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Kilni Lietuvos vaistininkų  
tradicija – pagerbiant savo  
mokytojus lankyti jų kapavietes  
per Vėlines
Ona Ragažinskienė1, 3, Jurgita Daukšienė2, 3 
1VDU Kauno botanikos sodas, 2LSMU MA Farmacijos fakultetas, 3Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Pagarba Senoliams ir Mokytojams 
yra visų senųjų civilizacijų pama-
tas. Visų buvusių kartų farmacijos 
mokslininkų ir kilnių asmenybių 
nuopelnas yra jų neužmirštami 
darbai, kuriais jie prisidėjo prie 
Lietuvos vaistininkystės atsiradi-
mo ir raidos iki šiuolaikinio lygio. 
Tie darbai iki šių dienų yra itin 
vertinami jų mokinių bei pasekė-
jų ne tik vaistininkų, bet ir kitų 
specialistų. 

Graži Farmacijos sąjungos val-
dybos narių tradicija prieš Visų 
šventųjų ir Vėlinių šventes aplan-
kyti kapines. Šiais metais buvo 
lankytos ne tik tradiciškai Kaune – 
Petrašiūnų ir Panemunės kapinės, 
bet ir Vilniuje – Rasų, Antakalnio. 
Čia dėstytojai kartu su magistran-
tais, doktorantais aplankė kapus, 
papuošė ir pagerbė tylos minu-
te anapilin išėjusius Mokytojus. 
Pagarba ir prisiminimas išėjusie-
siems drausmina mus ir suteikia 
paskatų geriems darbams.

Šiuo Vėlinių rimties metu 
vyksta virsmas ir gamtoje, ir 
žmogaus dvasioje. Medžiai pa-

žeria lapus, tiesia nuogas šakas 
į dangų – Gamta tarsi pabrėžia 
liūdesį. Kapinėse, keliaujant nuo 
vieno prie kito kapo, prisimena-
mos istorijos apie iškilių asme-
nybių gyvenimus, linksmus nu-
tikimus, įveiktus sunkumus, jų 
buvusių studentų – dabar garbių 
vaistininkų studijų metų prisimi-
nimus. Mes patys praturtėjame 
nuoširdžiu tarpusavio bendravi-
mu ir gyvomis farmacijos istori-
jos žiniomis, su kuo susipažįsta ir 
jaunoji vaistininkų karta. 

Labai svarbu yra šią pras-
mingą tradiciją išlaikyti, tęsti ir 
plėsti į Lietuvos visus regionus, 
aplankant ir atokias kapinaites. 
Čia ilsisi į amžinybę išėjusios iš-
kilios asmenybės, kurios kitados 
ramiai, nuoširdžiai ir profesiona-
lai atliko vaistininko darbą ir su-
teikė kiekvienam toje teritorijoje 
gyvenusiam žmogui (gal mūsų 
seneliui ar proseneliui) reikiamą 
pagalbą. 

Kitais, 2016 metais, šią tradi-
ciją planuojama tęsti spalio 9 d., 
nes ta diena sutampa su farmaci-
ninkų globėjo šventojo Jono Leo-
nardžio (Saint Giovanni Leonardi)  
(1541–1609) mirties diena. Ši iškyli 
asmenybė vykdė du pašaukimus: 
pirmąjį – vaistininko, rūpindama-
sis žmonių kūno negaliomis, ir 
antrąjį – dvasininko, gydydamas 
žmonių sielos žaizdas. 

Jonas Leonardis kanonizuotas 
1938 metais, jį šventuoju paskel-
bė popiežius Pijus XI. Tačiau šis 
šventasis farmacininkų globėju 
tapo ne iš karto, o tik 2006 me-
tais.
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