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MARCELINO ŠIKŠNIO VAIKYSTĖ.
JAUNYSTĖS SVAJONĖS IR SIEKIAI 
(1874–1897)

Marcelinas Šikšnys gimė 1874 m. gegužės 2 d. Šiaulių
apskrityje, Šiaulėnų parapijoje, Notiniškių kaime. Pirmasis
Marcelino mokytojas buvo daraktorius Marcelinas Šikšnys,
tėvo brolis, baigęs dvi Šiaulių gimnazijos klases. 1883 m.
Marcelinas mėgino stoti į Šiaulių gimnaziją. Tačiau silpnai
mokėjo rusų kalbą, ir į ją nepriėmė. Tėvas jau buvo
nusprendęs, kad užteks mokslų, bet sūnaus prašomas
nuvežė jį į Šiaulėnų trimetę pradžios mokyklą. Gabų
berniuką mokytojas V. Scepura priėmė į trečią skyrių.

1884 m. pavasarį mokytojas V. Scepura atvežė Marceliną
ir dar tris savo mokinius į Radviliškį egzaminų laikyti.
Marcelinas gerai išlaikė visus egzaminus ir vasarai
baigiantis sėkmingai įstojo į Šiaulių gimnaziją, kurią 1893
m. baigė ir gavo brandos atestatą.



M. Šikšnio motina Marcelė Kryžanauskaitė-Šikšnienė



M. Šikšnys su broliu Vincu tėviškėje. ~1936 m.



M. Šikšnys – Šiaulių gimnazijos abiturientas. 1893 m.



Šiaulių gimnazija



M. Šikšnio brandos atestatas. 1893 m.



Tais pačiais 1893 metais Marcelinas Šikšnys įstojo į Maskvos
universiteto matematikos ir fizikos fakultetą. Tuo metu čia
dėstė garsūs profesoriai: A. Stoletovas, K. Timiriazevas, N.
Žukovskis, P. Lebedevas, N. Umovas, P. Cingeris ir kt. Be to,
M. Šikšnys lankė garsaus kalbininko prof. Filipo
Fortunatovo paskaitas. Maskvoje jis įsitraukė į slapto
lietuvių studentų būrelio veiklą: rašė eilėraščius, vaizdelius,
kuriuos skaitydavo ne tik susirinkimuose, bet ir siųsdavo į
VARPĄ, ŪKININKĄ pasirašydamas Šiaulėniškio slapy-
vardžiu. Labiausiai Šiaulėniškį išgarsino jo eilėraštis
GIESMĖ, prasidedantis žodžiais PASAKYK, MANO
MYLIMAS KRAŠTE (VARPAS, 1895, Nr. 11). Jis paplito kaip
daina, kuri buvo dainuojama ir vėliau per visas okupacijas.
Maskvoje M. Šikšnys parašė ir pirmąją dramą KRAŽIAI,
pasakojančią apie kazokų susidorojimą su užsispyrusiais
žemaičiais ir apie teismą, kuriame žmogžudžiai ne tik
išteisinti, bet dar ir ordinais apdovanoti. Daug dirbdamas,
skurdo spaudžiamas, Maskvoje M. Šikšnys susirgo džiova.
Draugų medikų patariamas vasaras jis praleisdavo
miškuose. Plaukdavo sieliais Volga žemyn, apsistodavo pas
totorius, gerdavo kumysą ir rudeniop grįždavo į Maskvą
sustiprėjęs. 1897 m. jis baigė universitetą ir gavo aukštojo
mokslo diplomą.



M. Šikšnys – Maskvos universiteto studentas. 1896 m.



M. Šikšnio Maskvos universiteto studento pažymėjimas. 1897 m.



Maskvos universitetas. 1884 m.



M. Šikšnio Maskvos universiteto baigimo liudijimas. 1897 m.



M. Šikšnio Maskvos universiteto pirmojo laipsnio baigimo diplomas.
Pasirašė: Maskvos mokymo apygardos globėjas N. Bogolepovas,
egzaminų komisijos pirmininkas N. Menšutkinas ir raštinės vedėjas V. Rachmanovas. 1897 m.



