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Aušrininkai prie J. Basanavičiaus paminklo Kauno karo muziejaus sodelyje. Sėdi iš
kairės: gen. Jonas Bulota, Jonas Jablonskis, Martynas Jankus. Stovi: dr. Jonas
Šliūpas, Jonas Beržanskis, Antanas Krikščiukaitis, kun. Jonas Mačiulis-Maironis, O.
Jablonskienė, kun. Adomas Jakštas, Povilas Matulionis (LCVA nuotr.)



Apmąstant kelią į savo valstybės atkūrimą, svarbu
prisiminti, kaip tautos lyderiai, intelektualai sutelkė
visuomenę valstybės atkūrimui.
Lietuvių tautinis sąjūdis nuo 1904 iki 1915 m. padeda
stiprius pagrindus kovai už savarankiškumą, nes
per draugijas ir spaudą, inteligentija surado bendrą
kalbą su valstietija, valstiečių kultūra imta laikyti
„tautinės kultūros“ stuburu.
Šiemet, kovo mėnesį, minėsime gydytojo, medicinos,
humanitarinių ir teisės mokslų daktaro, aušrininko,
lietuvių spaudos ir politinio veikėjo, pirmojo
Palangos burmistro Jono Šliūpo 160 gimimo
metines. Būtent aušrininkai ir varpininkai pradėjo
lietuvių tautinį sąjūdį, kuris ir atvedė mūsų Tėvynę į
nepriklausomybę.



„Neįsivaizduoju Lietuvos 
Nepriklausomybės be dr. Jono  
Šliūpo – nors jis ir nebuvo 
Nepriklausomybės Akto 
signataras, bet jo veikla, visos 
mintys buvo susijusios su 
lietuvybe, o gyvenimo moto –
visą save atiduoti Lietuvai. 
Akcentuodamas lietuvybės 
puoselėjimą, J. Šliūpas laikėsi 
nuostatos, jog kur 
begyventume, privalome 
nepamiršti, kad esame 
lietuviai“. 

Dr. Jono Šliūpo memorialinės 
sodybos-muziejaus 

muziejininkė Sigutė Bendikienė.



Vilniaus universiteto doc. dr. Arūnas Vyšniauskas teigia,
kad pirmasis Lietuvoje idėją, numanančią, kad dominuotų
lietuviškai kalbantys gyventojai, o valstybinę santvarką
lemtų jų renkamas parlamentas iškėlė dr. Jonas Šliūpas.
Jis sako: „ ... būčiau linkęs pritarti garsaus lenkų istoriko
Jerzy Ochmańskio nuomonei, kad pirmasis Lietuvos
nepriklausomybės reikalavimą iškėlė Jonas Šliūpas savo
brošiūroje „Išganymas vargdienio“ (Iszganymas
wargdienio), kurią parašė Ženevoje 1883 m. rudenį, o
išleido Niujorke 1886 m., kai jau turėjo nuosavą spaustuvę.
J. Šliūpas savais žodžiais išreiškė mintį, kad Lietuvoje turi
būti pačių lietuvių renkama valdžia, kuri gintų jų interesus.
O ar tai nėra lietuvių politinio savarankiškumo koncepcija?
Ar čia nėra išreiškiama parlamentarizmo, pagrįsto
demokratiniais rinkimais, kaip būsimos Lietuvos
santvarkos idėja? J. Šliūpas Šveicarijoje – žemėje „prie
Alpių“ žvelgdamas į ateitį pirmasis lietuviškai suformulavo
viziją, kad Lietuva bus laisva („valna“), ją valdys ne rusai,
vokiečiai ar lenkai, o patys lietuviai ir to reikia siekti.
O jei palyginsime 1883 m. parašytoje brošiūroje keliamas
politinės laisvės idėjas su Lietuvos Tarybos 1918 m.
vasario 16-osios nutarimu, tai galima įžiūrėti nemenką
idėjinį ryšį“.

Lietuviszkiejie rasztai ir 
rasztininkai. Tilźē, 1890.

Lietuvystes praeite, dabartis 
ir ateitis. Baltimore, 1897.



Dr. J. Šliūpas ir dr. J. Basanavičius



Jis pats prisipažino, kad mažalietuviai Martynas Šernius
(1849-1908), Jurgis Miksas (1862-1903) ir Martynas
Jankus (1858-1946) buvo tie asmenys, nuo kurių
labiausiai priklausė „Aušros“ leidyba, spausdinimas ir
platinimas. Jonas Šliūpas sako, kad nors kol kas lietuvių
negalima pavadinti tauta, jie siekia tokia tauta
"pasidaryti". Ir tai yra svarbiausias „Aušros“ uždavinys
("tikroji uždava"). J. Šliūpas mano, kad vien lietuvių
kalbos neužtenka, kad lietuviai taptų tauta. Kalba esanti
tik tautos papuošalas. Svarbesnė esanti tautos kultūra,
kuri nėra toks paprastas daiktas. Kultūra apimanti visą
gyvenimą: ir socialinę sanklodą ("rėdą"), ir ekonominį
būvį, ir švietimą, ir doros principus. Užtat tikrieji patriotai
("tėvynininkai") pirmiausia ir turėtų rūpintis tos kultūros

ugdymu.

