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JONAS BASANAVIČIUS

 Jonas Basanavičius (gimė 1851 m. lapkričio 23 d. 

Ožkabaliuose, mirė 1927 m. vasario 16 d., Vilniuje, 

Palaidotas Rasų kapinėse.) – lietuvių visuomenės 

veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, 

vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, 

mokslininkas, gydytojas.

J.Basanavičiaus parašas Jonas Basanavičius



JONO BASANAVIČIAUS BIOGRAFIJA

 J.Basanavičius gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Baigęs Marijampolės gimnaziją, 

išvyko tęsti mokslų į Maskvą.

 1873 m. įstojo į Maskvos universitetą, baigė universitetą 1879 m. ir gavo teisę 

verstis gydytojo praktika.

 Tyrė Lietuvos istoriją, lietuvių kultūrą, kalbą, rinko tautosaką, rūpinosi liaudies 

švietimu, lietuviškos spaudos draudimo panaikinimu. 

 1880 m. sausio mėn., išvyko į Bulgariją. Dirbo gydytoju, vadovavo ligoninei.

 Gyvendamas Prahoje nuo 1882 m. iki 1884 m. , su keliais kitais bendradarbiais 

parengė spaudai pirmąjį „Aušros“ numerį, organizavo pirmojo numerio leidimą. 

 Šiame mieste jis taip pat susipažino su savo būsimąja žmona – Gabriele Eleonora.

 1907 m. sugrįžo į Lietuvą, ten įkūrė Lietuvių mokslo draugiją; jis jai ir vadovavo iki 

1927 m., redagavo jos tęstinį žurnalo tipo leidinį „Lietuvių tauta“. 1918 m. vasario 

16 d. J. Basanavičius ir jo pirmininkaujami 20 Lietuvos Tarybos narių paskelbė 

Lietuvos nepriklausomybę. J. Basanavičius pirmasis pasirašė Nepriklausomybės 

aktą.



LAIKRAŠTIS “AUŠRA”

 „Aušra” – pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas spausdintas 

mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis laikraštis 

lietuvių kalba.

 1883–1886 m. leistas Ragainėje ir Tilžėje.

Laikraštis “Aušra”



LAIKRAŠČIO “AUŠRA” TURINYS

 J.Basanavičius su kitais laikraščio leidėjais (J. Mikšu, J. 
Šliūpu, M. Janku ir kt.) stengėsi sužadinti tautinę lietuvių 
savigarbą, savo krašto meilę. Laikraštyje buvo rašoma, 
jog tauta gyva tol, kol gyva jos kalba. Jame buvo 
skelbiama, kad atėjo laikas lietuviui prisiminti, jog jis 
privalo drąsiai jaustis lietuviu. 

 Šio laikraščio pirmojo numerio pratarmėje rašė: „Juk ir mes 
esame tokie pat žmonės, kaip ir mūsų kaimynai ir 
norime visomis teisėmis, priklausančiomis visai 
žmonijai, lygiai su mūsų kaimynais naudotis”.



JONO BASANAVIČIAUS NUOPELNAI LIETUVAI

 Įkūrė Lietuvių mokslo draugiją, organizavo archeologinius 
kasinėjimus įvairiose Lietuvos vietose, pasipriešino caro 
valdininkų bandymui Gedimino pilies bokštą panaudoti 
miesto vandentiekiui. Jo pastangomis 1905 m. buvo 
sušauktas ir Didysis Vilniaus Seimas. 1918 m. vasario 16 d. 
20 Lietuvos Tarybos narių, pirmininkaujant J. Basanavičiui, 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.

 Už nuopelnus Lietuvai, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas 
išrinko J. Basanavičių  savo garbės nariu ir profesoriumi, karo 
ligoninė, kurioje jis gydėsi, buvo pakrikštyta jo vardu. J. 
Basanavičiaus vardu pavadinta daug gatvių Lietuvoje, iš 
kurių žymiausia Palangoje. 



JONO BASANAVIČIAUS ATMINIMAS

Vilniaus Jono 

Basanavičiaus gimnazija

Paminklinė lenta Jonui 

Basanavičiui Vilniuje, 

Bokšto gatvėje
J. Basanavičius 

pavaizduotas ant 50 litų 

kupiūros 



JONO BASANAVIČIAUS ATMINIMAS

Skulptūra J. 

Basanavičiui Palangoje

J. Basanavičiaus kapas 

Rasų kapinėse



IŠVADOS

 Jonas Basanavičius - gydytojas, visuomenės 

veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ 

redaktorius, iniciatorius link Lietuvos 

nepriklausomybės.

 “Aušra” pirmasis lietuviškas laikraštis išleistas 

1883 m. Ragainėje sužadinęs tautinį lietuvių 

sąmoningumą, subūręs lietuvius inteligentus, 

rūpinęsis gimtąja lietuvių kalba.



Ačiū už dėmesį 



ŠALTINIAI

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Aušra_(laikraštis)

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Basanavičius#J
._Basanavi.C4.8Dius_fikcijoje

 http://www.biografas.lt/biografija/331-jonas-
basanavicius

 http://www3.lrs.lt/seimu_istorija/w3_viewer.View
Doc-
p_int_tekst_id=13244&p_int_tv_id=598&p_org=0
.htm

 Naujųjų amžių istorija: vadovėlis 9 klasei
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