Bene 1962 m. akademikas su širdgė
la komentavo du straipsnius, kuriuose buvo aprašomi miokardo 
infarkto gydymo rezultatai, panaudojant įvairius medikamentus 
pirmosiomis susirgimo dienomis:

-  Pabandykite palyginti tų skirtingų preparatų efektyvumą, 
jei viename straipsnyje jis vertinamas sąvokomis „ligonio būklė 
pagerėjo“, „nepasikeitė“, „pablogėjo“, o kitame -  „gydymo re
zultatai geri“, „vidutiniški“, „blogi“ . Tų straipsnių autoriai aptaria 
nurodytas sąvokas, bet naudojasi skirtingais vertinimo kriterijais. 
Kokia gi tokių straipsnių vertė?

Z. Januškevičius puikiai suprato, jog medicininės infor
macijos unifikavimo darbas labai nelengvas, o dar sunkiau unifi
kuotus metodus paskleisti taip, kad juos taikytų visi, bet kurioje 
medicinos įstaigoje dirbantieji. Bet jis nenuleido rankų. Talkinant 
gausiam vienminčių bendradarbių būriui jis pradeda veiklą medi
cininės informacijos unifikavimo bare dar pirmaisiais Centrinės
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mokslinių tyrimų laboratorijos veiklos metais, vėliau ji buvo ak
tyvinama ir intensyvinama, tęsiama ir toliau, jam pasitraukus iš 
gyvenimo.

Didelis indėlis suvienodinant medicinos terminologiją buvo 
akademikui Z. Januškevičiui vadovaujant išleistos sąjunginės re
komendacijos „Vieninga kontūrinės EKG analizės elektrokardi
ografinių išvadų sistema“, „Širdies ritmo ir laidumo sutrikimų 
elektrokardiografinių išvadų sistema“, „Išvados apie sinusinio 
širdies ritmo analizės rezultatus“, „EKG automatizuotos analizės 
sistemų klinikiniai bandymai“, „Elektrokardiografinių duomenų 
saugojimas magnetinėse juostose unifikuotu formatu“ ir kt.

Akademiko Z. Januškevičiaus veiklai būdinga tai, kad jis ne 
tik skatino medicinos mokslo naujovių paieškas, bet rūpinosi nau
jus mokslo pasiekimus plačiai paskleisti gydymo ir profilaktikos 
praktikoje, supažindinti su jais visuomenę. Neatsitiktinai 1979 m. 
kovo 22 d. potvarkiu LTSR Ministrų taryba pavedė Kardiologi
jos mokslinio tyrimo institutui spręsti mokslinius, praktinius bei 
organizacinius metodinius kardiologinės pagalbos klausimus res
publikoje, t.y. suteikėjam kardiologijos centro funkcijas. Pradėta 
vieningą kovos su išemine širdies liga sistemą diegti ir kituose 
respublikos miestuose, siekti, kad sistema plačiai paplistų res
publikoje. Visa tai, kaip rašė Z. Januškevičius, yra svarbiausias 
uždavinys diegiant mokslo pasiekimus į praktiką.

Analizuojant akademiko Z. Januškevičiaus mokslinę ir or
ganizacinę veiklą, kyla klausimas: ar jam pavyko sukurti savo 
mokslinę mokyklą. Atsakyti nėra lengva, nes „mokslinės mo
kyklos“ sąvoka apibūdinama įvairiai.

Akademikas Z. Januškevičius, daktarinėje savo diserta
cijoje paskelbęs savo atliktus išeminės širdies ligos tyrinėjimų 
duomenis, palaipsniui aplink save suburia didelį kolektyvą, kuris 
įvairiais aspektais nagrinėja ir tiria pagrindines akademiko tema
tikos (išeminės širdies ligos) problemas bei atskirus klausimus.
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Lietuvos TSR mokslininkai įvairiais išeminės širdies klausimais 
mokslinėje spaudoje paskelbė 460 mokslinių publikacijų, iš kurių 
380 (82,6 proc.) -  Kauno mokslininkų. Per tą laiką iš 36 respubli
koje parengtų ir apgintų disertacijų išeminės širdies ligos klausi
mais 30 parengė ir apgynė Kauno medicinos instituto darbuoto
jai.

Kauno kardiologų, tiriančių išeminės širdies ligos proble
mas, mokslinei veiklai būdingi du svarbiausi bruožai. Tai aiški, 
praktinę reikšmę turinti akademiko Z. Januškevičiaus progra
ma -  sukurti vieningą kovos su šia liga sistemą, sprendžiant jos 
epidemiologijos, profilaktikos, diagnozavimo, gydymo, progno
zavimo, reabilitacijos ir antrinės profilaktikos klausimus. Antras 
bruožas -  glaudus teorinių ir praktinių mokslinio tyrimo aspektų 
ryšys. Dėl to daugelis tyrimų atliekami betarpiškai praktinės 
veiklos sferoje (klinikose, dispanseriuose, reabilitacijos sky
riuose ir kt.), o, kita vertus, į tyrimus įsitraukia „gryni“ teoretikai 
arba eksperimentatoriai: biofizikai, biochemikai, morfologai, ma
tematikai ir kt.

Daug akademiko Z. Januškevičiaus mokinių yra katedrų 
ir mokslinių tyrimų instituto laboratorijų vedėjai. Sprendžiant 
išeminės širdies ligos epidemiologijos ir profilaktikos, anksty
vosios diagnostikos skirtingų susirgimo fazių metu, reanimacijos 
ir gydymo, širdies ritminės veiklos bei jos sutrikimų, reabilitaci
jos problemas, išaugo aiškūs lyderiai. Tarp jų ir tokie mokslinin
kai, kurie anksčiau gilinosi į kitas problemas, bet, prisišlieję prie 
akademiko sukurtos mokyklos, greitai ir labai efektyviai įsijun
gė į pagrindinės Z. Januškevičiaus problemos iškeltų uždavinių 
sprendimą. Pavyzdžiui, prof. E. Štaiioraitytė, kurios vadovauja
mas kolektyvas itin giliai ir įvairiapusiškai nagrinėja subtilius ir 
nelengvai išaiškinamus pokyčius širdies raumenyje vadinamo
sios širdies staigios mirties atvejais, kai morfologiškai jau galima 
pastebėti pirmuosius besivystančio miokardo infarkto požymius,
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kartais net tada, kai gydytojas arba pats ligonis jų  nepastebi. Šie 
tyrimai labai reikšmingi ieškant daug tikslesnių metodų ir anks
čiau išaiškinant susirgimą, (nustatant) išeminės širdies ligos anks
tyvosios diagnostikos būdus ir metodus. Matematikas L. Vilkaus- 
kas, anksčiau dirbęs visai kitoje srityje, įsijungęs į akademiko 
mokyklą, greitai tapo susirgimo baigčių ir ligos prognozavimo 
tyrinėjimo lyderiu. Būdinga taip pat, kad beveik visų Mokslinio 
tyrimo instituto laboratorijų vadovai (kai kuriais atvejais vie
niems laboratorijų vadovams pasitraukus iš darbo, kitais atvejais 
įsteigus naujas laboratorijas) nebuvo „kviestiniai“ mokslininkai, 
o akademiko sukurtos Kauno kardiologų mokyklos parengti spe
cialistai. Jei kurioje nors vienoje praretėja mokslininkų gretos, jos 
tuojau susiglaudžia, o už pirmose gretose stovinčių lyderių pečių 
ryškėja ir stiprėja nauji originalūs ir gabūs mokslininkai -  jauni
mas, kuriuo remiantis galime būti tikri, kad akademiko Z. Januš
kevičiaus sukurta mokslinė mokykla, jam pasitraukus iš gyveni
mo, nors ir skaudžiai tai išgyvenusi, bet nesuglumo, nesustabarė- 
jo, o pasiruošusi sėkmingai toliau plėtoti pagrindinį akademiko 
iškeltą uždavinį.

Ir dar vienas akademiko Z. Januškevičiaus ir jo mokinių 
veiklos bruožas -  dirbti kolektyviai, integruotai. Pavarčius Šir
dies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos moksli
nių tyrimų instituto darbuotojų publikacijas matyti, kad tik maža 
dalis iš jų  parašyti vieno autoriaus plunksna. Dažnai tai dviejų, 
trijų, o kartais net keliolikos autorių darbai. 59 proc. visų Kauno 
kardiologų mokslinėje spaudoje paskelbtų publikacijų parašytos 
kolektyviai, t.y. kelių autorių. Paskaičiavus paaiškėja, kad viduti
niškai vieną Kauno kardiologų paskelbtą publikaciją apie išeminę 
širdies ligą rašė 3,8 autoriai. Tai ne vien instituto darbuotojai, su 
jais bendradarbiavo ir bendradarbiauja Kauno medicinos instituto 
16 katedrų darbuotojai, kitų respublikos, šalies ir užsienio kraštų 
mokslininkai.
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Taigi akademiko Z. Januškevičiaus sukurtai kardiologų 
mokyklai būdingas savitas darbo stilius, kuriam būdingas aukštas 
mokslinių tyrimų technizavimas ir matematizavimas, integruotu
mas, kolektyviškumas. Toks darbo stilius būdingas pačiam aka
demikui, jo mokiniams, o taip pat ir mokinių mokiniams -  Kauno 
kardiologų mokyklai.

Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos 
mokslinių tyrimų institutui suteiktas akademiko Zigmo Januške
vičiaus vardas. Tai nėra vien pagarba jo atminimui, tai oficialus jo 
sukurtos mokyklos pripažinimas. Bet būtų neteisinga sakyti, kad 
šią mokyklą riboja mokslinio tyrimo sienos. Ji daug platesnė -  vi
siškai pagrįstai galima kalbėti apie Z. Januškevičiaus suformuotą 
Kauno kardiologų mokyklą.

Nelaukta mirtis neleido akademikui įgyvendinti visų suma
nymų. Tačiau jis sugebėjo atverti instituto darbuotojams plačius 
veiklos kelius, įkvėpė dideliam darbui iškelti naujas mokslines 
hipotezes ar organizacinius pasiūlymus. Akademikas ne kartą už
simindavo, kad kardiologijos problemos dar labai, labai negreit 
bus išspręstos, bet reikia dirbti taip, kad jos būtų sprendžiamos 
greičiau ir darniau. Mūsų visų, jo mokinių ir bendraminčių už
davinys -  sėkmingai toliau plėtoti pagrindinį akademiko iškeltą 
uždavinį, praturtinti jį naujomis idėjomis ir sprendimais.
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Akademikas Zigmas Januškevičius -  
progreso šviesa ir ateitis

Profesorius Pranas Šnipas

2001 m.

Dabar kaip niekada aiškiai suprantu, kokia didelė mano gy
venimo ir profesinė sėkmė buvo tie dvidešimt dveji metai, praleis
ti ąžuolo galiūno paunksnėje (taip nuoširdžiai sakiau Z. Januške
vičiaus 60-tojo gimtadienio vakaronėje). Buvo gera dirbti greta, 
tačiau nebuvo lengva, kartais atrodė -  neįmanoma.

Pirmasis susitikimas

Akademiko vadovautoje Hospitalinės terapijos katedroje 
ieškota savanorių-jaunų, nerūkančių ir sutikusių prisirūkyti kiek 
pajėgs, giliai įtraukiant cigaretės dūmus. Šiam darbui vadovavo 
akademiko draugas šviesaus atminimo docentas Girša Vitenštei- 
nas (slapčiomis užtraukdavęs dūmą „kad pokalbis būtų atvires
nis”). Tada, 1954 metais, aš buvau Gydomosios medicinos fakul
teto ketvirto kurso studentas.

Docentas, mirktelėjęs man ir paėmęs už rankos, nusivedė į 
klinikoje buvusį ir visiems žinotą „rūkorių kambarį“. Pasiūlė ci
garetę iš „Astros“ pakelio (tuomet tai buvo „pačios geriausios“ 
cigaretės), traukė dūmą ir pats. Paaiškino, kad aš įtraukčiau giliai, 
iki alveolių, kad pajusčiau tikrą rūkymo poveikį. Prižadėjo kvali
fikuotai stebėti mane: klausinės, kaip jaučiuosi, skaičiuos pulsą, 
matuos arterinį kraujo spaudimą, o jei reikės -  užrašys elektrokar
diogramą (EKG) -  reikiamą skaičių derivacijų, o gautus rezulta
tus vėliau aptarsime.
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Aš, būdamas sąžiningas maksimalistas, stengiausi uždegtą 
cigaretę traukti giliai, „iki plaučių pabaigos“ (taip rūkaliai mėgda
vo sakyti) ir įsitikinti, ar ką nors pajusiu. Docentas priminė, kad, 
jeigu aš nieko bloga nejausiu, tai rodys, jog esu „neprisipažinęs 
rūkorius“, o gal rūkęs praeityje. Tai mane paskatino traukti tikrai 
„giliai“ ir sąžiningai.