Pačiais didžiaisiais aušrininkais reikia laikyti J. Basanavičių ir J. Šliūpą. Juos abu
jungė ir vienijo du dalykai: nepaprasta Lietuvos meilė ir neišsenkantis, tiesiog
vaikiškas, optimizmas. Žinia, nuo antrojo numerio „Aušra“ oficialiai buvo leidžiama
Lietuvos mylėtojų vardu. J. Basanavičius ir J. Šliūpas tokiais Lietuvos mylėtojais
pasiliks visą savo gyvenimą, nepritapdami nei prie vienos kurios ideologijos, nei
prie politinės partijos. Teisingai M. Romeris vadino „Aušrą“ Lietuvos atgimimo
jaunystės amžiumi. Jonas Šliūpas, kaip redaktorius, yra pasirašęs "Aušros“ 1883 m.
5-10 numerius ir 1884 m. 4-6 numerius.



1884 – 1919 m. J. Šliūpas gyveno JAV. 

J. Šliūpas su šeima Amerikoje 



Gyvendamas Amerikoje, J. Šliūpas nenutraukė ryšių su gimtuoju kraštu, rėmė
tautinį sąjūdį Lietuvoje. Daug nuveikė ir lietuvių išeivijos labui: prisidėjo prie lietuvių
tautinio apsisprendimo, socialinio aktyvumo ugdymo, tautinės kultūros kilimo,
kovojo už lietuviškų parapijų steigimą, į jas kvietė kunigus lietuvius.
JAV leido bei redagavo lietuviškus laikraščius ir žurnalus: „Uniją“ (1884–1885),
„Lietuviškąjį balsą“ (1885–1889), „Apšvietą“ (1892–1893), „Naują gadynę“ (1894–1896),
„Laisvąją mintį“ (1910–1915). Juose spausdino savo straipsnius, recenzijas. Garsėjo
savo paskaitomis (pats jas vadino „prakalbomis“), nes turėjo puikų oratoriaus
talentą, kalbėjo vaizdingai, įtaigiai. Žinomas ir kaip daugelio draugijų iniciatorius ar
steigėjas.Nuo 1914 m. – JAV lietuvių tautininkų partijos (vėliau Amerikos lietuvių
tautinė sandara) vienas žymiausių ideologų ir vadovų.

J. Šliūpas buvo pirmasis lietuvis gavęs Niujorko 
universiteto Medicinos fakulteto baigimo diplomą





1917 m. J. Šliūpas lankė lietuvių pabėgėlių kolonijas Rusijoje, dalyvavo lietuvių
konferencijoje Stokholme.
1918 m. jis grįžo į Ameriką, apsigyveno Vašingtone. Tapo pirmuoju diplomatu,
atstovavusiu nepriklausomai Lietuvai Vašingtone, Londone. Savo vardu parašė
atsišaukimą dėl Lietuvos ir Latvijos Nepriklausomybės pripažinimo ir įteikė jį
Amerikos Senatui.
1919 m. buvo paskirtas Lietuvos atstovu Latvijoje ir Estijoje. Derėjosi su sovietų
Rusija dėl pasikeitimo belaisviais.
1920 m. pareigų atsisakė. Išvyko į JAV rinkti lėšų Lietuvos atstatymui.

Grupelė Antrosios Stokholmo 
konferencijos delegatų. Sėdi, iš 
kairės: Dr. J. Šliūpas, F. Bortkevičienė, 
J. Tumas-Vaižgantas. 
Stovi, iš kairės: J. Savickis, M. Yčas, J. 
Aukštuolis, I. Šeinius, J. Alekna, St. 
Šilingas. 

Pirmoji Lietuvos 
diplomatinė 

atstovybė 1919 m. 
Londone. Sėdi iš 
kairės antras dr. 

J. Šliūpas, šalia V. 
Čepinskis, K. 

Bizauskas.

Užsienio sveikatos 
darbuotojų, priklausiančių 
Tautų lygos sveikatos 
apsaugai, sekcija. Trečias iš 
dešinės dr. J. Šliūpas. (JAV). 
1927 m.



1929 m. vedė palangiškę Grasildą Grauslytę. 1930 m. persikėlė į Palangą, nusipirko
namą. 1930 m. susilaukė sūnaus Vytauto.
J. Šliūpas buvo Palangos burmistru 1933-1935 m. ir 1938-1939 m. bei 1941 m., naciams
okupavus Lietuvą. 1941 m., naciams užėmus Lietuvą. J. Šliūpas savo biografijoje-
išpažintyje rašo taip: „Ir bolševikams iš Lietuvos pabėgus, o vokiečiams atėjus, aš
tuojau suorganizavau apsaugos vykdomąjį komitetą Palangoje, kur tuli lietuviai
(Jazdauskas) mane įskundė esant žydus užtariančiu burmistru ir kaip toks vokiečių
buvau suimtas, nors veikiai paleistas“.



