
Tautiškasis atgimimas 
 
Slapti laikraščiai. 
Paveikti Valančiaus minčių, žmonės ėmė leisti slaptus laikraščius. 
 

Jonas Basanavičius (iš wikipedia) 
 

1. „Aušra“. 1883 m. Jonas Basanavičius su kitais ėmė leisti „Aušrą“. Šis 
laikraštis rašė apie garbingą Lietuvos praeitį ir žadino meilę Lietuvai. 

2. „Varpas“. 1889 m. Vincas Kudirka 
ėmė leisti „Varpą“. Tai buvo 
laikraštis, kuris mokė žmones, kaip 
konkrečiai kovoti prieš rusus. 
„Varpas“ kreipė dėmesį į ekonominę 
gerovę, nes tikėjo kad lietuviai galės 
iš rusų išsdivaduoti tik ekonomiškai 
sustiprėję. 

 

Vincas Kudirka (iš wiki.cultured.com) 
 

Buvo leidžiami ir kiti slapti laikraščiai. Jie buvo spausdinami 
Tilžėje. Knygnešiai juos atgabeno į Lietuvą. Jie turėjo didelę 
reikišmę tautos atgimimui. Visa inteligentija susijungė į šį darbą. 

Laikraščiai taip pat padėjo valstiečiams tautiškai susiprasti. Tuo būdu jie buvo pasiruošę 
tolimesniems istoriniams įvykiams. O tie įvykiai (pvz., Pirmas pasaulinis karas) ilgainiui privedė 
prie nepriklausomybės atgavimo 1918-tais metais. 

 

vyskupas Antanas Baranauskas (iš wikipedia) 
 

Maironis (iš wiki.cultured.com) 
 

Grožinė literatūra. 
1859 m. vyskupas Baranauskas parašė poemą 
“Anykščių šilelis”, kurioje pavaizduojamas 
senovės Lietuvos gamtos grožis ir kaip jis buvo 
sunaikintas. 
 
Maironis kūrė eilėraščius, išreiškiančius meilę 

Lietuvai, jos garbingai istorijai, jos gamtos grožiui. 
 
Vinco Pietario romanas „Algimantas“ pavaizdavo garbingą Lietuvos praeitį. Simonas Daukantas 
parašė Lietuvos istoriją kuri iškėlė Lietuvos praeities garbingumą. Šitie ir kiti to laikotarpio kūriniai 
pasižymėjo romantišku požiūriu į praeitį ir skatino lietuvius nusikratyti Rusijos priespaudos.  
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Kražių skerdynės. 
Rusai priklausė stačiatikių (Rytų apeigų, pravoslavų) bažnyčiai. Jie norėjo, kad ir lietuviai taptų 
stačiatikiais. Jie labai kovojo prieš katalikybę ir katalikiškas bažnyčias. Jie jas uždarė ir neleido 
naujų statyti, ragino žmones lankyti rusiškas cerkves ir tapti pravoslavais. Valančius rašė slaptus 
raštus, ragindamas žmones likti katalikais, nors tai ir reikštų mirtį. 
 
Rusai nutarė uždaryti vienuolyną ir bažnyčią Kražiuose. Iš karto Kražių vyskupas delsė, bandė 
visaip tą įsakymą pakeisti. Jam nepasisekė. Tada žmonės susirinko bažnyčioje ir budėjo ten dieną ir 
naktį, neklausydami rusų 
policininkų ir neleisdami kunigams 
išnešti eucharistijos iš bažnyčios. 
 
Pagaliau atvyko didelis rusų 
kariuomenės būrys ir ėmė jėga 
žmones vilkti iš bažnyčios. Atsirado 
pagaliais ginkluotų vyrų, kurie tuos 
žmones ėmė ginti. Kariuomenė 
pasikvietė kazokus, kurie žiauriai 
užbaigė šią demonstraciją. Daug 
žmonių žuvo Kražiuose, gindami 
savo bažnyčią. 
 

Tų laikų slaptame laikraštyje 
garsinamos skerdynės Kražiuose  

(iš postilla.mch.mii.lt) 
 
Kražių skerdynių garsas paplito po 
Lietuvą ir padidino neapykantą 
žiauriai rusų priespaudai. Dėka 
Kražių skerdynių, lietuviai vis 
labiau ir vis plačiau jungėsi į veiklą 
prieš rusų valdžią. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas buvo pirmieji slapti laikraščiai? Kas juos leido? Kur buvo spausdinami? Kada? Kaip jie 

skyrėsi? Kuo jie buvo reikšmingi? 
 
2. Kurie kūriniai buvo sukurti spaudos draudimo laikais? Kuo jie pasižymėjo? Kokia buvo jų 

reikšmė? 
 
3. Perskaityk Maironio, Baranausko ar Pietario raštų ištrauką ir trumpai apibūdink. 
 
4. Kas buvo Kražių skerdynės? Kodėl jos įvyko? Kokios buvo jų pasekmės? 
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