Pirmas dūmas lyg ir nieko, dar spėjau pasakyti, kad rūko
me šiaudus. Po kelių patraukimų pajutau, kad rūkau stiprų taba
ką: prasidėjo seilėtekis, šleikštulys, pykinimas, galvos svaigimas, 
sąmonės pritemimas ir „filmas nutrūko“. Lyg ir girdėjau docentą 
šaukiant: „Blogai, gelbėkime!“

Tada reanimacijos skyriaus dar nebuvo. Jaučiu, kad skai
čiuoja pulsą, matuoja kraujospūdį, rašo EKG. Išgirdau akademiko 
balsą, mane globojančiųjų balsus, o išsamiausiai klausinėjo do
centas G. Vitenšteinas: kiek aš kartų ir kaip giliai užtraukiau?

O EKG siaubinga! Normalaus širdies ritmo nėra, grupinės 
politipinės ekstrasistolės. Mačiau „per miglas“, kad jau parengta 
„lašelinė“, ją  prižiūri vyriausioji skyriaus sesuo Dalia. Girdžiu, 
akademikas Z. Januškevičius garsiai aiškina, jog širdies ritmas 
tampa normalus, nikotino poveikis mažėja... Sutikęs eksperimen
tuoti studentas (paklausė susirinkusiųjų mano vardo ir pavardės), 
matyt, tikrai nerūkantis. Pasakė, kur būsiąs kurį laiką, kokiu tele
fonu, jei prireiks, skambinti, ir paprašė tipinės, laiku užrašytos rū
koriaus EKG -  kaip iliustracijos, kurią demonstruos studentams.

Per keletą valandų man viskas praėjo, padėkojau pagalbą 
teikusiesiems ir išėjau iš palatos. Nuo tada akademikas manimi 
domėjosi, sutikęs paduodavo ranką. Taip tapau „savas“. Daugelio 
pokalbių metu, įvairiomis progomis pasakydavo, kad aš esu sava
noriškai sutikęs eksperimentuoti studentas, sąžiningas, nerūkan
tis. Domėdavosi mano sveikata.

Tas eksperimentas suteikė keletą dalykų. Įsitikinau, koks 
siaubingas rūkymo poveikis. Antra, bet kokio egzamino metu aka
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demikas pasiteiraudavo apie sveikatą. Po to klausdavo, į kurį vie
ną klausimą norėčiau atsakinėti (biliete jų  būdavo trys ar keturi). 
Kai atsakydavau, nusišypsodavo: „Nereikia nei į vieną“. Atseit, 
žinai, moki, ir įvertindavo „labai gerai“. Bendrakursiai sakydavo, 
kad esu akademikui įsiteikęs.

Būdavo ir kitaip. Per baigiamuosius vidaus ligų egzaminus 
ištraukęs bilietą pasisiūliau atsakinėti nesiruošęs. „Kurį klausimą 
pasirinkote?“ Nurodau. O akademikas siūlo kitą -  apie bakterinį 
endokarditą. Ir tą klausimą gerai žinojau. Pralinksmėjau ir gar
siai sakau: „Gerai“. Pamaniau: „neparklupdys“. Taip niekada ir 
nedarydavo. Trumpai mane paklausinėjęs akademikas komisijai 
pasakė, kad neapsirikęs. Vertindavo itin objektyviai.

Vėlesnis darbas kartu su akademiku (klinikinė ordinatūra, 
aspirantūra, docento, profesoriaus pareigos, o vėliau Kardiologi
jos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams ir kt.) 
nebuvo susietas su rūkymo eksperimentu.

Tuometinė tvarka reikalavo baigus aukštąją mokyklą trejus 
metus dirbti ten, kur paskirdavo komisija. Man primygtinai siūlė 
likti institute, bet išprašiau, kad man, baigusiam „su pagyrimu“, 
leistų dirbti praktikos gydytoju, tikėjausi visus (taip tada maniau) 
pagydyti. Šviesaus atminimo mano globėjai norėjo, kad visada 
būčiau arčiau jų.

Įsikūriau istoriniame Kudirkos Naumiestyje. Tuometinis 
rajono ligoninės vyriausias gydytojas J. Margelis paskyrė mane 
Vidaus ligų skyriaus vedėju.

Darbas man labai patiko, 12-14 valandų per parą buvo ma
žoka, kad kasdien galėčiau kartą aplankyti savo gydomuosius ir 
pagerinti jų  gyvenimą. Mokiausi iš šalia dirbusio puikaus, patyru
sio, vėliau geru ftiziatru tapusio gydytojo A. Cečkevičiaus, gydy
tojo J. Remėzos. Kupini gražaus humoro buvo rajono vyriausiasis 
veterinarijos gydytojas Bagdonas ir jo žmona, taip pat gydytoja, 
jie nuotaikingai šviesindavo likusias vakaro ir nakties valandas.
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Džiaugiausi veiklos galimybėmis, didėjusiu populiarumu, daug 
rašiau sanitarinio švietimo klausimais rajono spaudoje.

Nenuoramą gydytoją aplankė tuometinis pirmasis sveikatos 
apsaugos ministro pavaduotojas, o vėliau daugelio mano kryžke
lių reguliuotojas Mykolas Zaikauskas. Jis man išimties tvarka (dar 
turėjau dirbti Kudirkos Naumiestyje daugiau kaip dvejus metus) 
pasiūlė stoti į dvimetę klinikinę ordinatūrą.

Atrankos komisijos pirmininkas sveikatos sistemos organi
zavimo strategas ir Kauno medicinos instituto klinikų vyriausiasis 
gydytojas visus įmanomus tuometinius titulus turėjęs šviesaus at
minimo Petras Jašinskas klausia: „Ko ir kur tamsta veržiatės?“

Atsakiau: „Noriu mokytis gydytojo darbo Hospitalinės tera
pijos katedroje.“ Priminiau, kad akademikas Z. Januškevičius yra 
prasitaręs, kad, jei norėsiu toliau mokytis, priims į savo kliniką.

Priėmė.
Daug dirbau, budėdavau šeštadieniais, sekmadieniais. Iš

imties tvarka švietimo ir aukštojo mokslo ministras profesorius 
Henrikas Zabulis leido man dirbti ir papildomai, dar puse etato. 
Materialinės bazės sustiprinimas labai pravertė, ypač -  įsigyjant 
mokslinės literatūros.

Toks džiaugsmas tęsėsi neilgai, nes įstojau į trimetę aspiran
tūrą, kurią baigiau per dvejus metus. Sėkmingai apgyniau dvi di
sertacijas (mokslo kandidato, vėliau -  daktaro). Maskvos aukštoji 
atestacinė komisija greitai patvirtino diplomus, suteikė pedagogi
nius docento ir profesoriaus vardus. Visa tai vyko ne be garsaus 
akademiko Z. Januškevičiaus, o aš buvau tik sąžiningas darbinin
kas ir akademiko progreso portfelio nešėjas.

Tai buvo malonus, didelis įpareigojimas. Norėjau produkty
viu darbu bent kiek atsidėkoti už man sudarytas geras darbo sąly
gas. Tačiau tai padaryti, kaip man atrodo, nepavyko iki šiol.

Jei pasirodytų įdomioji monografija „100 įžymių asmeny
bių pasaulio medicinos istorijoje“, kaip dabar turime galimybę
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skaityti ir gėrėtis Maiklo H. Harto „100 įtakingiausių asmenybių 
pasaulio istorijoje“ (2001), akademiko Z. Januškevičiaus portre
tas tikrai teisėtai būtų tokiame leidinyje.

Rytinių penkminučių metu akademikas dažnai primindavo: 
„Jei šiandien nieko nauja neišmokai (ar neišmoksi), tai žinok, kad 
viena diena jau atsilikai.“

Vadovo-stratego įžvalga: „Jei pavaldinys pokalbių metu 
visiškai supranta vadovo slaptas ateities veiklos mintis, tai nuo 
to momento toliau jis vadovu būti negali.“ Tokia „šefo“ nuostata 
įsitikinome daugybę kartų. Mums nebūdavo laiko mąstyti, ką kal
bėdamas jis turėjo mintyje. Nutaisę „mąslius“ veidus kibdavome 
į darbą. Kiekvienas apie save galvojome, kad supratome, ką sakė 
akademikas, o kitas -  nesuprato. Bet įsitikinti šia tiesa retokai tek
davo. Akademikas mus bet kuria proga egzaminuodavo, o bendra
darbiai sakydavo, kad „šefas“ mokosi ir iš mūsų.

Nežinia, kada tiksliai darbas prasidėdavo, nežinia, kada 
baigdavosi. Turbūt niekada. Praalkę atsirasdavome klinikų bufe
te, kur susitikdavome ir pasidalydavome naujausia informacija. 
Akademikas ten neidavo, o gana kukliai užkandžiaudavo savo ka
binete, paskui vykdavo į centrinius instituto rūmus. Mes garsiai 
konstatuodavome: „Šefas“ jau išvyko!“ Atsikvėpdavome.

Vadovas retai kada užkandžiaudavo, nes tekdavo kalbėti te
lefonu, skaityti daugybę raštų. Atėjus pas akademiką tuo metu, 
kai jis ką nors valgydavo, visada, nesvarbu, kiek maisto turėdavo, 
pasiūlydavo svečiui, mielai dalydavosi. Artimi bendradarbiai, jei 
norėdavo pasišaipyti, sakydavo: „Ko veržiesi pas „šefą“ į kabine
tą, turbūt nori kartu užkandžiauti?“ Tačiau daugumai mūsų rūpėjo 
ne tai.

Akademikas Z. Januškevičius -  daugiabriaunė ir įvairiapusė 
asmenybė, bet, visų pirma, jis buvo gydytojas, tokius norėjo ma
tyti ir mus.
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Ligonių vizitavimas

Vizituodavo akademikas, palatos gydytojas, skyriaus vedė
jas ir 30^40 žmonių minia (gydytojai, studentai, mokslo darbuoto
jai). Vizitavimo tvarka buvo žinoma, bet kartais tyčia (bent mums 
taip atrodė) akademikas ją  imdavo ir pakeisdavo. Pasakydavo: 
„Šiandien vizitaciją pradėsime nuo šios palatos.“ Reiškia, vizitaci
jai visi visada turėdavome būti pasiruošę.

Pasiruošimas ne toks jau paprastas. Mintinai reikėjo žinoti 
25-30 ligonių ligos istorijas. Paimdavo į rankas kiekvieno ligonio 
istoriją ir vartydamas ją  klausinėjo, kokia buvo hemograma atvy
kus, po septynių dienų, dabar. Kokia biocheminių tyrimų dinami
ka, ką numatėte daryti artimiausiu metu? Ar tvarkinga palata, ligo
nių lovos, maisto spintelės? Ką ligonis valgė per pietus? Daugybė 
naujų, nenumatytų klausimų.

Su ligoniais vizitacijos metu akademikas būdavo ypač švel
nus, dėmesingas, atrodė, kad kitokių rūpesčiųjis neturi. Vizituoti su 
juo gydytojams, atsakingiems už ligonį, buvo didelis išbandymas. 
Tai daugybė nenumatytų netikėtumų, tiesioginės ligonio apžiūros 
detalės, švara ir tvarka spintelėje prie ligonio lovos, spintelės turi
nys (turi atitikti to ligonio mitybos poreikiams), kūno švara, kaip 
išvalyta burna, kokia dantų būklė. Jei vizitacija vykdavo nesklan
džiai, pastabas pasakydavo garsiai, čia pat prie ligonio lovos. Tai 
ypač nemalonu. Kaip po to grįžti pas ligonį, kai jo sveikata rūpi
naisi „blogai“? Taigi prieš vizitaciją jausdavome tam tikrą įtampą.

Kartą „šefui“ apie tai paaiškinta. Tą padarė ypač kruopšti 
gydytoja J. N. Po to, kai palatoje išklausė pastabas, koridoriuje ji 
kreipėsi į akademiką ir į visus vizitavusius (apie tris dešimtis vizi
tacijos dalyvių): „Gerbiamas akademike, mes visi gerai ir sąžinin
gai stengiamės gydyti ligonius, labai norime būti geri gydytojai, 
bet kaip mums grįžti į palatą, kai prie ligonio, girdint visiems pala
tos ligoniams ir personalui, išreiškėte nepasitenkinimą, kad blogai
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dirbu?“
Gydytoją J. N. ligoniai labai mylėjo, todėl niekas nesuprato, 

kodėl akademikas sakė jai pastabas.
„Prašau mane atleisti iš darbo, nes aš su jumis daugiau vizi

tuoti kartu neisiu. Visas pastabas galite pasakyti išėję iš palatos“, 
-  sakė gydytoja.

Visiems girdint akademikas garsiai jos atsiprašė, ir nuo to 
laiko palatose prie ligonių jokių pastabų neliko, jas akademikas 
pasakydavo kiekvienam, jau baigus vizitaciją. Šia pergale visi 
džiaugėmės ir už drąsą nuolat pagirdavome ryžtingą gydytoją.