Palangoje su šeima 
Iš asmeninio J. Šliūpo archyvo



Būdamas Palangos miesto pirmuoju burmistru jis išrūpino Palangos miesto teises.
1933 m. suruošė skautų įkūrėjo lordo Roberto Baden Powello priėmimą.
Gyvendamas Palangoje, leido knygas, rašė straipsnius į įvairius periodinius
leidinius, kovojo prieš cenzūrą, pasisakė už Lietuvai būtinas reformas. Iki pat savo
gyvenimo pabaigos J. Šliūpas atidžiai sekė politinę situaciją Lietuvoje ir ją bandė
keisti savo tautos labui, siuntė memorandumus tuometei valdžiai, siūlydamas daryti
pažangias reformas.

Skautijos įkūrėjas R. Baden - Powello
Palangoje



Eitynės Palangoje, verslininkų suvažiavimo dienomis 1933 m. priekyje – dr. J.Šliūpas, 
jo devynerių metų sūnus Vytautas.



Pirmo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ 25 metų minėjimas Palangoje 1924 m. 
Antroje eilėje dr. J. Šliūpas, dr. J. Basanavičius, prof. J. Jablonskis.



Dr.J. Šliūpo paminklo atidengimas lietuvių 
tautinėse kapinėse netoli Čikagos 1949 m.

„Veido“ archyvas

1944 m. spalį, šeimos įkalbėtas, pasitraukė iš Lietuvos. Atvyko į Vieną, vėliau
persikėlė į Bregencą (Bregenz) prie Šveicarijos sienos. Buvo pakviestas į Berlyną
įrašyti kalbą JAV lietuviams. Mirė Berlyne 1944 m. lapkričio 6 d. nuo širdies smūgio,
nepasakęs kalbos tautiečiams. Palaikai buvo kremuoti. 1948 m. spalį urna buvo
iškilmingai palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje. 1950 m. čia pastatytas
paminklas. Laidotuvėse dalyvavo apie keturis tūkstančius žmonių. Atsisveikinimo
kalbą pasakė kolega laisvamanis prezidentas Kazys Grinius. 1976-aisiais šalia vyro
buvo palaidota Grasilda Šliūpienė. Jų sūnus Vytautas studijavo Amerikoje, tapo
inžinieriumi, sukūrė šeimą. Sulaukęs antrosios Lietuvos nepriklausomybės, Vytautas
Šliūpas lankėsi gimtinėje, parašė knygą „Tėvas, kokį aš prisimenu“.
2017 metais Vytautas Šliūpas mirė. Šeimos archyvą jis paliko Šiaulių universiteto
bibliotekai.



J. Šliūpas savame krašte nepritapo. Anot J. Jakšto, dėl to buvo kalta jo radikali,
bekompromisinė pasaulėžiūra. Buvo opozicijoje autoritariniam A. Smetonos valdymui.
Tačiau valdžia negalėjo nepastebėti J. Šliūpo nuopelnų Lietuvai ir 1928 bei 1936 m. jis
buvo apdovanotas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Gedimino I ir II laipsnio ordinais,
1933 m. – Latvijos Trijų žvaigždžių ordinu.
1933 m. aušrininkų serijoje buvo išleistas pašto ženklas su jo atvaizdu. Lietuvos
universitetas, įvertindamas jo indėlį į mokslą ir kultūrą, suteikė jam medicinos (1923),
humanitarinių (1925) ir teisės (1939) mokslų garbės daktaro vardus.
1936 m. iškilmingai buvo paminėta jo 75-erių metų sukaktis Valstybės teatre Kaune.

Savo namų 
kieme apie 

1944 m. 
Viena iš 

paskutinių 
Jono Šliūpo 
nuotraukų, 

darytų 
Lietuvoje. 

/Nuotrauka 
iš V. Šliūpo 

knygos 
„Tėvas, kokį 

aš 
prisimenu“



1989 m. buvusiame G. ir J. Šliūpų name atidarytas muziejus – Dr. J. Šliūpo
memorialinė sodyba (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys). Ant pastato
pritvirtinta Jonui Šliūpui skirta memorialinė lenta, kurią sukūrė Petras Gintalas.
2003 m. Palangoje atidengtas paminklas pirmam Palangos burmistrui dr. J. Šliūpui.
Biustas pastatytas šalia buvusios J. Šliūpo sodybos (Vytauto g. 23a). Paminklo
autoriai – skulptoriai Aloyzas Toleikis ir Donatas Lukoševičius, architektė – Jolanta
Galdikienė.


