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Parodoje, skirtoje aušrininko, žymaus visuomenės ir kultūros

veikėjo, daktaro Jono Šliūpo 160 – osioms gimimo metinėms,

bandyta apžvelgti jo darbus medicinos srityje. Kadangi J.Šliūpo

įvairiapusė veikla plačiai atspindėta kitose jubiliejinių metų

ekspozicijose, tai šioje parodoje atkreipiamas dėmesys į jo

nuopelnus profilaktinės medicinos ir medicinos istorijos baruose.
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Janina Valančiūtė

Informacijos paslaugų ir mokymo išteklių sk.



• Svarbiausi gyvenimo ir veiklos faktai.

• Studijos, darbas mokykloje ir universitete.

• Medicinos knygos.

• „Hygiena arba sveikatos dėsnių mokslas“.

• „Senovės ir viduramžių medicinos istorija“.





Juk nėra žmogaus be klaidų, kaip ir

žmogaus be jokių nuopelnų. Aš juk

jokia išimčia nesu. Blogais darbais

pasipiktindami, o gerais pasigėrėdami,

vis einame tobulyn ir šviesyn. Tačiau

nenorėčiau pasirodyti nė geresniu, nė

blogesniu, negu iš tiesų esmi. [ ... ]

gyvenau taip, kaip mokėjau ir galėjau,

visuomet siekdamas tam tikro idealo.









Aušrininkas Dr. Jonas Šliūpas Lietuvos medicinos baruose / Klaipėdos universitetas, 

Klaipėdos miesto ligoninė, Lietuvos mokslininkų sąjunga. - Klaipėda, 1995. – P. 45 – 48.





Dr. J.Šliūpo tėvas Rokas Šliūpas.



Dr. J.Šliūpo mama Ona Šliūpienė.



Jono ir Liudos Šliūpų vestuvės 1885 m.



Žmona Liudvika Malinauskaitė. 
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Liudvika ir Jonas Šliūpai su dukromis Aldona ir Ypatija.



Sūnus Kęstutis Šlūpas (1888 – 1932 m.)



Antrasis Amerikos lietuvių laikraštininkų suvažiavimas Sorbonoje 1911 m.



Dr. J.Šliūpas ir dr. J.Basanavičius Amerikoje 1913 m., kur buvo 
išvykę rinkti lėšų Tautos namų statybai.



Lietuvių konferencija Stokholme 1917 m.



Vidurio Europos sąjungos atstovai Vašingtone 1918 m.



Pirmoji Lietuvos atstovybė Londone 1919 m.



Pirmosios derybos su Tarybų Rusija Dorpate 1919 m.

Dlegacijos nariai kap.V.Natkevičius, dr. J.Šliūpas ir V.Gilys.



Dr. J.Šliūpas, Palangos miesto burmistras, sveikina 

Pasaulio skautų šefą lordą Barden – Powellį 1933 m. Palangoje.



Trijų Jonų – Šliūpo, Jablonskio ir Basanavičiaus – pagerbimas Palangoje 1924 m.



Dr. J.Šliūpas su žmona Grasilda, sūnumi Vytautu 

prie dėdės Šerno – Adomaičio paminklo Tautinėse kapinėse 1936 m.



Paskutinė dr.J.Šliūpo fotografija.



Dr. J.Šliūpo paminklasTautinėse kapinėse prie Čikagos.



Jono Šliūpo muziejus Palangoje



Dr. Jonas Šliūpas

Medicinos baruose



J.Šliūpas - pirmasis lietuvių daktaras, išėjęs mokslus 
Amerikoje.

1889 m. įstojo į Merilendo universitetą studijuoti 
medicinos.

1891 m. kovo mėn. gavo gydytojo diplomą.

Iki 1917 m. vertėsi gydytojo praktika Amerikoje.

1923 m. vasario 28 d. Lietuvos universiteto Medicinos 
fakultetas jam suteikė medicinos garbės daktaro 
laipsnį.

1925 – 1930 m. Kauno universitete dėstė medicinos 
istoriją.



Dr. Jonas Šliūpas – vienas iš profilaktinės 
medicinos pradininkų. 
Jis rūpinosi sveiko žmogaus sveikata.

Pasak dr. G. Žiliuko, Jonas Šliūpas – tai Lietuvos 

krašto medicinos pasaulio savastis.



Mokytojas – daktaras. Mokyklinės higienos 
Lietuvoje pradininkas. Pagrindinis J.Šliūpo 
dėstomasis dalykas buvo būtent higiena.

„Biržuose dėstydamas higieną ir Šiauliuose, be 
higienos, dar prancūzų ir anglų literatūros istoriją. 
Ypačiai į higienos paskaitas Šiauliuose lankydavosi 
daug moksleivių, berniukų ir mergaičių. Kiek žinau, 
mano pamokas mokiniai mėgdavo, ir aš neturėdavau 
jokių nusiskundimų“.