Baigiant atsiminimus apie santykius darbe, reikėtų dar pri
durti, kad akademikas mus vertino gana skirtingai. Tarp mūsų 
buvo netvarkingų, blogai rašiusių ligos istorijas, nedaug žinojusių 
apie savo ligonius, o vizitacijų metu „šefas“ klausinėdavo ligonį, 
jį apžiūrėdavo, rinkdavo tyrimų duomenis ir išėjęs iš palatos jo
kios pastabos nepasakydavo, o tik pasiūlydavo gydytojui, kokia 
kryptimi reikėtų gilintis.

Kai kurie kolektyvo darbuotojai gerai suprato, kad palanku
mą galima įgyti ne vien už realius nuopelnus, reikia dviejų daly
kų: sudaryti gerą įvaizdį, kad rūpiniesi tik svarbiais akademiniais 
klausimais, esi nepakeičiamas. Antra, apie tai reikia garsiai kalbė
ti. Šie darbuotojai manė, kad akademikas apsimesdavo nesupran
tąs tų „žaidimų“. Tačiau jis, matyt, vadovavosi žinomu politikų ir 
diplomatų posakiu „Skaldyk ir valdyk!“.

Ne visiems akademikas pasiduodavo

Rudens ir žiemos mėnesiais akademikas į klinikas atvykda
vo anksti, šeštą ar septintą valandą. Būdavo svarbu, kokios „šefas“ 
nuotaikos. Per keletą sekundžių, dar jam nepasiekus trečiojo aukš
to (beveik visada lipdavo laiptais), mes jau žinodavome: šiandien 
klinikoje bus giedra ir ramu, išspręsime daug klausimų. Arba ne
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-  šiandien kyla audra, visi būkite kuo tylesni.
Tai nebuvo tik asmens savybės: sovietmetis buvo ypatingas 

laikas, labai įtemptas, aplink daug nežinios. Rytas prasidėdavo, o 
kuo baigsis diena -  nežinia. Akademikas buvo vienas iš ilgiausiai 
Lietuvoje aukštosios mokyklos vadovo poste išbuvusių, tačiau pa
keistas galėjo būti per keletą valandų, be jokių ceremonijų. Pats 
primindavo, kad taip ilgai būti mokyklos vadovu nėra naudinga, 
reikia kas penkeri ar septyneri metai keisti vadovus. Tai būdavo 
tarsi užuomina, kad su akademiku gali nutikti visaip. Be to, visi 
žinojome, jog Rektoriaus nuotaikos giedrintoja buvojo gyvenimo 
ir fronto draugė dr. Henrieta Januškevičienė. Suprasdavome: jei 
jau daktarė Henrieta nesugebėdavo nuteikti Rektoriaus optimistiš
kai, tai diena visiems bus sunki. Tuo metu žinomoms asmenybėms 
kelti ypatingi reikalavimai. Visi prisimename vadinamąją Krem
liaus gydytojų (Stalino gydytojų) suklastotą bylą. Akademikas 
kaip žinomas specialistas konsultuodavo Lietuvos ir Komunistų 
partijos vadovus. Jam visuomet viešai buvo reiškiama pagarba, o 
tyliai -  slaptas įtarumas. Tik budrumas, lankstumas, diplomatija, 
taktas leido akademikui ilgai išsilaikyti aukštame poste. Akademi
kas buvo reiklus, darbštus ir rezultatyvus. Tai visuomet kam nors 
nepatikdavo. Buvo rengiami atviri ir uždari partiniai susirinkimai, 
kuriuose dalyvaudavo tam tikri klausytojai, o tada partiniai vado
vai „pildavo ugnį“ ant mokyklos vadovo, kaltindavo. Kaltinimai 
būdavo keistoki: ligonių vizitacijos metu jis pirmasis įeina į pa
latą, nepraleisdamas pirm savęs moterų. Kartais darbo kabinete 
skubiai imdavo kalbėti telefonu, kai laukdavo „svarbios“ perso
nos arba moterys, kurių nepakviesdavo atsisėsti. Būdavo prime
nama, kad mokyklos vadovas kartais garsiai ir viešai pabardavo 
studentus ar darbuotojus. Toks posėdis turėjo vykti audringai, nes 
laukta stiprios Rektoriaus reakcijos. Visų akys būdavo įsmeigtos į 
Rektorių. Kas toliau: jis bus pakeistas, išbartas ar kitaip paniekin
tas? Tačiau Rektorius pasirinkdavo netikėčiausią taktiką. Ramiai
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išklausydavo kaltinimus, o paprašytas pasiteisinti trumpai pasaky
davo, visus kaltintojus galutinai nuginkluodamas: „Ačiū, kad man 
pasakėte, iš šalies geriau matyti, pasitaisysiu.“ Visi suglumdavo. 
Diskusija baigta. Įtampa atslūgdavo. Daugeliui klausytojų palen
gvėdavo. Nei kaltintojai, nei partinis komitetas didesnio autorite
to po to renginio neįgijo. Buvo ir daugiau mėginimų „paauklėti“. 
Tačiau atsparumas ir autoritetas bendradarbių akyse tik augo. Jo 
vadovaujama mokykla augo, tvirtėjo ir plėtėsi.

Mokyklai tvirtėti padėjo ateinantis gerai atrinktas jaunimas, 
o jau dirbantieji turėjo pasitempti, daug ko mokytis. Buvo aktualu 
išmokti aukštosios matematikos svarbiausių elementų, medicini
nės statistikos. Buvo daug norų, o laiko maža. Profesorius J. Sa- 
pogovas (fizikas), o prieš tai šviesios atminties E. Naruševičius 
ankstyvais rytais (šeštą ar pusvalandžiu vėliau) organizuodavo 
matematikos kursus. Juos lankyti buvo įdomu, nors miego trūko. 
Mūsų pasirengimą dėstytojai tikrindavo užduodami namų darbus, 
kviesdavo atsakinėti prie lentos. Uolus mokinys buvo ir akademi
kas. Jis gana gerai bei greitai orientavosi ir noriai eidavo atsakinėti 
prie lentos. Tai buvo konkurencija, lenktynės, naudingos visiems. 
Matematiką dėstyti nebuvo lengva. Tačiau profesorius J. Sapogo- 
vas buvo ypač kantrus, sudarydavo sąlygas pasikonsultuoti indivi
dualiai. Tuo mielai naudojomės. Akademiko mokyklos mokiniai 
rašydavo straipsnius ir disertacijas, duomenis juose pateikdavo 
matematiškai apdorotus. Tai atitiko tarptautiniams to meto standar
tams, mūsų rašinius priimdavo užsienio mokslinė spauda, periodika, 
jie buvo patikimi. Svarbu irtai, kad mes išmokome suprasti matema
tines išraiškas užsienio leidiniuose. Tai buvo labai naudinga.

Straipsnis, publikuotas KMU ir Kauno klinikų savaitraštyje 
„Avė vila“, 2001 m., gruodžio 13 d., Nr. 41 (1481)
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Jaunąjį Zigmą prisiminus

Vytautas Januškevičius

1985 m.

Augome tarnautojų šeimoje. Mūsų tėvas, Januškevičius 
Ipolitas, anksti atsiskyrė nuo savo šeimos ir pradėjo savarankišką 
gyvenimą. Turėdamas maždaug septyniolika metų, kviečiamas 
savo pažįstamo (pavardės gerai neprisimenu, berods, Grinhofas) 
išvyko laimės ieškoti į Pietų Afriką. Ten iš pradžių dirbo saliūne 
indų plovėjų, vėliau įsitaisė darbų vykdytoju prie geležinkelio tie
simo. Tuo metu kelių tiesimo lygis buvo labai žemas, daugiausiai 
buvo dirbama primityviais įrankiais rankiniu būdu. Tai rango
vams buvo paranku, nes vietoje buvo daug pigios, nekvalifikuo
tos darbo jėgos (beveik vien negrai). Darbų vykdytojo pareigos 
tuo metu nereikalavo specialaus pasiruošimo, reikėjo tik stropiai 
vykdyti aukštesnių pareigūnų-specialistų nurodymus.

Prasidėjus anglų -  būrų karui Pietų Afrikoje, tėvas stojo 
būrų pusėn. Už tai jis buvo anglų kolonizatorių suimtas ir išsiųs
tas į Europą.

Grįžęs į Lietuvą netrukus išvyko į naują kelionę. XX am
žiaus pradžioje nemaža lietuvių dirbo Kaukaze. Ten pažįstamų 
kviečiamas nuvyko ir mūsų tėvas. Panaudojęs Pietų Afrikoje 
sutaupytas lėšas, tėvas stojo mokytis ir sėkmingai baigė 6 mėn. 
buhalterijos kursus. Įgijęs kvalifikacijas, pradėjo dirbti Tbilisyje 
buhalteriu prekybos įmonėse.

Tuo pat metu Kaukaze buvo tėvo pažįstamas, busimasis 
mūsų senelis, Ratautas Jonas su trim dukterim, jų  tarpe ir mūsų 
mama Vanda. Seneliui įsidarbinti Kaukaze padėjo jo sūnus, Ra
tautas Zigmas, kalnakasybos inžinierius, dirbęs ten anglies ka
sykloje. Dar Lietuvoje užsimezgusi mūsų tėvų draugystė toli-
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mame Tbilisyje 1910 m. buvo apvainikuota vestuvėmis. Kaukaze 
išvydome pasaulį mes visi trys broliai -  Zigmas (1911 m.), Vytau
tas (1913 m.) ir Vladas (1917 m.).

1920 m. tėvai ir visi jų  giminės grįžo į Lietuvą. Apsigyve
nome Panevėžyje, kur tėvas dirbo iki 1940 metų: iš pradžių ben
drovėje „Nemunas“, o vėliau „Lietkoopsąjungos“ (tuo metu dar 
vadinta „Lietūkiu“) Panevėžio skyriaus vedėju.

Motina visą laiką buvo namų šeimininkė, be galo atsidavusi 
savo vaikams. Tačiau jos didžiausias numylėtinis buvo pirmagi
mis Zigmas, jau nuo mažens pasižymėjęs ypatingu jautrumu ir 
švelnumu, ne pagal vaikišką amžių rūpestingumu ir pareigingu
mu. Neprisimenu tokio atvejo, kad jis būtų neįvykdęs tėvų nuro
dymų ar prašymų, kuo nors juos įskaudinęs. Bet gerai prisimenu 
mūsų, jaunesniųjų, konfliktus, kai Zigmas prieštaraudavo mūsų 
mėginimams paobuoliauti gretimame sode ar padaryti kokią nors 
kitą nevykusią vaikišką išdaigą. Kartu jis buvo labai jautrus ir 
teisingas, niekuomet neskriausdavo jaunesnių ir silpnesnių.

Mokykloje (gimnazijoje) Zigmas pranokdavo savo bendra
amžius didesniu brandumu, rimtumu, gilesniu supratimu moky
mosi reikšmės ir esmės. Ypač gerai jam sekdavosi humanitariniai 
ir biologiniai dalykai (mokslai). Neapleisdavo jis ir matematikos 
bei fizikos, nors šioje srityje jis daugiausiai apsiribodavo mo
kyklinėmis programomis.

Busimojo mokslininko pradmenys pradėjo reikštis gana 
anksti. Jis buvo labai žingeidus, įgyjamas žinias stengdavosi sis
teminti, nevengdavo sugaišti daug laiko stengdamasis užpildyti 
atsiradusias spragas, išsiaiškinti iš pradžių nesuprastus dalykus. 
Antai, jau mokykloje jis buvo gerai susipažinęs su Darvino evo
liucijos teorija, kuri tuo metu mokyklose nebuvo iš viso nagri
nėjama arba nušviečiama tik paviršutiniškai. Stebino jo įgim
tas sugebėjimas ir siekimas susieti teoriją su praktika. Išvykų į 
gamtą metu jis visuomet stengdavosi praktiškai įsitikinti tuo, kas
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buvo aiškinama botanikos ar zoologijos pamokose, po astrono
mijos užsiėmimų nebodavo žvarbaus šalčio, stebėdamas vakarais 
žvaigždėtą dangų. Šie įgūdžiai ypač pasitarnavo, kai jam gydymo 
praktikoje tekdavo naudoti įgytas gilias teorines žinias.

Zigmas buvo labai jautrus socialinei nelygybei. Tuo metu 
mokyklose vaikų socialinė padėtis buvo labai nevienoda. Kla
sės branduolį paprastai sudarydavo vidutinio sluoksnio vaikai, o 
kraštutiniuose poliuose būdavo turtuolių ir varguomenės vaikai, 
pastarųjų daug mažiau (...).

Artimiausi Zigmo draugai buvo beveik vien paprastų žmo
nių vaikai. Jam ypač patiko jų  draugiškumas, atvirumas ir be
tarpiškumas, imponuodavo gyvenimo sunkumų pažinimas ir jų 
įveikimas. Atmintin įstrigo viena detalė iš Zigmo bendradarbiavi
mo su bendraklasiais, dabar atrodanti nereikšminga, bet tuomet, 
vaikų akimis žiūrint, visai prasminga. Pasiturinčių tėvų vaikai 
didžiosios pertraukos metu mėgdavo šalia mokyklos esančioje 
parduotuvėje nusipirkti pyragaičių (tuo metu tai buvo prabanga) 
ir juos demonstratyviai valgyti kolegų akivaizdoje. Zigmas tuo 
metu pasidalydavo su savo draugais iš namų atsineštais sumuš
tiniais ar obuoliais ir šveisdavo juos su ne mažesniu apetitu ir 
pasitenkinimu.