MARCELINO ŠIKŠNIO PEDAGOGINĖ 
IR KŪRYBINĖ VEIKLA RYGOJE.
ŠIAULĖNIŠKIO DRAMOS IR EMŠOS 
PUBLIKACIJOS (1898 – 1914)

Grįžęs iš Maskvos į tėvynę, diplomuotas
matematikas norėjo gauti mokytojo vietą
Lietuvoje, tačiau Vilniaus apygardos mokyklų
kuratorius pasakė, kad lietuviams katalikams
Lietuvoje vietų nėra. Tada P. Mašioto kvietimu
Marcelinas Šikšnys išvyko į Rygą.

Rygoje M. Šikšnys gyveno tarsi du
gyvenimus. Prieš pietus Rygos realinėje
mokykloje dėstė matematiką, tvarkė dokumen-
taciją rusiškai, o po pietų, suaugusiųjų kur-
suose ir ŽVAIGŽDĖS renginiuose – lietuviškai.
Drauge su P. Mašiotu dalyvavo savišalpos,
KANKLIŲ, ŽVAIGŽDĖS ir kitose lietuvių
draugijose. Rašė pjeses, jas režisavo, jei reikėjo,
ir vaidino. 1899 m. Šiaulėniškis (M. Šikšnys)
parašė dramą MEILĘ SUARDYTI – TAI
NUODĖMĘ PADARYTI. Pirmą kartą ji buvo
suvaidinta 1900 m. sausio 29 d. Rygoje.
Spektaklis žiūrovams, išsiilgusiems lietuviškų
pasirodymų, labai patiko. 1902 m. vasarą M.

Šikšnys vedė generolo A. Paškevičiaus dukterį
Liuciją. 1905 m. buvo pastatyta Šiaulėniškio
drama PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS, turėjusi
nepaprastai didelį pasisekimą. Rygoje ją statė
net penkis kartus. PILĖNŲ KUNIGAIKŠTĮ
statė Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Petrapilio,
Voronežo, Odesos ir kitų miestų artistai.1907
m. buvo pastatyta filosofinė drama SPARNAI,
o 1911 m. – šeimos drama LIKIMO BAUSMĖ.
Tuometinė spauda dažnai publikuodavo
Emšos (M. Šikšnio) straipsnius teatro, kultūros,
mokslo, politikos tematika. Emšos patriotinius
eilėraščius spausdino Rygos lietuvių laikraštis
RYGOS GARSAS ir VILNIAUS ŽINIOS.
Atrodė, kad viskas laimingai klostosi. Tačiau
1909 m. Šikšnių šeimą ištiko skaudi nelaimė:
dvi dukrelės susirgo skarlatina ir vieną dieną
abi mirė. Tai buvo tėvams nepaprastai skaudus
smūgis. Vasarą jie gydėsi Šveicarijos kurorte.



Marcelinas Šikšnys. Ryga. 1902 m.



Rygos realinės mokyklos pedagogų kolektyvas. ~1907 m.



Rygos realinės mokyklos pastatas



Rygos realinės mokyklos mokiniai klasėje su mokytoju M. Šikšniu. 1909 m.



M. Šikšnio artimiausias draugas ir patarėjas Pranas Mašiotas



Marijos Mašiotaitės prisiminimai apie M. Šikšnį



Santuokos liudijimas

1902 m. Liepos 11 d. Rygos katalikų bažnyčioje kunigas Rūdys sutuokė 28 m.
amžiaus kolegijos sekretorių Marceliną Šikšnį ir 21 m. Amžiaus Liuciją Paškevičiūtę.
Liudininkai buvo Vytautas Milašauskas ir Kazimieras Vizbaras, piršlys – Pranas
Mašiotas. Rygos imperatoriškosios muzikos mokyklos studentas Aleksandras
Kačanauskas (1882 – 1957) atliko „Veni creator“. Jaunavedžių pasveikinti atvyko
realinės mokyklos pedagogai, kurie įteikė gražią, brangią dovaną – prancūzų
juvelyrų darbo stalinį laikrodį.



