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Pacientas- reiškia kenčiantis. 

Todėl į kiekvieną besikreipiantį gydytojas privalo žiūrėti 

kaip į reikalingą pagalbos ir užuojautos. 

Medikas turi būti ir sociologas, ir psichologas, ir psichoterapeutas.  

        P. Čibiras 



Curriculum Vitae 

 
 

Gimė 1913 m. birželio 30 d. Ignalinos rajone, Čeikiškės kaime. 
 

Mokėsi Švenčionių, vėliau Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijose. 
 

1931-1937 m. studijavo mediciną Vilniaus Stepono Batoro universitete. 
 

1937 m. išrinktas Propedeutikos katedros vyr.asistentu Vilniaus lietuvių ligoninėje 
pas žymų terapeutą V. Legeiką. 
 

1938 m. – Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės gydytojas-stažuotojas. Dirbo terapeutu, 
neurologu, anesteziologu. P.Čibiras buvo plataus profilio vidaus ligų specialistas, 
tačiau labiausiai domėjosi labai paplitusiomis infekcinėmis ligomis. 
 

1941 m. pradėjo dirbti Sveikatos apsaugos liaudies komisariato vyr. epidemiologu. 
 
 

1943 m., uždarius Vilniaus universitetą, persikėlė į Trakus. Dirbo vidaus bei 
infekcinių ligų skyriaus vedėju, pats atlikdavo daugelį laboratorinių tyrimų. 
 
 

1944 m., baigiantis karui, buvo pakviestas į Vilniaus universiteto Fakultetinės 
terapijos katedrą skaityti infekcinių ligų kurso.  
 

1947 m. paskirtas Infekcinių ligų katedros vedėju ir šias pareigas ėjo iki 1988 m.  
 

Iki 1993 m. dirbo katedros profesoriumi. 
 
 

Nusipelnęs gydytojas-infektologas, mokslininkas, visuomenės veikėjas mirė 2003 m. 
kovo 17 d. 

 



    

   “Kitas daugėliškietis mano 

vietoje pasakytų – ir reikėjo 
man drąsos gimti Pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse. 
Aš turėjau išdrįsti, nes atėjo 
mano eilė, iki manęs jau 
buvo gimę keturi broliai ir 
dvi seserys, labai tvarkingai 
kas dveji metai. Turėjau 
laikytis tvarkos, manau, 
nieko nebūčiau laimėjęs 
praleidęs savo eilę.”  

 



 

Šiek tiek ir apie save, ką esu paveldėjęs ir gavęs iš tėvų, iš kokio molio esu. 
Kaip prisimenu abu Tėvai mane to paties mokė 

 

  
 
Iš Tėvo aš gavau panašų stotą, 
Rimtam gyvenimui stiprias vadžias. 
 
  Tėvas Prancisius sakydavo: “Jei tavi 

prašaa žmaagus, neatsakyk, pagelbėk kiek 
gali”. 

 
Iš motinėlės – jautrų, miklų protą, 
Ir suvokiau jos sielos buvusias kančias. 
 
       Mama dar pridėdavo: “Kai žmaagus 

prašaa gydytajaa pagelbaas, tai anas tiki, 
kad tu geras gydytaajas ir gali su Dievaa 
pagalbu  jam padėti”. 

 



1931 m., sėkmingai baigus Vilniaus gimnaziją, reikėjo apsispręsti, 
 kur ir ką studijuoti? 

 
“Jaunuolis turėjo pats orientuotis ir spręsti pagal savo 
gabumus ir norus, dažnai pagal galimybes ir 
pripuolamas aplinkybes. Kas gali teisingai numatyti 
tinkamą profesiją? Nei tėvai, nei pedagogai. 
 

Stoti į Varšuvos ar Lvovo politechnikos institutus 
atrodė per daug rizikinga ir netikra. Be to, anų laikų 
sąlygomis, baigęs technikos mokslus, savo krašte 
negautum nei valdiško, nei privataus darbo. 
 

Visus abiturientus žavėjo medicina – ne tik 
gydytojo baltas chalatas, bet ir pati kaip labai 
prestižinė, deficitinė laisvoji profesija.  
 

