
Visos reikšmingos mūsų tautos atgimimo 
ir nepriklausomos valsty bės atkūrimo datos yra 
susijusios su daktaro, visuomenės veikėjo jono 
Basanavičiaus gyvenimu. Tačiau vasario 16-oji jo 
gyvenime yra ypatinga, lemtinga. 

jonas Basanavičius gimė 1851 metų lap-
kričio 23 dieną Bartninkų valsčiaus ožkabalių 
kaime (dabartinis Vilkaviškio r.). Tautosaka ir is-
torija iš tėvų lūpų buvo j.Basanavičiaus tautinės 
dvasios pradžiamokslis. kaip ir daugelis to meto 
valstiečių, j.Basanavičiaus tėvai, leisdami į moks-
lus svajojo jį matyti kunigu. Sumanęs leisti jonu-
ką į kunigus tėvas nuvežė jį į lukšių mokyklą už 
50 km nuo ožkabalių. Ten turėjo giminę kunigą. 

Gabus trylikos metų vaikinas buvo atiduo-
tas į marijampolės gimna ziją. Dar mokydamasis 
gimnazijoje 6 klasės mokinys rašinyje rašė: „Prieš 
imdamasis darbo – gerai apmąstyk. <...> apgal-
vojimas iš anksto ir svars tymas – labai naudingi 
daugeliui gyvenimo atvejų. Žmogus, sugeban-
tis mąstyti, visais kraštutinių situacijų ir nelai-
mių atvejais ras išeitį. <...> Žmogus, atliekantis 
kokius nors veiksmus be jokio apskaičiavimo ir 
ap galvojimo, taip sau, kad tik greičiau baigus, 
negali numatyti būsimų blogų pasekmių...“ Per-
skaitęs šį rašinį mokytojas pasakė, kad vaikinas 
toli eis...

Neišsipildė tėvų noras matyti sūnų kuni-
gu. Gerai baigęs gimnaziją j.Basanavičius įstojo 
į maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakul-
tetą, bet, nusivylęs jo atmosfera, po metų perėjo 
į garsų europoje to universiteto medicinos fa-
kultetą – ketino tapti gydytoju. Baigęs mokslus 
j.Basanavičius buvo paliktas universitete rengtis 
profesoriaus darbui. Bet sunkus gy venimas mas-
kvoje ir susilpnėjusi sveikata privertė jį 1879 m. 
vykti dirbti gydytoju į nepriklausomybę išsikovo-
jusią Bulgariją.

Toje šalyje jis išgyveno 25 metus. Įsteigė li-
goninę, rūpinosi gyventojų sanitariniu švietimu, 
rašė apie bulgarų kalbą ir istoriją. Bet ir čia, kaip 
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matyti iš jo atsiminimų, visą laiką mintys buvo 
lietuvoje. Daug rašė į Prū sijoje ėjusius lietuviš-
kus laikraščius, skatino įkurti lietuvių „mokslo 
draugystę“, leisti lietuviškus laikraščius. rusų val-
džia uždraudė j.Basanavičiui įvažiuoti į lietuvą. 
Tik keletą kartų Vokietijos valdžia buvo leidusi 
atvykti į Tilžę, ragainę, kur buvo spausdinamos 
lietuviškos knygos, iš kur driekėsi slapti knygne-
šių takai į lietuvą. ji buvo čia pat, už Nemuno...

rusijos pavergtai lietuvai trūko laikraščio, 
kuris padrąsintų, sutelktų, šviestų tautą. Tuo susi-
rūpinęs j.Basanavičius iš Prahos susitarė su kitais 
mažosios lietuvos lietuviais leisti laikraštį „lietu-
viams iš miego kelti“. 1883 m. pavasarį pasirodė 
pirmasis „aušros“ numeris. Įvadiniame straips-
nyje buvo rašoma: „kaip aušrai auštant nyksta 
ant žemės nakties tamsybė, o kad taip prašvistų 
ir lietuvos dvasia“.

j.Basanavičius laikraštyje „aušra“ kėlė mintį: 
žmogus, kaip tautinės bendruomenės narys, gali 
save pažinti tik pažindamas savo tautą ir jos is-
toriją. Tėvynės meilę jis laikė didžiausia dorybe. 
jo manymu, žmogus gali prasmingai gyventi tik 
tarnaudamas tėvynei. jai aukotis esanti kiekvie-
no lietuvio inteligento pareiga. Tėvynė esanti 
aukščiau už visokius asmeni nius ar grupinius in-
teresus.

„aušros“ leidyba sustojo daugiausia dėl as-
meninio j.Basanavičiaus gyvenimo aplinkybių. 
1885-1886 metais, kilus bulgarų karui su serbais, 
jis gydė sužeistuosius. Nuo jų užsikrėtė šiltine. 
1887 metais politiniais motyvais buvo pasikė-
sinta į jo gyvybę. Gulėdamas ligos patale mąstė 
atgaivinti laikraštį. Bet jo pečius užgulė netikėti 
rūpesčiai: 1889-ųjų vasario 16 dieną, būdama 26 
metų, nuo džiovos mirė žmona elė.