Rygos lietuvių švietimo draugijos ŽVAIGŽDĖ rengiamo vakaro afiša. 1907 m.



Šiaulėniškio dramos MEILĘ SUARDYTI – TAI NUODĖMĘ PAGIMDYTI afiša
Šiauliai. 1905 m



M. Šiaulėniškis. PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS. Ryga. 1905 m.



Latvių draugijos pastatas (Pauluči 13), dabar Karininkų namai (Merkelio 13).
Šio pastato salėje buvo pastatyta Šiaulėniškio drama PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS (1905 m.)

ir filosofinė drama SPARNAI (1907 m.)



Rygos lietuvių studentų draugijos VILTIS rengiamo vakaro afiša. 1913 m.



1906 m. drama PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS buvo pastatyta Kauno valstybės teatre.
Režisavo Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis.

Kauno DAINOS draugijos artistai, gavę vagoną,
traukiniu išvažiavo į Virbalį parodyti lietuvišką spektaklį suvalkiečiams 



Latvių draugijos salėje, publikai pageidaujant, pakartotinai rodomos 
Šiaulėniškio dramos PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS spektaklio afiša. 1906 m.



J. Šlapelio atvirlaiškis M. Šikšniui. 1911 m.

1911 m. vasario mėnesį J. Šlapelis parašė M. Šikšniui
atvirlaiškį, prašydamas atsiųsti geležinkeliu po 100
egzempliorių knygų: LIKIMO BAUSMĖS, SPARNAI
ir PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS. J. Šlapelis rašė: BŪTŲ
GERAI, KAD DUOTUMEI DAR PO KOKIUS 200
EGZEMPLIORIŲ KOMISAN, NES DABAR MANO
KNYGYNUI PADIDĖJUS, ATSITINKA KARTAIS,
SAKYSIME, AMERIKON REIKALAVIMAI KAI
KURIŲ KNYGŲ PO 100 IR DAUGIAU
EGZEMPLIORIŲ. Galima manyti, kad tokiu būdu M.
Šikšnio dramos galėjo nukeliauti į Varšuvą,
Peterburgą, Maskvą, JAV ir kitur.



Kauno DAINOS draugijos jubiliejinio spektaklio PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS dalyviai. 1914 m.



M. Šikšnio užsienio pasas. 1909 m.



M. Šikšnio atvirlaiškiai, rašyti mamai Marcelei Šikšnienei. 1914 m.



M. Šikšnys su žmona Liucija ir dukrele Maryte. 1910 m.



Šikšnių šeima atostogauja Druskininkuose. 1914 m.



PIRMASIS PASAULINIS KARAS. 
VORONEŽAS.
1914 – 1918

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, dalis
Lietuvos pradinių, vidurinių ir specialiųjų
mokyklų moksleivių ir mokytojų pasitraukė į
didžiuosius Rusijos miestus (Peterburgą,
Maskvą, Jaroslavlį, Tambovą, Voronežą ir kt.).
Daugiausiai Lietuvos moksleivių ir pedagogų
susitelkė Voroneže. Čia buvo steigiamos
gimnazijos, įvairūs mokytojų kursai, leidžiami
vadovėliai. M. Yčo iniciatyva 1915 m. Voroneže
atidarytos berniukų ir mergaičių gimnazijos,
kuriose nuo 1917 m. buvo mokoma ir lietuvių
kalbos. Šiose gimnazijose dirbo žymūs lietuvių
pedagogai: P. Mašiotas, M. Šikšnys, T. Žilinskas,
J. Balčikonis, K. Šakenis, S. Čiurlionienė, J.
Jablonskis, Z. Žemaitis ir kt.