Turėjome gyvų pavyzdžių, kai lietuviai gydytojai, 
nusipelnę didelę liaudies pagarbą, buvo kartu dideli 
visuomenininkai, net politiniai veikėjai ir 
mokslininkai, kaip antai mūsų Vilniaus gimnazijoje 
dr. Jonas Basanavičius, Danielius Alseika,Andrius 
Domaševičius, ir Švenčionyse Aleksandras Rymas. 
 

Gydytojo profesija man atrodė kilni ir laikiau didele 
laime juo būti Vilniaus krašte, ne kur kitur. 
 

Mano tėvai lengvai atsiduso, nes, jų nuomone, 
daktaras – ne blogiau kaip kunigas, o dar ligoje svarbi 
savojo pagalba.  
 



Pirmieji žingsniai gydytojo praktikoje 

 “Sunku nupasakoti tuos jausmus, kai po šešerių su puse metų studijų jau turi rankoje “karštą” 
gydytojo diplomą ir jau gali žengti į savarankišką darbą. <...> turi daug teorijos žinių ir esi matęs  
visokių ligonių.  

 

 Jauti, kad dar trūksta žinių ir patirties, kaip išvengti šiurkščių klaidų, kaip nepažeisti gydytojo 
etikos, moralės ir deontologijos kanonų. <...> Jie neapibrėžti  jokiais matematiniais nei 
laboratoriniais rodikliais ir suvokiami ne tiek protu, kiek sąžine, kaip teisinės moralės normos. 

 

 Iš gydytojo reikalaujama ligonio gerovę laikyti aukščiausiu įstatymu, pirmiausia – nekenkti 
ligoniui. O kaip nelengva šių reikalavimų laikytis! 

 

 Nepakenksi tada, kai laiku ir teisingai nustatysi  ligos diagnozę ir tinkamai gydysi. 

 

 Gydytojui būtina sekti mokslo pažangą visą gyvenimą. 

 

 Medicina ne tik mokslas, bet ir menas, ypač psichoterapija. Jos gydomąja galia gali sėkmingai 
naudotis tik turintis gerą vardą ir didelį ligonių pasitikėjimą gydytojas”. 

  

 Su šiomis mintimis ir abejonėmis pradėjau naują darbo etapą – gydytojo privalomąją metų 
stažuotę. 

         P.Čibiras 
 



Prof. Povilo Čibiro mokslinė veikla  

• Povilo Čibiro mokslinė veikla prasidėjo vidurių šiltinės tyrimais. 

• 1954 m. apgynė med. m. kandidato disertaciją tema “Vidurių  šiltinės ir paratifo klinikinės eigos 
ypatumai Vilniaus mieste (1948-1952)” 

• 1958 m. - suteiktas docento vardas.  

• 1968 m. už vadovėlį  Infekcinės ligos (1966) pripažintas medicinos daktaro laipsnis. 

• 1970 m. – suteiktas profesoriaus vardas.   

• Parengė ir išleido monografijas “Gripas” (1958), “Toksoplazmozė” (1962), “Žarnyno infekcinės 
ligos” (1974), 

• Parengė ir išleido pirmą lietuvišką vadovėlį aukštajai mokyklai “Infekcinės ligos” (1966), antras 
papildytas leidimas 1978 m., trečias su bendraautoriu J. Ūsaičiu 1989 m. Parašė vadovėlių “Vaikų 
ligos” (1962), “Ligonių slaugymas” (1966), ”Klinikinė gastroenterologija” (1979) skyrius. Vienas 
ar su bendraautoriais parengė mokymo ir metodinių leidinių. Paskelbė per 100 straipsnių 
moksliniuose žurnaluose, konferencijų darbuose, enciklopedijose..  

• P.Čibiras pateikė 3 racionalizacinius  pasiūlymus, kurių vienas – skubi meningokokinės 
infekcijos diagnostika storo kraujo lašo metodu – įdiegtas sąjunginiu mastu. 

• Profesoriaus mokslinė veikla buvo įvairialypė ir pasižymėjo praktiškumu bei patikimumu. 

• Jam vadovaujant apgintos 3 medicinos kandidato disertacijos. 

• Profesorius buvo neetatinis SAM vyr. infekcionistas. 

• Dvidešimt metų vadovavo Lietuvos ir Vilniaus m.  infektologų draugijoms, buvo daugelio 
komisijų, specializuotų medicinos tarybų narys. 