Augdamas tikinčioje šeimoje Zigmas iš'mažens buvo labai 
religingas. Uoliai lankydavo bažnyčią sekmadieniais ir švenčių 
dienomis, nepraleisdavo nė vienų vakarinių gegužinių pamaldų. 
Žavėjo tikybininkų skelbiamos idėjos apie artimųjų meilę, so
cialinės lygybės siekimą, nuskriaustųjų užtarimą. Bet analitinis 
Zigmo protas greit pastebėjo didžiulius skelbiamų idėjų ir jų  įgy
vendinimo prieštaravimus...

Zigmas buvo gana uždaro būdo, vengdavo neturiningų po
būvių, pasilinksminimų. Tačiau su bendraminčiais susidraugau
davo labai artimai ir visuomet juos prisimindavo. Bet jis nemėgo 
paviršutiniškos bičiulystės, neišlaikančios laiko išbandymo. Savo
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draugų jis buvo mėgstamas, tarp jų  jis būdavo šnekus, linksmas ir 
labai sąmojingas.

Muzika ir daina buvo jo  tikros ir gilios aistros, neišblė
susios iki gyvenimo pabaigos. Tačiau tuo metu, kai mes mo
kėmės Panevėžyje, kultūrinio ir muzikinio gyvenimo buvo tik 
pačios užuomazgos. Mieste dar nebuvo nei teatro, nei muzikos 
mokyklos, kino filmai buvo negarsiniai. Namuose neturėjome 
nei radijo imtuvo, nei radijo taško, o televizorius iš viso dar ne
buvo išrastas. Bet turėjome pianiną, kuriuo skambindavo motina. 
Ypač mėgome klausytis jos atliekamų Šopeno, van Bethoveno ir 
kitų kompozitorių kūrinių.

Iš visų muzikos instrumentų Zigmas labiausiai mėgo smui
ką. Jis mokėsi juo groti pas vienišą, seną muzikantą Sakomą, su 
kuriuo jį siejo tikra draugystė, nepaisant didelio amžiaus skirtu
mo. Stebėdavausi, kaip Zigmas atkakliai ir kantriai, su giliu įsi
jautimu kasdien po porą valandų atlikdavo Sakomo jam duotus 
pratimus, kurie man atrodė tokie monotoniški ir nuobodūs. Ir 
vėliau, pradėjęs studijuoti mediciną Kaune, Zigmas bandė kartu 
lankyti konservatorijos smuiko klasę. Negalėdamas suderinti šių 
studijų, jis pasirinko mediciną. O smuiką pakeitė dainavimu, ku
riame ilgainiui kaip mėgėjas pasiekė viršūnių.

Lankydamas kinus (jau rodė garsinius filmus) Zigmas pir
menybę atiduodavo muzikiniams filmams, ypač kai pagrindinius 
vaidmenis atlikdavo tokie garsūs dainininkai kaip J. Kiepura, 
M. Eggertas, J. Šmitas ir kiti.

Zigmas taip pat labai mėgo operas, koncertus. Jis nuošir
džiai žavėjosi įžymių dainininkų dainavimu ir talentingų muzikų 
atliekamų kūrinių meniniu interpretavimu. Antai, per visą gyve
nimą jam neišblėso įspūdžiai, kuriuos sukėlė Kipro Petrausko ir 
Fiodoro Šaliapino dainavimas Kauno operos teatre ir tuo metu 
dar jauno smuikininko Davido Oistracho koncertas Kaune.

Zigmas taip pat labai mėgo knygas. Tuo metu jų  pasirinki
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mas nebuvo didelis, bet prieinami klasikų veikalai jam daug la
biau patikdavo negu nuotykių ar kriminaliniai romanai. Jis nega
lėjo suprasti žmonių, nevertinančių spausdinto žodžio. Prisimenu, 
kartą svečiavomės pas tolimą giminaitį, gan pasiturintį ūkininką, 
aistringą medžiotoją. Zigmas buvo didžiai nustebęs, kai sužinojo, 
jog šeimininkas prenumeravo tik vieną vienintelį leidinį -  žur
nalą „Medžiotojas“. O Zigmo pasipiktinimui nebuvo galo, kai, 
paskaitęs kelis žurnalo numerius ir norėdamas kai ką patikslinti, 
įsitikino, kad šeimininkas ir to vienintelio prenumeruoto žurnalo 
taip pat neskaitė.

Sportuodavo Zigmas santūriai, galima sakyti, jis niekuomet 
nebuvo nei aktyvus sportininkas, nei aistringas sirgalius. Gal kiek 
daugiau mėgo vandens sportą. Jaunystėje reguliariai atlikdavo ry
tinę mankštą, naudodamas nesunkius svarsčius ar vidutinio stan
dumo espanderį.

Zigmas buvo neabejingas gamtos grožiui, kuris jam teikė 
tikrą estetinį pasigėrėjimą. Kai grybaudavome ar uogaudavome 
miške, Zigmo krepšelis likdavo beveik tuščias. Užtat jo vaizduotė 
buvo tiek sudirginta įvairių įspūdžių, kad nenoromis klausdavo- 
me savęs, ar tame pačiame miške mes buvome. Šis jo žavėjimasis 
gamta suvaidino svarbų vaidmenį vėliau pasirenkant gyvenamąją 
vietą. Pasirinkdamas Kuršėnus, jis ypač žavėjosi vingiuotomis 
Ventos pakrantėmis ir jos ramia tėkme, sudarančia puikias sąly
gas irstytis baidare. Ja galima buvo pasiekti puikius pušynus, po 
varginančios darbo dienos pailsėti ir pasvajoti apie ateitį. O svar
biausias svajonių tikslas, vėliau įgyvendinamas per visą gyveni
mą, buvo medicininių žinių gilinimas, nuoširdus siekimas padėti 
žmonėms nelaimėje, gerinti jų  sveikatingumą, prisidėti prie jų 
gerovės.

Tekstą Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejui 
perdavė Henrieta Januškevičienė 1985 m.
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Vaikystės prisiminimai

Vladas Januškevičius

1985 m.

Ketverius -  penkerius vaikystės metus praleidau kaime pas 
senelį. Ir kai pasąmonėje išplaukia vaikystė, tai ryškiausias vaiz
das -  senelio gryčioje gramofonas. Stovėjo jis ant komodos. Ir 
atrodė labai didingai. Tai senelio pasididžiavimas. Neabejingas 
ir aš jam buvau. Bet liesti jį  man buvo uždrausta. Nors galėjau 
pasiekti tik pasistatęs kėdę. Ir tai žinodamas senelis kartais drau
dimą primindavo. „Triūba“ būdavo nukreipta į duris ir atrody
davo, kad kažko laukia. Ir tikrai ji laukdavo. Aš žinojau. Gra
mofonas būdavo nebylus. Liūdėdavo. Laukdavo... atostogų gim
nazijoje. Tuo metu pas senelį atvažiuodavo mano brolis Zigmas. 
Visi vadindavo Zigmučiu. Nors jis už mane vyresnis tik šešeriais 
metais, bet tuomet man jau buvo didelis. Ir prasidėdavo tikras 
gyvenimas. Senelis su senele pagyvėdavo, daugiau šypsodavos. 
Senelei net diegliai dingdavo. O man svarbiausia -  prabildavo 
gramofonas. Pilnu balsu. Nuo pat ankstyvo ryto iki kol senelė su 
seneliu mus užklostydavo, užpūsdavo lempą ir palinkėdavo labos 
nakties. Rytą vėl visas namas pilnas Bacho, Mocarto... Zigmas 
sėdėdavo ir klausydavo kaip užkerėtas. Nieko aplinkui neegzis
tuodavo... Staiga pašoka prieš gramofoną -  diriguoja. Ir šiandien 
matau jo veidą, dar irgi vaikišką veidą... susimąsčiusį, sustingusį, 
besišypsantį, švytintį. Keisdavosi melodija -  keisdavosi ir jo vei
das. Akys tai blėsdavo, tai užsidegdavo... Arba vėl. Meta diriga
vęs ir pradeda šokti -  improvizuoti. Siaučia ir plaukioja ore. Tada 
gramofonas pakeldavo mudu nuo žemės ir kur tik nenunešdavo! 
Nebūdavo ribų vaikiškai vaizduotei. Žodžiu taip nepaaiškinsi 
muzikos, kaip jis tai padarydavo savo šokiu... Arba niūniuoja,
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niūniuoja, ir niūniavimas pavirsta į dainą. Žodžius pats kurdavo. 
Mėgdavo pritarti dainininkams. Ir man atrodydavo, kad Zigmutis 
geriau dainuoja už Šaliapiną. Pasirodo, kad mažai klydau. Vėliau, 
jau suaugusį, pakvietė dainuoti operos ir baleto teatran. Ir dabar 
galiu pasakyti, kad patikdavo klausyti gramofono muzikos, bet 
dar labiau -  stebėti, kaip Zigmas klausydavo, nes tai buvo nepa
prastas klausymas. Jis suaugdavo su muzika. Mėgo... ne tas žodis. 
Mylėjo muziką. Neatsitiktinai buvo pradėjęs studijuoti konserva
torijoje. O fronte po sunkaus fronto kardiologo darbo Šešioliktoje 
lietuviškoje šaulių divizijoje dainuodavo kariams -  krentant bom
boms, sprogstant sviediniams. Dainuodavo lietuviškai, rusiškai.

Mėgo filmus. Bet, kaip ne keista, tokio amžiaus žiūrovams, 
mudviems filme buvo svarbiausia muzika. Koncertai -  šventė. 
Vesdavosi ir mane kartu. Už tai, kad šiandien aš neabejingas mu
zikai, kad ji man padeda gyvenime, dėkingas Zigmui.

Neatskiriamas jo jaunystės draugas buvo smuikas. Papras
tas. Bet man atrodydavo, kad grodavo nepaprastai. Ko neišdari- 
nėdavo su savo smičiumi! Tai audra, pūga. Net šalta pasidaryda
vo. O kaip paukščiai čiulbėdavo. Pagrodavo ir kaip senelė bara 
senelį. Daug ką improvizuodavo. Neišdils jis -  tiesus, pasisukęs 
šonu, smakras prie smuiko, o dešine vedžioja smičių. Smuikas ir 
Zigmas suaugdavo į vieną esybę. Smuikas visur jį lydėjo. Iš vai
kystės į jaunystę. Net į konservatoriją. Smuiko klasę.

Atgal į vaikystę. Kai seneliai užklostydavo ir išeidavo. Visi 
įmigdavo. Lauke nuo šalčio braškėdavo tvoros. Pro langą žvelg
davo mėnulis. O aš klausydavau Zigmučio pasakų. Ilgai ilgai su 
mudviem būdavo karaliai, karalaičiai, karalaitės, slibinai, vargšai 
žmogeliai, kurie visada protingesni už ponus, net už velnią. Kiek 
buvo laimės, kai jis pasakodavo.

Kai baigdavosi atostogos, Zigmas išvažiuodavo. Gryčioje 
dar neuždegta lempa, o aš vienas. Pats nepastebėdavau, kaip pa
traukdavau po savim kojas, kad kas nepagriebtų... Ir laukdavau,
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kol pasirodys senelė ir užžiebs lempą. Ir šiandien menu brolio 
pasakų herojus. Kaip būdavo įdomu, bet miegas nugalėdavo. Vie
ną pasaką prašydavau kartoti ir kitą vakarą. Nepykdavo... Pasa
kodavo ir seneliai. Dėdavausi į galvą, kad ir aš galėčiau pasekti 
Zigmučiui. Klausydavo. Pagirdavo. Koks būdavau laimingas. Jis 
turėjo gerą atmintį. Daug skaitydavo. Būdavo, vaikai spardydavo
me kamuolį (jau Panevėžyje), o jis sėdėdavo ir skaitydavo. Tais 
laikais už elektrą reikėjo mokėti brangiai. Tai žinojome ir vaikai. 
Lemputę įjungdavo tik tada, kai jau reikėdavo. Kartą naktį tėvai 
pasigedo. Tuoj brėkš, o Zigmo lova tuščia. Kur? Visi ant kojų. 
O Zigmas, įlindęs sandėliukan, skaito knygą. Nuo to laiko tėvai 
„nepastebėdavo“, kai jis iki vėlumos užsisėdėdavo prie knygos.

Iš žaidimų labiausiai mėgdavo „kvadratą“. Gal dėl to, kad 
turėjo stiprią ranką. Jo sviesto kamuolio „priešai“ vengdavo. Jei 
ir sugaudavo, tai sunkiai išlaikydavo. Kamuolys dažnai išsisuk
davo, ir reikėdavo išeiti iš aikštelės. Jo ne vien dešinė buvo stipri, 
neatsiliko ir kairė. Ir turėjo jos būti stiprios, nes jis visas buvo 
fiziškai stiprus. Tam ruošėsi. Tampydavo hantelius, atlikdavo spe
cialius pratimus, kuriuos dažniausiai pats sugalvodavo.