Marcelinas Šikšnys į Voronežą atvyko
1915m. rugsėjo pradžioje. Iš pradžių
gyveno prisiglaudęs prie kitų, o kai
išsinuomojo dviejų kambarių butą,
pasikvietė į Voronežą iš Vladimiro savo
šeimą. Netrukus M. Šikšnys įsitraukė į
darbus. Ėmė dėstyti matematiką M. Yčo
berniukų ir mergaičių gimnazijose bei
Mokytojų kursuose. Kaip prisimena jo
buvę mokiniai, M. Šikšnys buvęs reiklus,
rimtas ir teisingas. Jis buvo pirmasis
mokytojas, pradėjęs Voroneže lietuviškai
dėstyti matematikos pamokas. O
didžiausias M. Šikšnio nuopelnas tas, kad
jis, drauge su P. Mašiotu, Z. Žemaičiu ir J.
Jablonskiu, ėmėsi didelio ir labai
reikalingo darbo – lietuviškų matematikos
terminų norminimo. Vėliau M. Šikšnys

savo atsiminimuose rašė: Matematikų
komisiją sudarė Pr. Mašiotas, Z.

Žemaitis, ir aš; visi trys
susirinkdavome pas J. Jablonskį
ir, jo padedami, svarstėme
kiekvieną terminą; Mašiotas
paprastai referuodavo algebros
terminus, Žemaitis –
geometrijos, o aš – aritmetikos;
J. Jablonskis pasakydavo savo
nuomonę dėl siūlomo termino
lietuviškumo; kas nevykusiai
buvo siūloma, ištaisydavo arba
pasiūlydavo savo, - ir terminas
būdavo priimtas. Posėdžiuose
dalyvaudavo ir gyvenęs pas J.
Jablonskį jaunas kalbininkas J.
Balčikonis.



Mokytojų kursų lankytojai ir dėstytojai Voroneže



Lietuvių mokytojų kursų pažymėjimas, išduotas mokytojai J. Petrauskaitei. 
Voronežas. 1917 m.



Suvalkiečiai - moksleiviai Voroneže. 1916 m.



Jonas Jablonskis
(1860 – 1930)

Pranas Mašiotas
(1863 – 1940)

Marcelinas Šikšnys
(1874 – 1970)

Zigmas Žemaitis
(1884 – 1969)



M. Šikšnys. ARITMETIKOS IR ALGEBROS 
TERMINŲ ŽODYNĖLIS. Vilnius. 1919 m.



Šiaulėniškio dramos PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS artistai po spektaklio Voroneže



VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA
1918 – 1940

...Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą,
daugelis inteligentų pasitraukė į Lietuvos
laikinąją sostinę Kauną, bet nemažai jų
liko Vilniuje. Mokytojai okupuotame
krašte buvo ypač reikalingi.

Lenkai stengėsi kuo greičiau uždaryti
lietuviškas mokyklas, uždrausti lietuvių
kalbą, likviduoti lietuvišką spaudą.
Lietuviai kiek galėdami priešinosi.

Vilniaus krašto lietuvių inteligentų
centras buvo Vilniaus berniukų gimnazija,
kuri 1921 m. rugpjūčio 22 d. pasivadino
Vytauto Didžiojo vardu. Gimnazijoje dirbo
dr. Jonas Basanavičius, Mykolas ir
Viktoras Biržiškos, Marcelinas Šikšnys,
Povilas Gaidelionis, kun. Mečislovas
Reinys, kun. Kristupas Čibiras ir kiti
„užkietėję litvomanai“, todėl lenkų

valdžiai labai knietėjo šį „lizdą“ išardyti.
Vytauto Didžiojo gimnazijos santykiai su
lenkų valdžia visą laiką buvo įtemti.

1921 m. spalio 1 d. lenkų valdžia,
atėmusi Vytauto Didžiojo gimnazijos
rūmus Jurgio prospekte (dab. Muzikos
akademija), išmetė visą inventorių laukan
ir jėga išvarė mokinius į gatvę. Benamių
gimnazistų pasigailėjo žydų realinės
gimnazijos vadovai ir pasiūlė persikelti į
jų gimnazijos patalpas Arklių g. Nr.1.
Pamokos vykdavo po pietų.

Lenkų valdžia visaip stengėsi
trukdyti lietuviškoms mokykloms.
Mokytojai kasmet turėjo pristatyti
„moralybės“ pažymą. Jos neturintiems
neleista dirbti mokykloje. O pažymą
vietinė valdžia išduodavo labai nenoriai.