• 1966 m. jam suteiktas Lietuvos Nusipelniusio gydytojo vardas. 

•  Nepriklausomybės metais apdovanotas Karaliaus Mindaugo atminimo medaliu. 

 



“Mama, aš atkeršysiu difterijai...” 

  
 

      Šį, mamai išsakytą priesaką, už brolio ir pusbrolio mirtis 
profesorius įvykdė pasukdamas gydytojo-infektologo keliu: 
ieškodamas, diegdamas ir taikydamas naujausius mokslo 
laimėjimus infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui taikyti. 



BRANGI ESI TU, ALMA MATER! 
Skiriu Vilniaus universiteto 
 Medicinos fakulteto 200 metų sukakčiai 

  
Kaip tu didingai man tada atrodei, 
Kai pirmą kartą iš Skargos kiemo nedrąsiai 
Kolonų aulos sunkias duris pravėriau 
Ir po aukštaisiais josios skliautais  
Toli, toli, lyg sapno glūdumoj, 
Mačiau sunkiai pasiekiamas viršūnes. 
Po šešerių sunkoko darbo metų 
Į jas gerokai palypėjęs, 
Toj pačioj auloj iškilmingai tarp gėlių, 
Akivaizdoj gausių draugų ir giminių, 
Plačios visuomenės garbių atstovų 
Kilnius Hipokrato žodžius kartojau, 
Prisiekdamas viešai ligonio labui 
Žengt šiuo sunkiu keliu toliau. 

 



 
 

Gerą vardą lengva prarasti ir sunku atgauti.  Todėl didžiausią dėmesį skyriau tikram 
ligoniui. Gydytojo darbas įvairus ir daugiašakis,  panašiai įdomus į žemdirbio darbą. 

 

 Buvau laimingas, kad nepaisant pasitaikiusių 

nepagydomų invalidų ir mirties atvejų, išvengiau klaidų ir 
neteko nusivilti medicina. Ji man teikė daug mokslinių 
ieškojimų, idėjų ir atradimo džiaugsmo. Kai negalėdavau 
pagydyti, stengdavausi nepakenkti  ligoniui. Hipokrato 
priesakas – pirmiausia nekenkti (Primum non nocere) 
man buvo šventas.  

   P.Čibiras 



Svarbiausios publikacijos 



Svarbiausios publikacijos 



Svarbiausios publikacijos 



Vadovėlis “Infekcinės ligos “ 
1966 m. - pirmas leidimas  
1978 m. - antras leidimas 

1989 m. –  trečias - su bendraautoriu Juozu Ūsaičiu 



 

Šimtmečio Knyga –   
1989 m. studentų nominuota, kaip populiariausia ir suprantamiausia 

 

      Rašydami knygą, prisilaikėme 
naujų bakteriologinių, 
laboratorinių nomenklatūrų, 
klasifikacijų bei tarptautinės 
(SI) sistemos reikalavimų. 
Metodiniu pagrindu laikėme 
TSRS sveikatos apsaugos 
ministerijos infekcinių ligų 
programą medicinos institutų 
gydomosios, pediatrijos, 
sanitarijos-higienos ir 
stomatologijos fakultetų 
studentams.  

                                  (Iš Pratarmės) 



Vadovėliai parengti su bendraautoriais 

 
Vaikų ligos : Vadovėlis aukšt. Med. 
Specialybės m-kloms / P. Baublys, P. 
Čibiras, L. Steponaitienė, J. Usonytė. – V. 
: Valst. Polit. Ir moksl. Lit. L-kla, 1962. – 
435 p. : iliustr. 
 

Ligonių slaugymas : Vadovėlis resp. 
Vid. Medicinos m-klų moksleiviams / V. 
Čapkevičius, P. Čygaitė, V. Jonaitis ir kt. – 
V. : Mintis, 1967. – 260 p. : iliustr. 
 

Ligonių slaugymas : Vadovėlis LTSR 
medicinos m-kloms / - V. Čapkevičius, P. 
Čygaitė, V. Jonaitis ir kt. – V. : Mokslas, 
1977. – 136 p. : iliustr. 
 

Klinikinė gastroenterologija. – V. : 
Mokslas, 1979. -212 p. : iliustr. 
 



Infekcinių ligų katedros kolektyvas.  Apie 1948 m. 