Tik 1905 metų vasarą slapta j.Basanavičius 
atvyko į Vilnių. Čia drauge su kitais lietuviais in-
teligentais nutarė steigti lietuvių mokslo draugi-
ją, organizuoti lietuvių suvažiavimą. jie susirinko 
1905 metų gruodžio 4-5 dienomis Vilniuje. Vė-
liau suvažiavimas buvo pavadintas Didžiuoju Vil-
niaus seimu. jame pirmą kartą buvo aiškiai pasa-
kyta, kad vardan būsimos lietuvos laisvės reikia 
siekti politinės ir kultūrinės autonomijos rusijos 
imperijos sudėtyje. Susirinkusieji suprato, kad 
reikalauti Vytauto laikų lietuvos – „nuo jūrų iki 
jūrų“ – nerealu. Daugelis pritarė j.Basanavičiaus 
minčiai, kad autonominė lietuva turi jungti 
etnografines lietuvių žemes. Džiugi buvo 1907 
metų balandžio 7-oji. Tą dieną Vilniuje buvo 
įkurta lietuvių mokslo draugija, kurios idėją 
j.Basanavičius puoselėjo be veik tris dešimtme-
čius. Draugijai jis vadovavo iki pat mirties.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir 
lietuvą užgrobus Vokietijai, drauge su kitais lie-
tuvių inteligentais okupacinei vokiečių valdžiai 
įrodinė jo, kad Vilnius nuo amžių yra lietuvos 
sostinė. 1917 metų rugsėjo 18-22 dienomis, vo-
kiečiams leidus, Vilniuje buvo sušaukta lietuvių 
konferencija. ji išrinko lietuvos Tarybą, kuri tapo 
svarbiausiu lietuvių tautos organiza toriumi ir va-
dovu kelyje į Nepriklausomybę. lietuvos Taryba 

1918 metų vasario 16 dieną, pirmininkaujant 
j.Basanavičiui, paskelbė Nepriklauso mos lietu-
vos valstybės atkūrimo aktą. Taip antrą kartą į 
j.Basanavičiaus gyvenimą įėjo vasario 16-oji. Šį 
sykį tai buvo džiugesio diena. jis savo autobio-
grafijoje rašė: „Galop atėjo vasario 16-oji, kada 
visiems 20 Tarybos narių susitarus, nuspręsta pa-
skelbti lietuvos nepriklausomybę. <...> Tai buvo 
šeštadienis, 12 val. 30 min. dieną, kada man Tary-
bos pirmininkui <...> tai ir atlikta tapo, visiems Ta-
rybos nariams karštai delnais plojant“. Tačiau kitą 
dieną tą lietuvos nepriklausomybės deklaraciją 
paskelbus „lietuvos aide“, laikraščio numeris vo-
kiečių cenzūros buvo konfiskuotas. 

Sunkus ir ilgas dar buvo tautos kelias iki 
visiškos Nepriklausomybės įtvirtinimo. reikėjo 
įveikti vokiečių okupacinės valdžios priešinimąsi, 
vėliau atlaikyti bolševikų, lenkų ir bermontininkų 
puolimus, išsikovoti pa saulio valstybių pripažini-
mą. j.Basanavičius likusį gyvenimo laiką praleido 
Vilniuje. jis jo nepaliko ir pačiais sunkiausiais bol-
ševikų, lenkų okupacijos metais. Už nuopelnus 
lietuvai dr. j.Basanavičiui valstybė buvo pasky-
rusi pensiją, lietuvos universitetas išrinko savo 
garbės nariu ir profesoriumi.

1927 metų vasa rio 16-oji. Visa lietuva iškil-
mingai šventė devintąsias Nepriklausomybės 
metines. 18 val. 50 min. Vilniuje mirė daktaras 
j.Basanavičius. lietuvoje buvo paskelbtas pen-
kių dienų gedulas. lenkų okupacinė valdžia į Vil-
nių iš lietuvos atsisveikinti su tautos patriarchu 
atvykti leido tik 12 žmonių delegacijai. laidotu-
vės įvyko vasario 21 dieną rasų kapinėse. ku-
nigas, kultūros ir visuomenės veikėjas j.Tumas-
Vaižgantas sakė, kad j.Basana vičius, dar gyvas 
būdamas, buvo tapęs lietuvių tautos simboliu, 
„nes visur rūpinosi tauta, lietuva...“

I š  k nygos:  juozas  Brazausk as 
„ Iš l iek a  ta i ,  k as  užrašyta“

jonas Basanavičius
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