Kai gyvenau pas senelį, buvau didelis ir stiprus, nes kieme 
toks aš buvau tik vienas. O kai persikėliau į Panevėžį, mokytis... 
Aš -  pirmoje klasėje, Zigmas -  jau septintoje. Tuomet pajutau dar 
vienąjo savybę. Tas mano ūgis... Ir dabar aš ne iš aukštaūgių, bet 
tuomet dėl to tekdavo nukentėti. Vaikai vaikais lieka. Tai pajuto 
Zigmas. Stengdavos nepalikti manęs vieno. Ne vieną skriaudėją 
tuomet „pamokė“. Todėl aš priėjo dar labiau glaudžiausi. Jis man 
buvo didelis ir labai, labai stiprus. Tuo įsitikino ir mano skriaudė
jai. Ir su pavydu žiūrėdavo, kai aš eidavau šalia jo užrietęs nosį, 
laižydamas jo nupirktus ledus.

Manęs klausia, ar traukė jį medicina vaikystėje. Sunku pa
sakyti. Tokių kalbų nebūdavo. Tik gerai prisimenu, labai nekentė 
varpų „zvanijimo“. Turbūt asocijuodavosi su mirtimi. Pagalbą
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suteikdavo pirmutinis, su meile. Tvarkydavo kruopščiai. Vėliau 
tikrai galvojo apie mediko specialybę. Tačiau traukė ir muzika. Ir, 
matyt, vyko didžiulė kova... Kas laimėjo, seniai aišku. Bet muzi
kos jis nepaliko, o m uzika-jo .

Ar turėjo įtakos jis man, kai rinkausi specialybę? Senelis 
pasakė: „Zigmas bus daktaras. Nors ir labai geras daktaras, tačiau 
be vaistų jis -  niekis. Tu darysi jam vaistus. Mokykis. Aš padė
siu.“

Tekstą Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejui 
perdavė Henrieta Januškevičienė 1985 m.

Z ig m a s , V la d a s ir V ytau tas J a n u šk ev ič ia i. P a n e v ė ž y s , 1 9 2 9  m .
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M edico  p ra e sen te  n il noce t

Profesorius Henrikas Zabulis

2003 m.

Zigmas Januškevičius gerai mokėjo lotynų kalbą, žinojo 
daug lotyniškų sentencijų ir sugebėjo tinkamu momentu „blyks
telėti“ jas pasakydamas, galėjo mintinai deklamuoti nemažą ga
balą iš Ovidijaus „Metamorfozių“ ar išrėžti Cicerono kalbą „Prieš 
Katiliną“. Man esant jis deklamuodavo ypač noriai, nes tikėjo, 
kad tai man patinka. Tačiau taip buvojau vėliau, o iš pradžių, kai 
Lietuvoje kurtas Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komi
tetas, vėliau tapęs ministerija, Kauno medicinos instituto vadovas 
į naują sistemą žiūrėjo gana atsainiai ir prie vietinės kompanijos 
prisidėjo tik po kelių mėnesių. Iki tol institutas priklausė TSRS 
Sveikatos apsaugos ministerijai.

TSRS Sveikatos apsaugos ministerija buvo valstybė vals
tybėje. Ji valdė ne vien gydymo įstaigas ir vaistines, bet turėjo 
savo Mokslų akademiją, apie šimtą medicinos institutų, didelį 
medicinos mokyklų tinklą, savo rankose laikė uždarą ir gan gerai 
funkcionavusią tiekimo sistemą, kur jai reikėjo, steigė statybos 
ir remonto organizacijas. Nereikia pamiršti ir to, kad šiai minis
terijai vadovavo garsūs profesoriai, kurie buvo labai arti pačios 
aukščiausios valdžios, konsultuodavo politbiuro narius, perjuos 
išgaudavo sau ir savo žinybai privilegijų ir norimos paramos.

Iš viso to ir radosi valstybė valstybėje, kurią anais laikais 
pamėgino sugriauti Lietuva, prijungusi Kauno medicinos institutą 
prie Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto. Toks atve
jis buvo vienintelis tuometinėje Tarybų Sąjungoje, todėl galima 
suprasti Zigmą Januškevičių, kodėl jis taip vangiai „persirikiavo“ 
į neįprastą subordinaciją: jis irgi manė, kad Sveikatos apsaugos
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ministerija yra daug pranašesnis už naują struktūrą valdymo orga
nas. Tačiau jo nuomonė netrukus pasikeitė, nes Kauno medicinos 
instituto sąlygos subordinacijos požiūriu ne tik nepablogėjo, bet 
tapo daug kuo palankesnės: lengviau keisti fakultetų struktūrą, 
įvesti naujas specialybes, steigti katedras ir mokslo padalinius, 
organizuoti vadovėlių ir mokslo darbų leidybą. Pats profesorius 
Z. Januškevičius gyvai domėjosi tiksliaisiais mokslais, studijavo 
matematiką ir dėjo labai daug pastangų, kad medikų parengimo 
programoje universitetiniai medicinos mokslų pagrindai būtų kuo 
stipresni. Per savo instituto biblioteką ir asmeniškai jis gaudavo 
nemažai Vakarų mokslinės literatūros, atidžiai domėjosi naujovė
mis ir energingai jas diegė ten, kur galėjo.

Ypač daug rektorius dirbo, kad kiltųjo ir viso instituto moks
linis autoritetas. Tam naudotos Lietuvos, ir ne vien Lietuvos gali
mybės. Prie medicinos institutų tada visoje šalyje buvo kuriamos 
centrinės mokslo laboratorijos, kurios turėjo jungti katedrų moks
linius tyrimus ir laboratorinius eksperimentus, o tuose tyrimuose 
išaugę mokslininkai savo paskaitose studentams privalėjo teikti 
ne šiaip vadovėlių, o naujausiais mokslo duomenimis pagrįstą 
medžiagą. Neabejotina, jog tokia mokslo ir mokymo sąveika kėlė 
visą medicinos studijų lygį, o pats medicinos mokslas turėjo labai 
gerą savo rezultatų įdiegimo formą. Profesorius-Z. Januškevičius, 
žinoma, nepražiopsojo tokios galimybės. Sužinojęs, kad taip yra 
daroma kituose medicinos institutuose, jis „spaudė“ mūsų komi
tetą ir visą Lietuvos valdžią, reikalaudamas pritaikyti ir plėsti tą 
pačią mokslinių tyrimų struktūrą ir Kaune. Taip institute stiprėjo 
Centrinė mokslinių tyrimų laboratorija, joje daugėjo naujos apa
ratūros, vis plačiau taikyti matematiniai metodai, ieškota sąlyčio 
su fizika ir technikos mokslais. Kauno medicinos institute, daug 
anksčiau negu kur kitur Tarybų Sąjungoje, medicininiams tyri
mams buvo pritaikyta elektroninė skaičiavimo technika. Pranok
damas savo laiką profesorius su savo talkininkais buvo užsidegęs
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įdiegti kardiogramos ir kitų diagnostikos duomenų perdavimą te
lefonu, netgi pademonstravo vieną tokio ryšio tarp Kauno ir Mas
kvos seansą. Kad būtų galima šia kryptimi eiti sparčiau ir patiki
miau, jis užsimojo pritaikyti medicinos srityje biofiziką ir plėšte 
išplėšė teisę rengti institute biofizikus, nors tokia specialybė buvo 
reta net moderniausiuose universitetuose. Parengtos net penkios 
biofizikų laidos, bet Lietuva tada dar neturėjo tokio techninio ir 
mokslinio potencialo, kad Zigmo Januškevičiaus svajonės taptų 
realybe. Todėl nemažas būrys labai gabaus jaunimo, sutalpinusio 
į savo smegenis mokslus, kurie atrodė visai nesuderinami -  ma
tematiką ir biologiją, mediciną ir fiziką. Vakarų kalbas, būtinas 
naujausiai informacijai gauti, nerado srities, kurioje galėtų savo 
žinias ir galimybes plačiai pritaikyti. Jų įdarbinimas kasmet kėlė 
vis daugiau problemų, todėl Plano komitetas nebeiškentęs laiki
nai sustabdė priėmimą. Bet gyvenime pastoviausia tai, kas laiki
na. Biofizikų rengimas Kauno medicinos institute nebuvo atnau
jintas.

Kauno medicinos institutas, net ir nebepriklausydamas 
TSRS Sveikatos apsaugos ministerijai, buvo jai gerai žinomas, 
o rektorius toje instancijoje turėjo didelį autoritetą. Gan greit 
Z. Januškevičius tapo TSRS Medicinos mokslų akademijos nariu 
korespondentu, o netrukus ir akademiku, dalyvavo visuose svar
biausiuose pasitarimuose, daugelyje komisijų. Mokėdamas kelias 
užsienio kalbas jis gerai pritapdavo prie delegacijų, kurias TSRS 
Sveikatos apsaugos ministerija gana dažnai siųsdavo į užsienį. 
Kartais pats ministras ar jo pavaduotojas, norėdami egzotiškai su
tikti Naujuosius metus ar atšvęsti kokią savo šventę, sugalvodavo 
tai padaryti kur nors Paryžiuje arba Londone, o poliglotas mūsų 
rektorius tada jiems būdavo patogus net dėl dviejų priežasčių: jis 
galėjo būti vertėjas ir, jam dalyvaujant, atrodydavo, kad kelionė 
nėra privati, nes aukštą personą lydi solidus akademikas arba net 
keli autoritetai. Vieną kartą profesorius Z. Januškevičius buvo ko
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mandiruotas į Ženevą talkinti Pasaulinei sveikatos apsaugos or
ganizacijai, jos įgaliotas keletą mėnesių keliavo po daugelį šalių, 
vizitavo ir stebėjo ligonines, kitas medicininio aptarnavimo įstai
gas, susipažino su medicinos mokslo pasiekimais solidžiausiuose 
centruose. Kelionė nebuvo atrakcija, nes fizinis ir protinis krūvis 
buvo didelis, reikėjo atstovauti Pasaulinei sveikatos apsaugos or
ganizacijai ir Maskvai. Netekus pasitikėjimo, kitą kartą jo sunku 
būtų tikėtis. Profesorius, kaip buvo įprasta sakyti, su užduotimi 
susidorojo, o jam pačiam misija buvo tikras universitetas, didelė 
pasitobulinimo programa, suteikusi jo veiksmams Kauno medici
nos institute naujos motyvacijos ir naujų formų, juolab kad kelio
nėje jis ypač gilinosi į studentų mokslinio darbo problemas.

Turėdamas pažinčių su aukštais asmenimis ir nemažą įtaką 
Maskvoje, profesorius Zigmas Januškevičius anksti sužinodavo 
apie rengiamas reformas, kurios, deja, visais laikais buvo ir lieka 
visų valdžių liga: užuot ieškojusi stabilumo ir gerų darbų tęstinu
mo, kiekviena valdžia vis kažką keičia, o tai reiškia, kad ką nors 
vis griauna, nes nesugriovus senos struktūros negalima nieko „re
formuoti“ .

Su sveikatos apsauga susijusios reformos, apie kurių artė
jim ą pranešdavo Kauno medicinos instituto rektorius, visada bū
davo susijusios su gydytojų rengimu. Lietuvai buvo nuolat priki
šama, kad gydytojų rengiame per daug. Tiesa, kažkodėl Latvijoje 
tūkstančiui gyventojų buvo nustatyta didesnė gydytojų norma nei 
Lietuvoje. Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Vytautas Kleiza 
Maskvoje nuolat remtas prie sienos dėl studentų priėmimo planų. 
Apie tai jis pasakydavo man, o sąjunginei ministerijai aiškino, kad 
viskas priklauso ne nuo jo, o nuo Lietuvos aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerijos. Tai leido mums gana sėkmingai 
gintis ir išsaugoti planuotas medikų rengimo ir išdėstymo propor
cijas, bet pykdė TSRS Sveikatos apsaugos ministeriją, kuri nuolat 
reikalavo „grąžinti“ jai Kauno medicinos institutą. Per mano „mi-

nisteriavimo“ metus pasikeitė trys ar keturi sveikatos apsaugos 
ministrai Maskvoje. Visi jie pradėdavo nuo to paties reikalavi
mo: „Atiduokit mums Kauno medicinos institutą!“ Mes rašėme 
dešimtis motyvuotų paaiškinimų, Maskvoje teko ir asmeniškai 
susidurti su galingais sveikatos apsaugos „tūzais“ (Petrovskiu, 
Cazovu ir kitais), bet spaudimas nemažėjo. Man tiesiai sakyta, 
kad aš užgrobiau jų  institutą (maždaug taip, kaip lenkai kažkada 
buvo užgrobę mūsų Vilnių!). Bet Lietuvos linija, kol A. Snieč
kaus ir M. Šumausko tandemas turėjo galios, buvo aiški ir nekito: 
mūsų respublika -  mūsų ir mokyklos! Deja, mirus A. Sniečkui, 
P. Griškevičius neatlaikė atakų ir po kelerių metų sutiko grąžinti 
Z. Januškevičių ir jo institutą Sveikatos apsaugos ministerijai, bet 
ne Maskvos, o Lietuvos.