Povilas Čibiras, Ludmila Steponaitienė, Juozas Ūsaitis 



 

Jungtinės Infekcinių ligų ir Vaikų ligų katedros kolektyvas (1956-1966) 
 

Pirmoje eilėje: Liudmila Steponaitienė, Povilas Čibiras, Bronė Luneckaitė, Janina 
Usonytė, Petras baublys; antroje eilėje: Raimondas Lučinskas, Juozas Ūsaitis, Petras 
Kaltenis, Pranas Šimulis, Stasys Gurčinas, Algimantas Raugalė 

 



Ketvirtas iš kairės prof. P.Čibiras 



Gydytojo Povilo Čibiro pirmosios publikacijos sveikatos, 
higienos, sanitarijos temomis  

        “1934 m. pasiūlius broliui 
Mykolui, pradėjau rašinėti 
trumpus straipsnelius 
sveikatos ir infekcinių ligų 
profilaktikos klausimais. Jis 
tada buvo Lietuvos ūkio 
draugijos agronomas ir Vilniaus 
rytojaus laikraščio savaitinio 
priedo Mūsų artojas 
redaktorius.  Tais metais 
nupiešiau šiam priedui 
vinjetę, kurią po metų teko 
pakeisti kita, nes po 
konfiskavimo laikraštis 
Vilniaus rytojus išėjo kitu 
pavadinimu – Aidas. Todėl 
Ūkininku teko pakeisti ir jo 
priedo pavadinimą”.  

                                 P. Čibiras 



 
 

“Ūkininke” 1938-1939 m. gydytojas Povilas Čibiras spaudai pateikė  
38 publikacijas įvairiais sveikatos ir higienos klausimais 

 

Skaityti visas publikacijas 

http://www.lmb.lt/index.php?2042310053


Publikacija “Ūkininkų kalendoriuje” 

    “... 1938 m. Ūkininko 
kalendoriuje mano pilna 
pavarde išspausdintas 
ilgokas 17 puslapių 
straipsnis “Kaip kovoti su 
užkrečiamomis ligomis”, 
kurį tik neseniai atradau 
savo archyve ir su 
malonumu perskaičiau. 
Apie jį buvau visai 
pamiršęs net ir tada, kai 
man labai trūko 
spausdintų darbų”. 

                       P.Čibiras 

Skaityti publikaciją 

http://www.lmb.lt/index.php?2042310053


Lietuviškoji medicina. 1942 

Skaityti publikaciją 

http://www.lmb.lt/index.php?2042310053


        

  

 Aš diagnozuodavau be aparatų. 
Žinoma, išimčių pasitaiko. 
Simptomatiką reikia mokėti matyti, 
skaityti ligonį kaip knygą – 
čiuopti, palpuoti, uosti... 
Priemonės minimalios. 

 Gydau minimaliomis priemonėmis ir 
pačiais paprasčiausiais, gerai 
patikrintais vaistais. 

 

 Gydymo taktikoje Profesorius visuomet 
buvo prieš polipragmaziją, prieš ilgus 
gydymo kursus, kurie gali sukelti 
vaistaligę: “Jei gydymas nepadeda, tai 
jis jau pradeda kenkti”. Jis griežtai 
kritikuodavo nepagrįstą ligonio 
kilnojimą iš vienos ligoninės į kitą. 

 



  

 “Manau buvau geras gydytojas 
diagnostikas. Mums, senosios kartos 
gydytojams, nelabai patinka 
šiuolaikinė medicina... 

  Mano senoji patirtis yra didelis 
kapitalas. Aš be jokios aparatūros 
galėjau daug greičiau ir  tiksliau 
diagnozuoti ligą. Ypač gerai mokėjau 
atspėti infekcines ligas pagal ligonio 
išvaizdą, išbėrimų pobūdį, karščiavimą 
ir net kvapą.  

 Dabar jauni gydytojai daro daug 
tyrimų, sudėtingų ir brangių, ir juose 
paskęsta. Neretai tyrimų duomenys 
prieštarauja vienas kitam”. 

