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DIPLOMATAS
JURGIS ÐAULYS
P ARENGË J URGIS ÞELVYS

Lietuvos Nepriklausomybës Akto (1918 m. vasario 16 d.) signataras Jurgis Ðaulys tarpukario Lietuvoje bene labiausiai buvo þinomas kaip vienas pirmøjø moderniosios Lietuvos valstybës ambasadoriø uþsienio ðalyse – Vatikane, Vokietijoje, Lenkijoje, Ðveicarijoje. Garsëjo jis ir kaip filosofas, spaudos bendradarbis.
Gimë J. Ðaulys 1879 m. geguþës 5 d. Balsënuose (Veivirþënø
sen., Klaipëdos r.). Nuo 1887 m. mokësi Kaltinënø parapijos daraktoriø mokykloje, vëliau – Palangos progimnazijoje, èia ásijungë á
slaptà lietuviø moksleiviø bûrelá, kuriame buvo aptariami lietuviø
literatûros ir kalbos reikalai. 1897–1899 m. studijuodamas Vilniaus
kunigø seminarijoje subûrë lietuviø klierikø bûrelá ir ákûrë draugijà,
kuri slapta skaitydavo ir platindavo rusø valdþios uþdraustà lietuviðkà spaudà, knygas. Uþ ðià veiklà jis ið seminarijos buvo paðalintas. 1900–1901 m. J. Ðaulys Vilniuje suorganizavo slaptus lietuviø kalbos kursus, kuriuose pats dëstë lietuviø kalbà.
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Nuo 1903 m. studijavo ekonomikà Berno (Ðveicarija) universitete, kur jam 1912 m. buvo suteiktas filosofijos daktaro laipsnis.
Aktyviai dalyvavo lietuviø tautiniame judëjime, 1902 m. – varpininkø suvaþiavime. 1902–1904 m. buvo Lietuvos demokratø partijos narys, padëjo parengti ðios partijos programà, taèiau 1904 m.
vasarà ið ðios partijos pasitraukë ir vëlesniais metais jokioje partinëje veikloje daugiau nebedalyvavo.
1912–1915 m. Vilniuje dirbo Þemës ûkio banko finansininku.
1915–1918 m. dalyvavo ávairiø konferencijø ir pasitarimø, kuriuose buvo aptariami Lietuvos valstybingumo atkûrimo klausimai,
darbe. Jis buvo ir 1916 m. Lozanoje vykusios Pavergtøjø tautø konferencijos bei 1917 m. Stokholme vykusios Rusijos bei Amerikos
lietuviø konferencijos dalyvis.
J. Ðaulys prisidëjo, kad bûtø ásteigta Lietuvos draugija nukentëjusiems nuo karo, agronomijos teisëms ir pagalbai teikti organizacija, aktyviai dalyvavo ir Vilniaus pilieèiø komiteto veikloje.
1917 m. rugsëjo 18–22 d. Vilniuje ávykusioje Lietuviø konferencijoje J. Ðaulys buvo iðrinktas á Lietuvos Tarybà, ðios Tarybos generaliniu sekretoriumi ir pirmuoju vicepirmininku, o 1918 m. vasario
16 d. kartu su kitais Tarybos nariais pasiraðë Lietuvos Nepriklausomybës Aktà.
1918–1923 m. ir 1927–1946 m. J. Ðaulys dirbo Lietuvos diplomatinëje tarnyboje. Jis buvo pirmasis Lietuvos valstybës nepaprastasis pasiuntinys ir ágaliotas ministras Vokietijoje (1918–1919,
1931–1938 m.), Ðveicarijoje (1919, 1939–1946 m.), Italijoje (1921–
1923 m.), Vatikane (1927–1931 m.), Lenkijoje (1938–1939 m.).
Turtingas J. Ðaulio raðytinis palikimas. Daug jo straipsniø paskelbta lietuviðkuose laikraðèiuose ir þurnaluose: „Darbininkø balsas“, „Draugas“, „Lietuvos aidas“ „Tëvynës sargas“, „Ûkininkas“, „Varpas“, „Vienybë Lietuvininkø“ (JAV), „Þinyèia“, ir kt. Kurá laikà yra redagavæs
„Ûkininkà“, „Varpà“, „Naujienas“ (1903–1904 m.), „Lietuviø þinias“
(1914–1915 m.), „Klaipëdos þinias“ (1924), „Lietuvos keleivá“
(1924 m.), „Memel Zeitung“ (1924–1925 m.) ir keletà kitø leidiniø.
Þinomas J. Ðaulys ir kaip vertëjas. Jis á lietuviø kalbà iðvertë
Sofoklio „Antigonæ“ (1903 m.), V. Krakovskio „Naujàjà Zelandijà“,
Aischilo dramà „Prikaltas Prometëjas” (abi 1905 m.), „Kas tie socialdemokratai?” (1906 m.), „Nihilistai“ (1913 m.).
Kartu su lenkø archeologu L. Kðivickiu per vasaros atostogas
tyrinëjo Lietuvos piliakalnius ir á lietuviø kalbà iðvertë L. Kðivickio
lenkiðkai paraðytà knygà „Þemaièiø senovë“. Nemaþas J. Ðaulio
indëlis ir sudarant 1945 m. iðleistà pasikalbëjimo knygelæ „Kalbëk
angliðkai“.
J. Ðaulys – vienas ið þymiausiø tarpukario þemaièiø bibliofilø.
1902–1903 m. jis tvarkë raðytojos Gabrielës Petkevièaitës-Bitës
tëvo bibliotekà. Buvo sukaupæs didelæ ir vertingà asmeninæ bibliotekà. 1938 m. 644 senus spaudinius, susijusius su Lietuvos istorija, padovanojo Vytauto Didþiojo universitetui. 1952 m. dalá J. Ðaulio
bibliotekos ir archyvo ásigijo Filadelfijoje (JAV) veikiantis Pensilvanijos universitetas, kita archyvo dalis, kurioje daugiausia buvo asmeniniai J. Ðaulio dokumentai, 2000 m. jo giminaièiø valia perduota Signatarø namams (Vilniuje veikianèiam Lietuvos nacionalinio
muziejaus padaliniui).
Mirë J. Ðaulys 1948 m. spalio 18 d. Lugane (Ðveicarija) ir ten buvo
palaidotas, o 1968 m. perlaidotas Romos Vereno kapinëse (Italija).
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