1918 m. vasarą Marcelinas
Šikšnys iš Voronežo grįžo į Vilnių ir
čia liko visam gyvenimui. Netrukus
jį pakvietė į Vilniaus berniukų
gimnaziją dėstyti matematikos. Nuo
1922 m., kai buvo ištremti iš Vilniaus
broliai Biržiškos, M. Šikšnį išrinko
Vytauto Didžiojo gimnazijos
direktoriumi.

Tuo laiku mokykloms stigo
vadovėlių. LMS ir LMD kreipėsi į
mokytoją M. Šikšnį, kad jis imtųsi
šio darbo. Jis rašė algebros,
geometrijos vadovėlius ir
uždavinynus. Kai kuriuos
vadovėlius autorius leido savo
lėšomis. M. Šikšnys yra parašęs
daug matematikos vadovėlių, skirtų

aukštesniosioms mokykloms.
M. Šikšnys daug laiko

skirdavo LMD ir LMS veiklai. Jis
nuolat buvo renkamas į LMD ir LMS
valdybas. Po dr. J. Basanavičiaus
mirties M. Šikšnys buvo išrinktas
LMD pirmininku.

Labai sunku buvo vadovauti
Vytauto Didžiojo gimnazijai tais
laikais, kai kiekvieną dieną grėsė
lenkų valdžios išpuoliai. M. Šikšnys
garsėjo veiklumu, darbštumu,
teisingumu ir tolerancija. Jis stengėsi
globoti kiekvieną mokinį, mokėjo
suburti darnų pedagogų kolektyvą,
dalyvavo visuomeniniame darbe,
neskaičiuodamas laiko.



Vilniaus berniukų gimnazijos mokiniai su mokytoju St. Naginsku. 1919 m.



Vilniaus berniukų gimnazijos pedagogų tarybos posėdis. 1920 m.



Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai ir mokytojai. 1921 m.



Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai ir mokytojai.
Centre sėdi gimnazijos direktorius M. Šikšnys. 1921 m.



VilniausVytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai ir mokytojai.
Centre sėdi gimnazijos direktorius M. Šikšnys ir klasės auklėtojas B. Untulis. 1922 m.



Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai ir mokytojai. 1922 m.



Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogų kolektyvas. Iš kairės į dešinę centre sėdi: 
P. Gaidelionis, O. Žebrauskaitė, dail. V. Kairiūkštis; antroje eilėje sėdi: J. Šlapelis, D. Alseika, 
A. Rakštienė-Kairiūkštienė, E. Lanio, dr. J. Basanavičius, M. Šikšnys, A. Sudeikienė, 
J. Šepetys, K. Stašys; trečioje eilėje stovi: kun. K.Čibiras, kun. V. Zajančkauskas, 
St. Kairiūkštis, Kairiūkštytė, V. Budrevičius, B. Untulis, B. Bucevičius, P. Karazija, K. Aleksa, 
S. Matjošaitis, A. Krutulys, K. Šepetienė, V. Sakavičius. 1923 m.



Algebros vadovėliai



Geometrijos vadovėliai



Aritmetikos ir algebros vadovėliai



Lietuvių mokslo draugijos valdyba. Sėdi: P. Karazija, pirm. M. Šikšnys,
D. Alseika; stovi: A. Juškevičius, S. Matjošaitis, B. Untulis, Šlapelis. 1927 m.



Vytauto Didžiojo gimnazijos fizikos kabinetas.
Dešinėje stovi gimnazijos direktorius M. Šikšnys. 1924 m.



1925 m. spalio 18 d. Vytauto Didžiojo
gimnazijoje buvo didelė šventė – paminėtas
mokyklos dešimtmetis. Į šventę atvyko
Vilniaus lietuvių inteligentų ir atstovų iš
nepriklausomos Lietuvos. Šventėje
koncertavo choras, solistai, šoko baleto
būrelis. Ta proga išleista knygelė
VILNIAUS LIETUVIŲ GIMNAZIJA,
kurioje surašytos mokymo programos,
pamokų lentelės, mokytojų, mokyklą
baigusiųjų mokinių pavardės.