  



Visuomeninė veikla 

        

  1933 m. prieš žiemos atostogas J. 
Kanopka, nutikęs mane valgykloje, sušuko: 
“Oi, kaip gerai, kad tave Povilai, sutikau, 
mums trūksta vieno aktoriaus”, ...bet aš 
dar nebuvęs scenoje, be to man reikia 
ruoštis bakteriologijos kolokviumui. 
“Šūdas tavo kolokviumas! Nebandyk 
sužlugdyti spektaklio,...Še tau, dovanoju 
savo parašytą dramą su autografu, išmok 
fariziejaus dialogą su Rebeka. Repeticija 
bus Marcinkonyse. Nesužlugdyk!” 
 

 
Mano visuomeninės veiklos pirmieji 
žingsniai studentų sąjungoje – 
visuomenininkų sekcija, kur buvau 
buities sekretoriaus vadovu ir truputį 
priklausiau dramos sekcijai. 

1934 m., dr. D. Alseikos paragintas 
įstojau į Lietuvių sanitarinės 
pagalbos draugiją. 



Lietuvių studentų sąjungos nariai. 1936 m. 
P.Čibiras sėdi pirmas iš dešinės, penktas dramos būrelio vadovas A.Krutulys 



Lietuvių sanitarinės pagalbos draugija 

  

 “1934 m. kovo 3 d. įstojau į Sanitarinės 
pagalbos draugiją ir buvau išrinktas jos 
valdybos nariu. Lapkričio 4-ąją per 
neeilinį draugijos posėdį, įvykusį jau 
naujose, remontuojamose patalpose, 
matėme ligoninės kontūrus ir aibę 
visokių turtinių notarinių reikalų. Tam 
posėdžiui pirmininkavo dr. J. Šlapelis, 
sekretorius buvo Povilas Čibiras. 
Posėdyje dalyvavo draugijos nariai: 
M.Šlapelienė, dr. V. Legeika, St. 
Špokas, P.Karazija, Vl.Narbutas”.  

 
 “1936 m. žiemą po kapitalinio remonto  

įvyko iškilmingas ligoninės atidarymas. 
<   > Šalia mūsų visuomenės atstovų 
Vilniaus lietuvių laikinojo komiteto 
pirmininko K. Stašio, Ryto švietimo 
draugijos pirmininko kun. K. Čibiro, 
Lietuvių sanitarinės pagalbos draugijos 
pirmininko  dr. D. Alseikos, daigelio 
gydytojų ir kunigų bei lenkiškai 
kalbančių nepažįstamų svečių, šalia 
triumfuojančio ir švytinčio šeimininko 
dr. V. Legeikos, buvo violetiniu apvadu 
sutana arkivyskupas R. Jalbžikovskis, 
mokantis lietuviškai. “ 

Skaityti publikaciją “Lietuvių sanitarinės 
pagalbos draugijos ligoninė” 

http://lmbtau.files.wordpress.com/2013/09/lietuviu-sanitarines-pagalbos-draugijos-ligonine.pdf
http://lmbtau.files.wordpress.com/2013/09/lietuviu-sanitarines-pagalbos-draugijos-ligonine.pdf


Vilniaus medicinos draugija 

 

1940 m. gegužės 19 d. įvykusio Vilniaus 
medicinos draugijos steigiamojo 
susirinkimo metu išrinktoje Vilniaus 
medicinos draugijos valdyboje 
sekretoriumi buvo išrinkti Stasys Čepulis 
ir Povilas Čibiras. 
 

Nuo šios dienos gydytojo P. Čibiro veikla 
glaudžiai buvo susijusi su Vilniaus 
medicinos draugijos, vėliau įsikūrusios 
infekcionistų draugijos veikla bei 
studentų moksline veikla, kuriai 
profesorius vadovavo daugiau nei 10 
metų. 
 

Vilniaus infekcionistų mokslinė veikla 
genealogiškai siejasi su senojo Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto ir 
Medicinos-chirurgijos akademijos bei 
Vilniaus medicinos draugijos veikla, - 
rašė prof. P.Čibiras analizuodamas 
Vilniaus infekcionistų draugijos veiklą. 
 Vilniaus medicinos draugijos valdyba 1982 m.  

Prof. P. Čibiras  antroje eilėje pirmas iš dešinės 



VI Lietuvos gydytojų suvažiavimas 
1989 m. gegužės 18 -20 d. 

Profesoriai P. Visockas ir P. Čibiras 



Vietoj šakių griebiausi poezijos... 