Svarbiausias Maskvos argumentas, kodėl reikėjo keisti 
Kauno medicinos instituto pavaldumą -  klinikinės katedros, ku
riose busimieji gydytojai praleidžia didesnę pusę savo studijų lai
ko, yra ligoninėse, priklausančiose Sveikatos apsaugos ministeri
jai. Tačiau šis argumentas buvo silpnas, nes Vilniaus universitetas 
turi Medicinos fakultetą, kur tokios problemos būta, bet visada ji 
sėkmingai spręsta. Aštrindama ginčą su Lietuva, TSRS Sveikatos 
apsaugos ministerija siūlė net uždaryti fakultetą Vilniuje arba jį 
paversti Kauno medicinos instituto filialu. Bet tai griovė istorinę 
tradiciją, nes seniausiuose -  Vilniaus ir Tartu -  universitetuose to
kie fakultetai veikė ne vieną šimtmetį. Tuo jie stipriai skyrėsi nuo 
naujųjų TSRS universitetų -  panašėjusių į pedagoginius institutus 
su politechninių specialybių priemaiša. Todėl Kauno medicinos 
instituto nutolinimas nuo Vilniaus universiteto ne gerino, o ardė 
gydytojus rengiančių mokslo įstaigų santykius su klinikinėmis 
bazėmis. Deja, tiesa visuomet būna teisingesnė to, kuris stipres
nis.

Pats profesorius Z. Januškevičius per dvidešimt metų, kol 
institutas buvo pavaldus Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo
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ministerijai, priprato prie jos stiliaus ir, manau, visiškai gerai nau
dojosi nuolatiniu ginču dėl instituto statuso. Rektorius energingai 
diegė universitetines mokslo ir mokymo formas, o tuo pačiu metu 
iš medicinos institutų struktūros ėmė patirtį bei viską, kas jam 
atrodė naudinga. Tai galėtų iliustruoti vienas labai spalvingas pa
vyzdys.

1962 metais patvirtintas programinis TSKP CK ir TSRS 
Ministrų tarybos nutarimas dėl sveikatos apsaugos. Nesiimu 
komentuoti jo pliusų ar minusų, nes tai buvo mano jau minėtos 
valstybės valstybėje raidos programa. Tačiau vienas momentas 
jame buvo labai svarbus Kauno medicinos institutui. Mat numa
tytų steigti naujų medicinos mokslo įstaigų sąraše buvo moksli
nė širdies ir kraujagyslių laboratorija. Niekas neprisipažino, kas 
buvo tokio įrašo magas, bet aš nė kiek neabejoju, kad per savo 
kontaktus ir savais metodais „suveikė“ Z. Januškevičius. Jis, ma
tyt, pasinaudojo tuo, kad TSRS Sveikatos apsaugos ministerija 
visais būdais jį viliojo atgal į savo glėbį. Lietuva kaip paprastai 
puolė „lietuvinti“ sąjunginį nutarimą, nes juo vadovaujantis tu
rėjo būti priimtas analogiškas LKP CK ir LTSR Ministrų tarybos 
dokumentas. Pastarojo priedėlyje probleminė laboratorija „be 
problemų“ buvo perskirta į dvi dalis, ir trečdalis jos etatų atiduota 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriui Algimantui 
Marcinkevičiui, nors ir pavadinus jo padalinį Kauno medicinos 
instituto Mokslinės laboratorijos skyriumi.

Buvo padaryta ir kita esminė pataisa, nes ta probleminės 
laboratorijos dalis, kuri liko Kaune, buvo atiduota ne profesoriui 
Z. Januškevičiui, kardiovaskulinių sutrikimų tyrimų vadovui, o 
profesoriui Juozui Kupčinskui. Jis tuo metu dirbo reumatologi
jos, endokrinologijos ir medikamentinės alergijos srityse. Žino
ma, rektorius tuo nebuvo patenkintas, bet labai ir nesipriešino, 
nes psichologinė atmosfera jam nebuvo palanki. Dar prieš karą 
Juozas Kupčinskas buvo jo profesorius Vytauto Didžiojo univer
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sitete. Po karo J. Kupčinskas buvo Kauno universiteto rektorius, 
perėmęs šį postą iš profesoriaus Antano Pureno, o po universite
to reorganizavimo keletą metų dar vadovavo Kauno medicinos 
institutui. Zigmas Januškevičius, 1935 metais baigęs universite
tą Kaune, dirbo gydytoju Kuršėnuose, bet karo išvakarėse grį
žo į Kauną, dirbo Juozo Kupčinsko asistentu universitete, o karo 
metu, pasitraukęs į Rusiją, tarnavo Šešioliktosios lietuviškosios 
divizijos medicinos batalione. Po karo grįžęs į Kauno universitetą 
vėl dirbo rektoriaus J. Kupčinsko šešėlyje, keletą metų buvo Me
dicinos fakulteto dekanas. Tačiau Z. Januškevičius, panaudojęs 
karo lazaretuose sukauptą diagnostinę medžiagą, netrukus apsi
gynė kandidato disertaciją, o po doktorantūros Maskvos Terapijos 
institute -  medicinos mokslų daktaro (dabar habilituoto daktaro) 
disertaciją. Tai buvo pirmieji pokario metu tokio lygio medicinos 
srities mokslo laipsniai Lietuvoje. Žinoma, Z. Januškevičius buvo 
įvertintas kaip labai perspektyvus tarybinis mokslininkas, o 1953 
metais paskirtas Kauno medicinos instituto rektoriumi vietoje 
Juozo Kupčinsko.

Profesoriui J. Kupčinskui tai paliko nemalonių nuosėdų, 
kurios tamsino santykius su naujuoju rektorium visą likusį lai
ką. Negaliu pasakyti, kad Zigmas Januškevičius būtų persekio
jęs savo mokytoją, bet judviejų nemeilė buvo visiems žinoma 
ir aptarinėta kaip tik kas sugebėjo, beje, rektoriaus nenaudai. 
Neduodamas naujos laboratorijos J. Kupčinskui, rektorius rizi
kavo padidinti savo priešų skaičių, kuris ir taip buvo nemažas. 
Jis pasiliko su Centrine mokslinių tyrimų laboratorija, kurioje 
plėtojo kardiologinius tyrimus, o profesorius J. Kupčinskas savo 
mokslinę autonomiją galėjo realizuoti laboratorijoje, kurios turi
nys nutolo nuo jos pavadinimo ir su rektoriaus darbais nesikirto. 
Tačiau takoskyra buvo tik reliatyvi. Profesorius J. Kupčinskas vis 
atvažiuodavo pas mane skųstis, kad rektorius stabdąs jo labora
torijos plėtotę. Šis, nors ir neigė mestus kaltinimus, ėmė rengti
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grandiozinį mokslinių tyrimų projektą, kuris prarijo J. Kupčinsko 
laboratoriją.

Pavažinėjęs po užsienį ir nuolat lankydamasis Maskvoje 
Z. Januškevičius užsidegė idėja sukurti mokslinį Širdies ir krau
jagyslių fiziologijos ir patologijos institutą prie Kauno medicinos 
instituto. Jam buvo numatęs paaukoti visus jau gerokai išaugusios 
Centrinės mokslinės laboratorijos etatus. Ta laboratorija jau turė
jo ir naujus rūmus prie Kauno klinikų, kuriuos mūsų ministerija 
pastatė studentų mokymo reikmėms. Bet rektorius pastatą pri
taikė mokslo padaliniams. Prasidėjo mudviejų ilgas ir nervingas 
vaikščiojimas Maskvos instancijų koridoriais. TSRS Sveikatos 
apsaugos ministerijai, kurios pritarimą reikėjo gauti, buvo nepri
imtina, kad naikinama Centrinė mokslinių tyrimų laboratorija, 
kuri visuose kituose šalies medicinos institutuose buvo pagrin
dinė mokslinių tyrimų organizavimo forma. TSRS Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo ministerija buvo nepatenkinta, kad 
dar paliekama savarankiška probleminė laboratorija, vadovauja
ma J. Kupčinsko. Psichologiniai niuansai Maskvos pareigūnams 
buvo nė motais, todėl prie projektuojamo mokslinio instituto 
buvo jungiami ir Kupčinsko laboratorijos etatai. Pagaliau 1969 
metais TSRS Mokslo ir technikos komitetas prašomą institutą 
įsteigė. Z. Januškevičius buvo patenkintas, bet J. Kupčinskas, fi
ne vien jis, kėlė triukšmą, kad katedrų mokslinis darbas liko be 
laboratorinės paspirties. Pasirodė, kad vieninga moksline kryp
timi pagrįsto mokslinio instituto darbuose katedrų mokslinin
kams dalyvauti buvo daug sunkiau nei plataus profilio Centrinėje 
mokslinėje laboratorijoje. Todėl po kurio laiko šalia mokslinio 
instituto vėl buvo įkurta ir pamažu ėmė plėstis Centrinė mokslinė 
laboratorija, į kurią sugrįžo katedrų teminiai darbai. Profesorius 
J. Kupčinskas, deja, to nesulaukė, mirė 1971 metais.

Kad ir koks skaudus Januškevičiaus projektas buvo katedroms, 
kurios nedalyvavo kardiovaskulinės sistemos tyrimuose, pati idėja
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buvo novatoriška. Jos pamatas buvo ypač moderni (žinoma, verti
nant to laiko matu), kardiologijos klinika. Joje ligoniai, sergantys 
miokardo infarktu, elektronikos priemonėmis stebėti visą parą, 
daugelio parametrų duomenys momentiškai apdoroti elektroni
kos aparatūros nestokojusiame skaičiavimo centre, nuolat rengti 
mokslininkų ir ordinatorių konsiliumai, taikyti naujausi vaistai ir 
kitos terapijos priemonės. Tačiau klinikinis ligonio gydymo eta
pas sudarė tik dalį (ir ne pačią didžiausią) Širdies ir kraujagys
lių fiziologijos ir patologijos instituto vykdytų tyrimų. Instituto 
programos esmę reziumavo labai paprasta, bet tuo pačiu labai 
perspektyvi idėja, kad ligą gydo ne gydytojas, o pats žmogaus 
organizmas; gydytojas tik padeda susirgusiam žmogui sutelkti 
jėgas, kad organizmas pats įveiktų ligą. Taip vertinant labai svar
bus mokslui, o kartu ir žmogui, tampa ne tik etapas, kai reikia 
tiesioginės gydytojo intervencijos, bet ir etapas, kuris veda žmo
gų į krizę bei, ją  patyrus, padeda iš jos išeiti. Reiškia, miokardo 
infarktas, kuris tėra ilgalaikių rizikos veiksnių pasekmė, turi būti 
pasitinkamas su profilaktikos priemonėmis ir sustabdomas, kol 
jis dar žmogaus neparbloškė. Jeigu vis dėlto taip įvyksta ir širdies 
raumuo plyšta, po skubios ir, žinoma, labai intensyvios gydytojo 
pagalbos prasideda širdies ir viso organizmo kova su negalia, nes 
gyvybė visada kovoja su mirtimi. Tai ilga ir sunki kova, bet ją  lai
mi arba pralaimi žmogaus gyvybingumas. Gydytojo sprendimai 
ir veiksmai prie ligonio iki infarkto, infarkto metu ir po infarkto 
turi būti skirtingi, bet ligonio organizmas yra tas pats, tik būsenos 
jo vis kitos. Įsigaliojusi praktika kiekvienai būsenai numatė vis 
kitą gydytoją: ambulatorinė profilaktika buvo patikėta bendrojo 
profilio terapeutui, klinikoje krizės metu prie paciento stovėjo 
kardiologas, o sanatorijoje procedūras skirdavo fizioterapeutas. 
Profesorius Z. Januškevičius užsimojo sujungti visus gydymo 
etapus į vieną kompleksą ir vertinti juos kardiologo žvilgsniu.

Pirmiausia jis ėmė realizuoti lig tol nematyto masto epi
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demiologinių tyrimų programą. Epideminiais paprastai vadinami 
masiniai susirgimai, todėl epidemiologija visada man asocijavo
si su infekcinių ligų paplitimo problemomis. O čia profesoriaus 
komanda pradėjo nagrinėti, kaip plinta ischeminė liga (daug kas 
ją  vokiškai pravardžiuoja „išemine liga“, bet terminas yra iš grai
kų kalbos, tos pačios šaknies kaip „schema“: ischaimia nosos, 
„kraują sulaikanti liga“). Kauno miestas tapo demografiniu are
alu, kuriame registruotas šios ligos rizikos veiksnių paplitimas, 
stebėta jų  kaita, padidintos rizikos asmenims teiktos ambulatori
nės konsultacijos. Dirbta pagal Vakarų metodiką, kurią patvirtino 
Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija. Projekte dar dalyvavo 
Roterdamas (Olandija) ir Zagrebas (Jugoslavija, dabar Kroatija), 
kur vykdyti analogiški tyrimai. Periodiškai vyko koordinaciniai 
šio mokslinių stebėjimų trikampio posėdžiai, kuriuose dalyvau
davo ne vien medikai, bet ir psichologai, sociologai, matematikai. 
Teko ir man vieną kartą pabūti tokiame sambūryje bei pasidžiaug
ti mūsų mokslininkų europietiškumu: posėdis vyko anglų kalba, 
be vertėjų. Mūsų pranešėjai sklandžiai dėstė mintis, komentavo 
skaičius ir kreives, polemizavo su oponentais, o visam forumui 
oriai vadovavo pats akademikas Z. Januškevičius. Panašaus lygio 
renginių būta ir kitose mūsų aukštosiose mokyklose, bet medikai 
sugebėjo tam suteikti daugiau humanistinės dvasios, todėl jų  po
sėdis man pasirodė jaukesnis ir gyvesnis.