Iki 1925 m. Lenkijos aukštosios
mokyklos nepriimdavo abiturientų,
baigusių Vilniaus Vytauto Didžiojo
gimnaziją, nes ją laikė privačia „žemo
lygio“ su „chamų kalba“. Direktorius M.
Šikšnys kaip įmanydamas stengėsi, kad
lietuvių gimnazijų abiturientai turėtų teisę
stoti į bet kokį pasaulio universitetą.
Pagaliau lietuvių gimnazijos mokiniams
buvo leista laikyti egzaminus valstybinėje
komisijoje, kurios atstovus ir pirmininką
skirdavo lenkų švietimo kuratorija. Nuo
1925 m. mokiniai, išlaikę visus egzaminus,
gaudavo lietuviškai ir lenkiškai surašytą
atestatą, suteikiantį teisę stoti į bet kokią
aukštąją mokyklą.

Visi Marcelino Šikšnio nuopelnai
dideli, - sako Vytauto Didžiojo
gimnazijos auklėtiniai, - tačiau pats
didžiausias tas, kad jis atvėrė
Vilniaus krašto lietuviams visų
aukštųjų mokyklų duris.

VILNIAUS LIETUVIŲ GIMNAZIJA.
10-TIES METŲ SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI. 

Vilnius. 1925 m



Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientų IX laida. 1925 m



Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmai. 1925 m.



Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientų XIV laida. 1930 m



Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogų kolektyvas mokytojų kambaryje. 
Centre sėdi gimnazijos direktorius M. Šikšnys. ~1932 m.





1939 m., kai buvo grąžintas
Vilniaus kraštas, M. Šikšnys paskirtas
ir Kunigaikštienės Birutės mergaičių
gimnazijos direktoriumi. Dviejų mo-
kyklų darbų kalnai užgriuvo M.
Šikšnio pečius. Negana to, vėl
prasidėjo okupacija. M. Šikšnys
susirgo ir 1940 m. pradžioje išėjo į
pensiją. 1940 m. sausio 30 d. Lietuvos
Respublikos Prezidentas A. Smetona
pasirašė aktą Nr. 68, kuriuo
Marcelinas Šikšnys už nuopelnus
Lietuvai buvo apdovanotas Vytauto
Didžiojo trečiojo laipsnio ordinu. LR
švietimo ministras K. Jokantas ordiną
įteikė M. Šikšniui namuose.

Vytauto Didžiojo trečiojo laipsnio ordinas



Paskutinė M. Šikšnio fotonuotrauka

1970 m. rugpjūčio 15 d. nustojo
plakusi M. Šikšnio širdis. Velionis
palaidotas Rasų kapinėse. Vincas
Martinkėnas per laidotuves pasakė:

...visą gyvenimą nenuilstamai
nešei šviesos žibintą ir tarsi P.
Rimšos pavaizduotas artojas
plėšei lietuvos dirvonus, ypač
Vilniaus krašte, kur jie buvo
daugiausiai užžėlę... Tave gerbė ir
mylėjo už tėvišką globą, už
reiklumą ir teisingumą. Savo
pamokomis mokei Vytauto
Didžiojo gimnazijos mokinius, o
savo vadovėliais – visos lietuvos
jaunimą...



M. Šikšnio gyvenimas buvo ilgas, sudėtingas ir 
pamokantis. Jis nepasiklydo spaudos draudimo naktyje, 
nepasimetė karų audrose, ištvėrė visokias okupacijas ir 

visada buvo Lietuvos švyturys.



Šaltiniai:

R. Paulavičienė. XX AMŽIAUS LIETUVOS MOKYTOJAI. Vilnius. 1996 m.
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• Eksponatai iš muziejaus fondų

Parodą parengė muziejininkė Jūratė Jagminienė 

Apipavidalino dizainerė Indrė Noreikytė  

Kaunas, 2009 m.