        Negaliu nutylėti apie mano polinkį į poeziją, apie 
tai dažnai esu klausinėjamas.  

 

 Tačiau tas polinkis atsirado daug vėliau “iš 
reikalo” ir jo istorija visai atskira, ilga ir sudėtinga.  

 Viena protinga moteris pasakė, kad poezija ne 
profesija, kiekvienas gali būti poetu, kai aplinka 
jaudina ir ypatingą dvasios būseną sugebama 
išreikšti.  

 Ne įgimtas talentas, ne jaunystės aistros vertė 
mane griebtis poezijos, o būtinybė gintis nuo 
įžūlaus šantažo.  

 Eilėraštis tapo mano dvasios mankšta, nervų 
įtampos iškrova, veikė raminamai 
(psichoterapija).   

 Taip atsirado mano polinkis eilėraščiu reikšti 
kelionių įspūdžius ir rašyti pseudosonetus, 
dalyvauti tradiciniuose medikų poezijos 
pavasariuose.  

 Vietoj šakių griebiausi poezijos...Kitaip sakant, ne 
iš Dievo malonės, o greičiau šėtono išdaigų 
pastūmėtas ne jaunystėje, o gyvenimo šlaite. 
 
Poezija-ginklas nuo realybės. Ypač tai buvo 
aktualu sovietmečiu... Poezija leidžia pabėgti į 
save, tai savotiška autoterapija. 
 
 

Darbe poeziją matau, 
Kai viskas sklandžiai klostos, 
Lyg rimų posmą seka posmas, 
Kai kenčiančiam ligos šaknis 
Aptikt pavyksta keliais mostais. 
Bet būna daug sunkiau, 
Kai ligos istorijoj painioj, 
Jauties lyg gaudai juodą katę  

  tamsoje. 
Žinau, kiek padeda man patirtis, 
kiek mokslo žinios ir atmintis. 
Kiek nuojauta stebuklingoji -  
Mintis ieškotojo skvarbioji. 



 
Pirmasis prof. P.Čibiro eilėraštis publikuotas 1934 m.  

 

  
 “1934 m. vasarą 

Vilniaus rytojaus 
laikraščio priedas 
“Mūsų artojas “  1934, 
Nr. 18 išspausdino 
pirmąjį vienintelį mano 
eilėraštį apie Ignalinos 
turgų “Badaujančio 
slapyvardžiu”, mat 
buvo nederliaus 
metai.” 

    
  P.Čibiras 



 

Išėjęs į užtarnautą poilsį, profesorius ir toliau aktyviai 
dalyvavo įvairių organizacijų veikloje, tame tarpe ir medikų 
poezijos pavasario šventėse. Rašė į spaudą įvairiomis Vilniaus 
ir Vilniaus krašto istorijos temomis, rinko medžiagą savo 
šeimos istorijos atsiminimų knygai, kurią parengė, bet 
nebespėjo išvysti. 
 

 



 

Ne įgimtas talentas, ne jaunystės aistros vertė mane griebtis poezijos, o 
būtinybė gintis nuo įžūlaus šantažo. ...ne iš Dievo malonės, o greičiau šėtono 

išdaigų pastūmėtas ne jaunystėje, o gyvenimo šlaite 
 

       
  
 “ Šiais metais (1998) Vilniuje įvyko 

30-oji V.Kudirkos medikų literatų 
draugijos šventė, anksčiau vadinta 
Poezijos pavasariu.<...> Šventės 
dalyviai aplankė daugiamečio medikų 
Poezijos pavasarių organizatoriaus 
poeto Eduardo Selelionio kapą ir 
šventę užbaigė Lietuvos medicinos 
bibliotekoje (Kaštonų g. 7). “ 

 
        Čia buvo skaitomi pranešimai 

įvairiomis temomis, tarp  jų ir prof. 
P.Čibiro apie A.Mickevičiaus, kurį 
labai mėgo ir vertino, vertimus. 
Pateikė  savo  “Exegi monumentum” 
vertimo  versiją.  Pranešimas buvo 
išspausdintas  savaitraštyje “Literatūra 
ir menas” , 1998 08 08 Medikų poezijos šventėje: istorikas-signataras Gediminas 

Ilgūnas, prof. Povilas Čibiras, gydytojas-rašytojas Jokūbas 
Skliutauskas, 1998 m. Lietuvos medicinos biblioteka 



Profesorius buvo aktyvus Vilniečių ainių klubo narys 



Profesorius Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus  
organizuojamuose renginiuose 



       

 

Seni bičiuliai, kolegos 
Povilas Čibiras, Šeinė 
Sideraitė, Kazys 
Ambrozaitis turėjo apie ką 
pasikalbėti ir kitiems 
papasakoti prisimenant 
gydytoją – rašytoją 
Vytautą Sirijos-Girą. 
 