„Vėliau patekau privat – docentu Lietuvos 
universitetan be atlyginimo, kur kiek sugebėdamas, 
dėstau medicinos istoriją.

Džiaugiuosi proga, kad galiu su jaunuomene, 
atsidavusia medicinos studijoms, perbėgti į kiltį, ūgį 
ir plėtotę medicinos mokslų pasaulyje. Man tas 
darbas ypačiai malonus tuo žvilgsniu, kad 
pergyvenęs laikmetį, kur medicina galutinai įstojo į 
gamtos mokslo takus, galėsiu palaikyti ryšius su 
jaunąja Lietuvos karta, ir kad bene pridėsiu šapelį 
prie to mokslo plėtojimosi savoje tėvynėje ... „



,,Mums nesvarbu, kad historija veik visų tautų pakiša mums

nemirštamus dievus kaipo autorius mediciniškojo meno,

bet svarbu, kad mirtini žmonės nuolatos yra kovoję už

dieviškąjį tikslą: užbėgimą už akių ligai, pagydymą ligos, ar

bent palengvinimą vargo ir kančios, paveldėtos

tūkstanteriopose formose. Medicinos historija mokina mus

guodoti, liaupsinti žmoniją, ypačiai gydytojus, jų praeitas ir

dabartines kovas: juk dauguma garbingų žmonių, med.

mokslo adeptų, pašventę yra savo jėgas ir gyvybę

ligoniams, nusilpėliams, persekiojamiems, vargšams,

bepročiams, ir atlikę yra darbus, kurie rods nesužavėjo

minios savo blizgančiais rezultatais, o tik tyliai ir taikiai vedė

tikslan, beje prie žmoniškumo minties ir prie žmoniškų

darbų.“



Medicinos knygos

„Keli žodžiai apie auginimą“ (1886 m.)

„Koks privalo būti vaikų auginimas ir auklėjimas“ 
(1908 m.)

„Hygiena arba sveikatos dėsnių mokslas“ (1928 m.)

Ryžkimės būti sveiki (1932 m.)

„Senovės ir viduramžių medicinos istorija“ (1933 m.)



Stengiausi nušviesti asmens hygiėną, viešąją

hygiėną ir rasės hygiėną, manydamas, kad

čion padėtas pagrindas tautos plėtojimuisi ne

kitoks, kaip aš jį gyvu žodžiu esmi skelbęs prie

visokeriopiausių progų ir visokiose vietose.

<...> Plėtodami laisvę, plėtokime taipgi

švarumą kūno ir dvasės, gerbdami

laisvamanybės principus. Teįsiviešpatauja,

kas gera, gražu, dora ir sveika!

Iš knygos „Hygiena arba sveikatos dėsnių mokslas“









Medicinos ir med. profesijos istorija < ... > būtina valstybės 

vyrams ir juristams, norintiems tinkamai įvertinti gydytojų 

padėtį valstybėje; ji leidžia philozophams matyti philoziphijos

įtaką medicinos ir, atbulai, medicinos svarą philozophijon, 

kas nuolatos akin įstringa. Ne pro šalį ir teologui žvilgterti 

jon, nėsa – nors dabar medicina ir teologija atskirais keliais 

eina, bent – gi pradžioje, gimimo laikais, abidvi buvo dvynos 

sesutės. < ... > Ypačiai ją svarbu žinoti medikui – praktikui, 

jeigu jis nori įsigilinti į paslaptis savo profesijos; medicinos 

istorija jam tai aušrinė žvaigždė, nes ji viena teįstengia 

pamokinti principus med. praktikos, nepriklausomus nuo 

tėkmių , įtikėjimų ir prietarų dabarties. Žinodamas praeitį jis 

tegali teisingai ir pamatuotai kritikuoti darbus savo laikmečio 

ir pasidaryti atitinkamas išvadas ateičiai.

Iš knygos „Senovės ir viduramžių medicinos istorija“



Studija med. historijos tegul mums suteikia idėališką linkmę 

mūsų nusistatyme, prirodant, kad mūsų pareigos ir pelnai 

neglūdi vienatinai mūsų kasdieniniame darbe ir menkame 

už tąjį užmokestyje ( - nors žmonės dažnai gydytojus vien 

pelnų ieškojime įtaria!), bet kad glūdi kovoje ir darbuose dėl 

žmonijos dvasinės pažangos, ir kad tose kovose tūno 

diegai pagerėjimo ir patobulinimo žmonijos.





















Tegyvuoja taika ir tautų laisvė,
tegyvuoja lietuviai, besikaujantys
už savo tautos ir visos padermės 

gerovę, šviesą bei laisvę! Iki
pasimatymo! Likite sveiki!

Paskutinės viešos Jono Šliūpo kalbos žodžiai
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• Sąrašas pildomas.