Gilindamas epidemiologinių tyrimų medicininius aspektus 
rektorius puoselėjo norą priartinti juos prie profilaktinės medi
cinos problemų. Elektrėnų jėgainės direktorius Pranas Noreika, 
pats patyręs miokardo infarktą, labai rūpinosi energetikų miesto 
gyventojų sveikata, buvo įsteigęs įvairių sporto ir poilsio aikš
telių, salių, maudyklių, atrakcionų, elektrinės šildomame ežere 
buvo galima paplaukioti valtimis, paslidinėti vandens slidėmis. 
Paežerėje prie Abromiškių jis pastatė sanatoriją, kurioje atlieka
mos beveik tos pačios fizioterapijos procedūros kaip Druskinin
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kuose ar Birštone. Tačiau nuošaly, laukuose sunku buvo išlaikyti 
gydytojus. P. Noreika kreipėsi į Z. Januškevičių ir abu nenuora
mos greitai rado bendrą kalbą. Prie sanatorijos buvo pastatytas la
boratorinis korpusas, kuriame įsikūrė dalis Širdies ir kraujagyslių 
fiziologijos ir patologijos instituto darbuotojų, analizavusių prie- 
šinfarktinės profilaktikos problemas. Atsimenu, kaip mes -  P. No
reika, Kauno medicinos instituto vadovai ir mudu su Vaclovu Pra
naičiu, mano pavaduotoju, -  vaikščiojom po apylinkės kalvas ir 
ieškojom gražesnės vietos, kur būtų galima pastatyti „Alytaus“ 
namelius gydytojų šeimoms. Deja, įrengti jų  mums nebeteko, bet 
tarptautiniame simpoziume Abromiškėse, kaip kažkada Kaune, 
pabuvoti teko.

Rūpėjo Zigmui Januškevičiui ir poinfarktinė ligonių reabi
litacija. Palangoje gana apsukrus medikas Petras Dėdinas, susira
dęs šelpėjų Žemės ūkio ministerijoje, buvo subūręs grupelę žmo
nių kurorto gydomosioms ypatybėms tirti ir Dailininkų poilsio 
namuose turėjo išrūpinęs keletą lovų asmenims, kurie sutikdavo 
būti stebimi ir tikrinami pagal kurortologinių tyrimų programą. 
Varganas buvo tas darbas, todėl gydytojas kreipėsi į Z. Januškevi
čių pagalbos, o šiam išties kilo idėja kurti Palangoje rimtą reabili
tacijos centrą. Miesto centre šalia „Eglės“ poilsio namų pradėjom 
projektuoti nemažą trijų aukštų laboratorinį korpusą su kelias
dešimt sanatorinių lovų, skaičiavimo centru, moksline biblioteka 
ir įvairiais nestandartinių tyrimų kabinetais, sporto sale, vandens 
procedūrų kompleksu. Beje, rektorius nemėgo P. Dėdino, todėl 
po visų statybos vargų šis iš Palangos išvyko. Z. Januškevičius 
nusiuntė ten habilituotą daktarę A. Morkienę. Buvę P. Dėdino 
bendradarbiai ją  sutiko gan atšiauriai, todėl neištvėrusi ir viską 
metusi ji atvyko profesoriauti į Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultetą. Po jos vargais negalais pavyko prikalbinti kitą Z. Ja
nuškevičiaus mokinę D. Žemaitytę, dabar jau profesorę, kuri įsi
tvirtino Palangoje ir iki šiol sėkmingai tyrinėja širdies aritmijos
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problemas.
Atrodė, kad sukurta optimali trijų pakopų -  profilaktikos, 

miokardo infarkto klinikos ir reabilitacijos po infarkto -  moks
linė sistema, tampriai persipynusi su praktine kardiologija. Bet 
profesoriui Z. Januškevičiui to dar buvo maža. Jo mokiniai gar
sūs šokėjai Jūratė ir Česlovas Norvaišos Kaune, Panemunėje va
dovavo jaukiam Radijo gamyklos profilaktoriumui „Banga“, jis 
nebūdavo itin perpildytas. Vadovai sukūrė unikalų Kardiologijos 
klinikos skyrių, kurio esmė buvo ne tiek klinikinė pagalba, kiek 
psichologinė. Akademikui kilo mintis, kad ligonio gijimas po in
farkto galėtų paspartėti, jeigu neslėgtų ligoninės atmosfera. Pa
cientus, kurių būklė buvo stabili, jis nutarė miegančius perkelti 
į specialiai įrengtas ir gerai aprūpintas Norvaišų profilaktoriumo 
palatas -  kad jie ten atsibustų sveikųjų aplinkoje ir su gera nuotai
ka baigtų gydymo kursą. Panašias palatas Z. Januškevičius buvo 
įrengęs ir Veiveriuose.

Mes ne kartą sėdėjom su akademiku ir jo pavaduotoju pro
fesoriumi Juozu Blužu prie jų  nubraižytų schemų su rodyklėmis. 
Jos rodė, kaip širdies negalavimų varginamas žmogus juda viso
mis jam teikiamos medicininės pagalbos pakopomis. Tarėmės, ką 
kiekvienoje jų  galima dar padaryti, kad ir pacientui būtų geriau, 
ir jam skirtas mokslas žengtų vis į priekį. Marie visad stebino Ja
nuškevičiaus sugebėjimas suderinti gilią mokslinę kompetenciją 
su ne visada realiomis fantazijomis, rimtus sprendimus -  su gana 
rizikingais sumanymais. Net ir neįtikėtina utopija galėjo virsti 
pasiekiama realybe, jei ją  įgyvendinti imdavosi pats profesorius. 
Todėl jo idėjas remti būdavo savaip smagu, bent jau todėl, kad 
atsakomybės jis niekada nesuversdavo kitiems. Šis bruožas nėra 
dažnai pasitaikantis, o profesorių jis neabejotinai puošė. Tačiau 
viską prisiimdamas sau, jis savo atminty ir prote, tiesiog savo ran
kose laikė visą idėjų ir veiksmų mechanizmą. Todėl Z. Januške
vičiaus sukurta vieninga mokslinių tyrimų struktūra jam pasitrau
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kus greitai ėmė byrėti į atskiras grandis, o dalis jų  išvis sunyko.
Organizuodamas mokymo procesą rektorius nebuvo toks 

revoliucingas, bet naujovių ieškojo. Teikti naujausias žinias buvo 
reikalaujama visose aukštosiose mokyklose, bet medicinos insti
tutas tai akcentavo ypatingai. Be to, Z. Januškevičius buvo sugal
vojęs kompleksinės paskaitos formą, kai kelių disciplinų profe
soriai, kurie savo kursuose skirtingais aspektais aptaria tą pačią 
temą, ateidavo visi kartu ir ją  išdėstydavo vienas po kito. Tokia 
paskaita turėjo daug pliusų, bet nemažai ir minusų. Studentai iš 
karto gauna visą kompleksą teorinių ir praktinių žinių; dėstyto
jai savo kursuose išvengia pasikartojimų ir skirtingo traktavimo; 
pati kompleksinė tema įgyja grynesnę mokslinę vertę, nes taip 
ją  nagrinėjant nebegalima kartoti elementarių dalykų. Tačiau 
kompleksinę paskaitą turi kažkas tinkamai „režisuoti“, kad ke
lių dėstytojų pateikiama medžiaga iš tiesų sudarytų vienovę, be 
kurios ji pavirsta į padriką spektaklį. Tačiau kaip kompleksines 
paskaitas galima pateikti tik dalį kurso temų, o jas išėmus suyra 
programos nuoseklumas ir nukenčia pati disciplina; dėstytojai 
kompleksinėje paskaitoje vienas kitą varžo ir negali atskleisti in
dividualios metodikos, kuriąjie taiko savo paskaitose ir suderina 
su egzaminų reikalavimais. Tokie minusai gangreit nustelbė pri
valumus, ir eksperimento atsisakyta.

Ir aš vieną eksperimentą rektoriui buvau įsiūlęs, bet irgi -  
su pliusais ir minusais. I medicinos specialybę visada buvo dideli 
konkursai, todėl kasmet po stojamųjų egzaminų kalbos apie ne
teisingą žinių vertinimą, protekcijas ar tiesiog kyšius nesiliauda
vo iki kitų metų konkurso, po kurio paskalų lavina ritosi vėl iš 
naujo. Ne kartą buvo kalbėta ir su Vilniaus, ir su Kauno rekto
riais, bet ir vienas, ir kitas teigė, jog vykstant egzaminams sunku 
nustatyti, kas su kuo susitaria, nes niekas to nedaro viešai. Aš 
pasiūliau profesoriui Z. Januškevičiui per artimiausius stojamuo
sius egzaminus pakeisti visą komisiją ir pažiūrėti, kas bus. Jam



sutikus, parengti stojamųjų egzaminų užduotis paprašyta Vilniaus 
universiteto ir Pedagoginio instituto katedrose, žinoma, nepaaiš
kinus, kam jos bus skirtos. Egzaminatoriai pakviesti iš Kauno 
politechnikos instituto, iš anksto apie savo užduotį jie nežinojo. 
Rugpjūčio pirmąją (stojamųjų egzaminų sesija vykdavo rugpjū
čio mėnesį) visa nelauktų svečių komanda, vadovaujama ministro 
pavaduotojo K. Žukausko, įžengė į auditoriją, kur jau buvo susi
rinkę stojantieji, ir paskelbė, kad Medicinos instituto dėstytojai 
gali ilsėtis, nes egzaminuos svečiai, atvykę su savo užduotimis. 
Perkūnas trenkė iš giedro dangaus, bet iš auditorijos išėjo vos ke
letas nesiryžusių egzaniinuotis naujomis sąlygomis. Visi kiti rašė 
rašinius, sprendė uždavinius. Paskelbus pažymius, stojantieji šur
muliavo gatvėje prie instituto, dėstytojai atakavo komisiją audi
torijoje, kur buvo aptariami „operacijos „Kobra“ rezultatai. Kilęs 
triukšmas rodė, kad stojamųjų egzaminų rutinoje yra daug įtarti
nų dalykų, bet negalima pasakyti, kad eksperimentas ką nors iš 
esmės pakeitė: priimta tiek pirmakursių, kiek ir planuota, o garan
tuoti, kad individuali atranka geresnė, gana sunku, nes egzaminai 
vyko nervingo ažiotažo sąlygomis. Deja, pats tokio eksperimento 
rengimas pareikalavo daug įtampos ir išlaidų, nes visiems kvies
tiesiems dėstytojams reikėjo mokėti už darbą, o visokių kalbų nė 
kiek nesumažėjo. Jas juk skleidžia ne tie, kurie.įstoja, o tie, kurie 
lieka už borto. Pastarųjų, deja, buvo tris kartus daugiau negu įsto
jusiųjų, lygiai tiek pat, kaip ir iki eksperimento. Todėl juo nebu
vome patenkinti nei aš, nei Januškevičius.

Iš to, ką aš čia pasakiau apie Zigmą Januškevičių, nereikėtų 
daryti išvados, jog mudu buvom labai „susigiedoję“. Taip, daug 
bendrauta ir nemažai kartu nuveikta, bet žmonės vis vien juk gy
vena ir veikia atskirai. Jis buvo už mane keliolika metų vyresnis, 
turėjo daugiau administracinės patirties, dirbo prestižinėje sfero
je, buvo vienas žinomiausių Lietuvos terapeutų ir konsultuoda
vo sunegalavusius pirmuosius Lietuvos asmenis arba dalyvavo
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konsiliumuose. Z. Januškevičius visą laiką rinktas į aukščiausius 
valstybės organus -  LKP CK ir LTSR Aukščiausiąją tarybą. Tai 
buvo jo jėgos koziriai. Tačiau būta jame ir nemažai asmeniškos 
fanaberijos. Jis gimė Tbilisyje, šeima buvo katalikiška, o katali
kas caro laikais ne Lietuvoje dažniausiai buvo lenkas. Po pirmojo 
pasaulinio karo šeima persikėlė į Panevėžį, leido vaikus į lenkų 
gimnaziją. Kaukazo kalnų dvasia ir bajoriškos šeimos tradicijos 
paliko pėdsakus Zigmo Januškevičiaus asmenybėje kaip ambici
jos. Kai jis įsikūrė rektoriaus kabinete, pataikūnai greit pastebėjo 
jo neatsparumą liaupsėms ir jų  negailėjo. Kita pusė, kuri jautėsi 
atstumta, lakstė su skundais arba skleidė apie rektorių labai pa
giežingas nuomones, kurias man nuolat tekdavo ex officio nagri
nėti ir vertinti.