Jam atminti skirtoje popietėje 
Lietuvos medicinos bibliotekoje 
2001 balandžio 25 d. 



 
Knyga “Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai. Poezija. 

Vertimai” artimųjų iniciatyva išvydo dienos šviesą  
ir buvo pristatyta visuomenei  

2005 m. spalio 26 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje 

 



Knygos pristatymo šventė. 2005 spalio 26 d. 



 
Prof. P.Čibiro darbų paroda knygos pristatymo metu 

 



Prof. P. Čibiras buvusio mokinio akimis  

 
 
Prof. Povilas Čibiras buvo iš tų 
Lietuvos šviesuolių, kurių gyvenimo 
kredo buvo “Tarnauti žmonėms ir 
gimtajam kraštui”. 
Prof. P.Čibiro tolerancija, jo 
nuolatinis svarstymas, įsitikinimas, 
kad ne viskas, kas juoda, yra tikrai 
juoda, juoda spalva gali turėti ir 
baltos. Tai labai būdingas jam 
bruožas, o iš tikrųjų tai bruožas, 
rodantis aukštą žmogaus 
inteligenciją. 
Ilgą laiką profesorius vadovavo 
medicinos fakulteto studentų 
mokslinei draugijai. Vadinamieji 
seminarai prie ligonio lovos buvo 
tikra klinikinio mąstymo mokykla. 

Vytautas Triponis 



       
 
 Visuomenėje jis garsėjo kaip puikus 

gydytojas, savo  srities specialistas. 
 
        Tačiau bendraujant su juo ilgiau, ypač ne 

medicininėje aplinkoje, išryškėdavo 
nepaprastai platus jo interesų ratas. Jis 
labai mylėjo Vilnių, jo apylinkes, puikiai 
pažino kiekvieną namą, gatvę ar 
skersgatvį, apie kuriuos galėdavo pasakoti 
ilgas įdomias istorijas. Buvo puikus 
lietuvių ir lenkų literatūros žinovas, rašė 
eilėraščius, vertė užsienio autorius, 
galėdavo deklamuoti įvairių autorių 
kūrinius. 

       Alvydas Laiškonis 
 
  

 



EPILOGAS 
  
Gimiau po Vėžio ženklu Zodiako, 
Šeimoje vaikas septintasis, 
Ligonio labui dirbt prisiekiau Hipokratui. 
Ėjau savais takais, kalvotais, skardžiais, 
  
Plaukiau atsargiai srauniomis upėm pro verpetus, 
Kai kur net tekdavo man brist prieš srovę, 
Kiek man tada jėgų pakako, 
Tokia lemtis mana, tokia tikrovė. 
  
Štai man gerokai metų jau sukako, 
Sunki jau baigiasi kelionė, 
Esu, kur dalgį pusto nelaboji, 
  
Prie jos eilėje stoviu pirmutinis, 
Jau neužlįs jaunesnis joks įžūlėlis, 
Nes iš šeimos likau pats paskutinis. 
 
Vilnius, 1993 04 23 



       Atmintyje atgyja lėta, 
graži lietuviška prof. 
P.Čibiro tartis, 
sidabrinėmis garbanomis 
papuošta aukšta kakta, už 
akinių stiklų – geros, 
ramios akys. Ir truputėlį 
pakumpusi jo figūra, kurią 
įsivaizduoju tik Vilniaus 
gatvelės fone. Jis palengva 
nutolsta nuo mūsų, o jo 
asmenybė ir gyvenimas, 
aprašytas knygoje, išlieka 
visiems laikams. 

Alvydas Laiškonis 



Lietuvos medicinos  bibliotekos ir 

Lietuvos Infektologų draugijos iniciatyva 
išleista biobibliografija 

“Profesorius habilituotas daktaras Povilas 
Čibiras” 2013 m. 
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