Vos pradėjęs dirbti buvau pakviestas į pokalbį pas LKP CK 
skyriaus vedėją Joną Grigonį. Pokalbyje dalyvavo profesoriai 
Blažiejus Abraitis, Vytautas Girdzijauskas, Vladas Lašas ir Jonas 
Sopauskas. Visi jie pripažino savo mokinio Z. Januškevičiaus ta
lentą, bet sutiko, kad jam kartais trūksta objektyvumo vertinant 
katedras ir skirstant joms lėšas. Profesorius V. Girdzijauskas, pa
teisindamas rektoriaus žmogiškas silpnybes, juokais pasiūlė leisti 
visiems katedrų vedėjams paeiliui pabūti rektoriais, kol aprūpins 
savo katedras, o ilgai tylėjęs profesorius V. Lašas pasakė labai 
trumpai, bet svariai:

-  Tai takto klausimas. Dirbant tokį darbą, visada reikia 
jausti taktą, tada nebus kalbų.

Po kurio laiko Kauno medicinos institute vyko atviras par
tinis susirinkimas, kurio pranešime ir kalbose rektoriaus takto trū
kumai buvo negailestingai sukritikuoti. Aš sėdėjau amfiteatrinėje 
auditorijoje greta prislėgto „solenizanto“ ir mačiau, kaip jis viską 
ėmė į širdį. Man tyliai, o po to ir iš tribūnos visiems apmaudžiai 
guodėsi:

-  Aš dirbu savo darbą, kaip moku, ir nereikalauju pagyrų.
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Daugelis jūsų patys mane liaupsinat arba stengiatės įsiteikti, nors 
man tai nėra malonu, o po to kaltę verčiate man. Aš juk nematau, 
kas kada man atidaro duris ar stovi kur susilenkęs...

Virpantis balsas ir išblyškęs veidas rodė, jog profesorius 
kalba nuoširdžiai. Tačiau susirinkimo atmosfera ir gyvenimo ti
krovė veikia toli gražu ne taip pat. Pataikūniškumo dvasios Kau
ne tada tikrai buvo labai daug, profesorius Januškevičius ir toliau 
būdavo įpainiojamas į situacijas, kurios sulaukdavo neigiamų 
komentarų. Man teko stabdyti liaupsintojus ir, deja, ne vieną kar
tą nemaloniai kalbėtis akis į akį su profesorium vis dėl tų pačių 
klausimų. Juokingiausia buvo tai, kad liaupsinimas netrukdavo 
išsigimti į konfliktą, ką tik sakytos panegirikos tų pačių asmenų 
lūpomis pakartojamos jau negatyviai, su neapykantos ir pagiežos 
turiniu. O liūdniausia buvo tai, kad taip „plokštelę apversdavo“ 
artimiausi profesoriaus bendražygiai, jo paties išugdyti ir iškelti 
mokiniai. Beje, man niekada neteko taikyti rektoriaus ir prorekto
rių, nes pastarieji tvarkė kanonines akademinio gyvenimo sritis, 
daug klausimų sprendė per instituto Mokslo tarybą, jai atsiskaity
davo, o moksliniai tyrimai, kurių padaliniai tolydžio augo ir ilgai
niui prikaustė, deja, beveik visą rektoriaus dėmesį, buvo tvarkomi 
daug laisviau, kartais net gana voliuntaristiškai. Todėl čia takas 
iš visiems rodomo gėlyno į čia pat už tvoros išmetamų piktžolių 
krūvą buvo tiesus ir trumpas. Nenorėčiau aiškinti, kas kada bū
davo kaltas, bet Z. Januškevičiaus nesantaika su Centrinės labo
ratorijos, vėliau Mokslinio instituto, vadovais dėl savo potvynių 
ir atoslūgių mane nuolat susargdindavo jūros liga. Per dvidešimt 
metų tokiose peripetijose kažkada aš mačiau pradedančius moks
lininkus, vėliau žinomus profesorius -  Algį Mickį, Praną Šnipą ir 
Juozą Blužą. Iš jų tik P. Šnipas į viską numojo ranka ir pasinėrė į 
savo katedros ir klinikos reikalus, o kiti du ilgai nesiliovė šurmu
liavę. Man tai nepatiko.

Zigmui Januškevičiui jau nedaug tebuvo likę džiaugtis sau
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lės šviesa, kai man teko ne itin džiugi pareiga išklausyti jo iš
pažintį. Mudu tąkart įstrigom Maskvoje, nes Vilniaus oro uostą 
užgulė ir sklaidytis nesirengė neperregimas rūkas. O mes buvom 
pasirengę skristi namo lėktuvu. Keliskart telefonu pasitikslinę, 
kas dedasi Vilniuje, gavom patarimą keliauti traukiniu. Abu su 
akademiku atsidūrėme vagone, riedančiame iki Kauno, todėl tu
rėjom marias laiko apie daug ką pakalbėti. Profesorius atkimšo 
keturkampį „Scotch Whisky“ butelį. Tuo jis nesižavėjo, bet mėgo 
pasišaipyti iš abstinentų ir juokais skelbė „teoriją“, kad tinka
ma dozė -  vienas gero alkoholio gramas svorio kilogramui -  ne 
kenkia, o stimuliuoja. Aš jam čia pat priminiau tuo atveju tikusį 
lotynišką posakį „Medico praesente nil n o c c f  („Šalia mediko 
niekas nekenkia“), [žymusis gydytojas nestokojo humoro ir at
sakė lenkišku studentišku kalambūru, sukurtu iš vertimo klaidos: 
„Medikowy prezenty nieszkodzą“ („Gydytojui dovanos nė kiek 
nekenkia“). Kadangi aš irgi „pusiau lenkas“, nes jaunystėje man 
teko dirbti mokytoju lenkiškoje mokykloje, bemat supratau, kad 
„nekenksmingą“ butelį jis gavo dovanų. Abu be skrupulų ėmėm 
linkėti vienas kitam geros sveikatos. Jai šiek tiek pagerėjus, pro
fesorius atsipalaidavo ir ėmė guostis.

Žinodamas, kad mano santykiai su Juozu Blužu yra visai 
geri, rektorius ilgokai gyrė savo mokinį, kuris esąs perspektyvus 
kardiologas, geras diagnostas, įžvalgus mokslininkas, sumanus 
mokslo organizatorius.

-  Aš suprantu, -  baigė profesorius, -  kad jis daug kuo len
kia mane, nes yra gerokai jaunesnis, gauna naujesnės literatūros, 
per Visasąjunginį kardiologijos centrą Maskvoje susipažįsta su 
moderniausia aparatūra. Tai suteikia jam pranašumo. Bet aš juk 
pats jį kėliau, stūmiau į priekį, nes pasitikėjau juo. Kodėl man už 
tai atsilyginama ignoravimu, o kartais -  ir pažeminimu?..

Jo balsas truputį virpėjo, kaip kažkada partiniame susirinki
me, kai negailestingai buvo „šukuojamas“. Minties tonacija buvo
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minorinė, su nevilties ekskursais:
-  Aš su žmona mėgstu keliauti savo automobiliu po Lietu

vą. Aplankęs miestą ar miestelį vėliau visada bandau prisiminti, 
ką jame mačiau. Anksčiau prisimindavau gražius rūmus, baž
nyčias, paminklus, kartais įspūdingą gamtos vaizdą, o dabar jau 
kuris laikas aš save pagaunu, kad pirmiausiai prisimenu matytas 
kapines...

Mėginau kreipti pokalbį truputį šviesesne linkme, ėmiau 
kalbėti apie muziką, kurią profesorius labai mėgo, kažko jo klau
sinėjau, bet širdį slėgė nuojauta, kad jis ne be reikalo toks atviras. 
Man atrodė, kad už dviejų profesorių -  mokytojo ir mokinio -  
stovi kažkas trečias, kuris juos tarpusavyje pjudo. Kas tas niek
šas, profesorius nepasakė. O gal man tik taip pasirodė?

Zigmas Januškevičius buvo gana vienišas. Vaikų neturėjo. 
Žmona, taip pat gydytoja, buvo silpnos sveikatos, bet juo kiek 
įmanydama rūpinosi. Stengėsi ir profesorius jai rodyti dėmesį, 
bet jo nuolatinės kelionės žmoną vis palikdavo vieną. Kartą 
Maskvoje pastebėjau, kad profesorius per dieną skambina žmo
nai net porą kartų. Paklausiau, ar ji neserga, kad jis vis teiraujasi, 
kaip ji jaučiasi. Jo atsakymas buvo netikėtas:

-  Gyvenime aš esu padaręs visokių šprungų, bet dabar ma
tau, kad turiu būti arčiau jos, nes ji -  viena, kankinama ligų, nusi
minusi. Todėl ir skambinu.

Januškevičiai Žaliakalnyje turėjo nedidelį dviejų aukštų ko
tedžą, teko vieną kartą pas juos svečiuotis. Profesorius parodė, 
kad visame name stereo principu išdėstytos garso kolonėlės, per 
kurias jis transliavo savo mėgstamus kūrinius. Taip galėjo vieno
dai gerai juos girdėti bet kurioje savo pilaitės vietoje. Būdamas 
namuose, muzikos klausydavosi be pertraukos. Z. Januškevičius 
buvo ne šiaip sau muzikos mėgėjas, o Kauno konservatoriją be
veik baigęs dainininkas. Savo sodriu baritonu mėgo padainuoti 
kokį nors romansą arba ariją, vienu metu net rengė savo kon
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certus. Turėjo jis ir savo mėgstamus kompozitorius, ypač mėgo 
pasaulio klasiką. Jis man sakė, kad jo dienos dedikuotos: vieną 
dieną nuo ryto iki vakaro namuose skamba Bachas, kitą Betho
venas, trečią -  Čaikovskis... Jam su jais buvo gera. Jie guodėjo 
širdį, bet, deja, jos negydė.

Ėjo Zigmo Januškevičiaus septyniasdešimt trečiojo pavasa
rio paskutinės dienos. Žaliakalnis žydėjo alyvom. Henrieta Januš
kevičienė valandėlei išbėgo į parduotuvę, o profesorius, „truputį 
be nuotaikos“, liko namuose. Grįžusi ji išgirdo muziką verandoje 
ir nuskubėjo ten. Vyras tyliai sėdėjo fotelyje, o šalia jo grotuvas 
dar nebuvo baigęs L. van Bethoveno „Likimo simfonijos“...

Zigmai! -  pašaukė ji, bet profesoriaus akys žvelgė jau 
nebegyvos. Lemiamą minutę šalia nebuvo mediko, o žydinčių 
alyvų dvelksmas negalėjo išgelbėti nuo lemties, kuriai perkalbėti 
-  padėti sergantiems žmonėms -  jis, įžymus kardiologas, paskyrė 
savo gyvenimą.

P alyd in t į p a sk u tin ę  k e lio n ę . 1 9 8 4  m . g e g u ž ė s  2 8  d.

217



Summarv

This book presents the biography o f  the academician 
Zigmas Januškevičius (1911-1984), and reminiscences about 
him. He uy /.v one o f  the mosi prominent Lithuanian physicians 
o f  the second h a lf o f  the 20'1' century, one o f  the founders o f  
Lithuanian eardiologv, initiator o f  innovative research in car- 
diology and a strong and ambiguously evaluatedpersonaiity.

Z. Januškevičius was born in Tbilisi, later together with his 
parents returned to Lithuania, graduated from Panevėžys gvm- 
nasium, and in 1935 completed studies o f  medicine at Vytautas 
Magnus Universitv. After a short eareer as a physician, during 
Wor/d War II he was mobilized into the Soviet Army and worked 
as a resident i n the hospital scjuad o f the 80"’ separate medical- 
sanitarian battalion or the 16"' Lithuanian rifiemenš division. In 
1944, he returned to Lithuania. In 1947, he defended the disser- 
tation o f  Candidate o f  Medical Sciences, and was granted the 
degree o f an Associate Professor In 1955, he beeame Doctor o f  
Medical Sciences, and was granted the degree o f a Professor

Plis relatives, students, former colleagues, and current lea- 
ders o f the Lithuanian Universitv o f  Health Sciences share their 
reminiscences about this perceptive scientist, one o f  the strate- 
gists o f medical Science and studies in Kaunas and Lithuania, the 
Rector o fthen Kaunas Medical Institute (1953-1984), an expert 
and a consultant o f the World Health Organization, the founder 
o f Kaunas Scientific Sehool o f  Cardiology, and a pedagogue. His 
ideas and eoneepts o f  integrated approaehes in eardiovascular 
disease prevention, management and control served as a trigger 
fo r  innovative research and implementation o f integrated appro- 
aches to other chronic diseases in Europe and bevond.
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