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            1864 – 1904 – spaudos draudimo metai. Tai metai lietuvių tautos drąsos ir 
pasiaukojimo dėl savo gimtosios kalbos, dėl lietuviškojo rašto apsaugojimo ir išsaugojimo.  
             Tuo pačiu metu lietuvių tautos pagrindinė dalis – žemdirbiai buvo paleisti iš 
baudžiavos. Išlaisvintam valstiečiui, atgimstančiai tautai kaip niekad buvo reikalinga sava 
mokykla ir sava spauda. 
             Rusijos imperijos vyriausybė nutautinimo tikslais uždraudė lietuviškas mokyklas 
ir spaudą. Buvo leista spausdinti lietuviškus leidinius tik tomis raidėmis, kokiomis rašė 
pats Rusijos imperatorius. Rusai norėjo, kad lietuviai greičiau išmoktų rusišką raidyną. 
Caro valdžia taip pat persekiojo katalikų bažnyčią. Ji siekė Lietuvą sustačiakinti ir 
surusinti. Buvo uždaromos katalikiškos bažnyčios ir vienuolynai. 
            Tačiau lietuvių tauta jau 320 metų savo atmintyje ir širdyje nešiojosi Mažvydo 
“Katekizmą”, o palei Anykščius pradėjo dainuoti “Anykščių šilelį”. To, kas jau buvo tautos 
genuose, caro įsakai ir jų vykdytojai negalėjo sunaikinti.  
           Pirmasis pavojų įžvelgė vyskupas Motiejus Valančius. Jis išspausdino savo parašytas 
knygeles, kuriose aiškino, kas yra spaudos draudimas, ko rusai nori tuo pasiekti ir 
ragino  visus kovoti, laikytis savo kalbos, savo  religijos.  Tas Tilžėje išspausdintas 
knygeles slapta pargabeno į Lietuvą ir jas paskleide. Taip Valančius pradėjo garbingą 
knygnešių epochq. Iš Vilniaus išguita lietuvių spauda tuomet buvo pradėta leisti mūsų  
miestuose didvyriuose, buvusiuose Mažojoje Lietuvoje: Ragainėje, Tilžėje, Klaipėdoje, 
Martyno Jankaus sodyboje Bitėnuose.  

Tai tik nedidelė mūsų tautos istorijos atkarpėlė, tačiau 
joje telpa lietuvių tautos kova už gimtąjį žodį. Šios 
kovos simbolis - knygnešys. Manoma, kad per 40 
spaudos draudimo metų į tautą kovoti dėl lietuviškos 
spaudos išėjo 2000 knygnešių. Jie ir atlaikė carinės 
žandarmerijos, policijos ir pasienio kariuomenės 
puolimą prieš lietuvišką knygą ir žodį.  
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            Žmones, kurie nešė knygas, buvo vadinami  knygnešiais. Jie žinojo slaptus takus  per sieną, kaip  
nukeliauti iki Tilžės ir su knygomis vel grjžti.  Visur naktimis  keliavo, slapta vežė ir nešė. 
Atnešę į namus slėpė, kad nerastų  policija, kuri buvo  vadinama žandarais. 
Knygnešių buvo visokių.  Buvo ir  tokių, kurie neše pelno tikslais. Bet daugumas buvo 
idealistai. Vienas buvo ypatingas knygnešys, vadinamas knygnešių  karaliumi. Tai Jurgis 
Bielinis. Jis metai iš metų keliavo ir keliavo, niekur nesustodamas, gabendamas knygas  per  
visą Lietuvą. Knygnešys tapo visos kovos dėl lietuviškos spaudos simboliu. 
           Tie 40 lietuvių spaudos draudimo metų buvo pirma bendra iš baudžiavos 
išsivadavusios lietuvių tautos kova dėl gimtojo žodžio. Ji suartino visą tautą bendroje 
nelaimėje ir bendroje kovoje, padėjo subręsti tautinei savimonei. Stiprėjo pasitikėjimas 
savo jėgomis. Galima sakyti, kad Lietuvoje 40 metų vyko karas be fronto. Vienoje fronto 
pusėje buvo negausi lietuvių inteligentija, plačiai po Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos bei 
Lenkijos universitetus ir kitas aukštąsias mokyklas, gimnazijas išsisklaidžiusi studentija ir 
moksleivija, paprasti, bet atkaklūs valstiečiai, ūkininkai, dvasininkija bei visi, kam kaip 
duona buvo reikalingas spausdintas lietuviškas žodis. Tai buvo neįveikiama neuniformuota 
lietuvių tautos armija. Kitoje fronto pusėje stovėjo caras, jo policija, žandarmerija, 
kariuomenė ir visas carizmo biurokratinis aparatas, šnipai ir išdavikai. Jėgos buvo 
nelygios, bet dėka didelės meilės savo kalbai, lietuviškas spausdintas žodis buvo 
išlaisvintas. Rusai pamatė, kad jokiomis priemonėmis negali sulaikyti lietuviškos spaudos 
plėtimo ir 1904 m. gegužės 7d. draudimas buvo atšauktas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– pirmasis slaptas pasaulietinis lietuviškas laikraštis, leistas 1883-1886 m. 
Ragainėje. Sumanytojas ir pirmasis redaktorius – J.Basanavičius. Tai buvo tautinis 
patriotinis leidinys: budino tautos sąmoningumą, žadino tautinę savimonę, romantiškai 
vaizdavo Lietuvos praeitį, galutinai užbaigė dvikalbį lietuvių kultūros egzistavimą, lietuvių 
kalbai reikalavo lygių teisių su kitomis Rusijos imperijos tautomis, tikėjosi Lietuvą išgelbėti 
švietimu, akcentavo doros svarbą. Čia pirmą kartą J.Šliūpas iškėlė politinės Lietuvos 
nepriklausomybės idėją.  
“ – slaptas lietuviškas laikraštis, spausdintas 1889-1905 m. Rytprūsiuose. 
Sumanė ir leidimu rūpinosi V.Kudirka, jį parėmė Varšuvos ir Maskvos lietuviai 
studentai, Suvalkijos inteligentija. “Varpas” įtraukė į tautinį sąjūdį platesnius gyventojų 
sluoksnius, smerkė Rusijos priespaudą, kėlė Lietuvos nepriklausomybės idėją, priešinosi 
rusinimui, lenkinimui, nutautėjimui, siekė plėsti lietuviškumo ribas, stabdyti emigraciją, 
platintini švietimą ir kultūrą; daug dėmesio skirta ekonominei lietuvių gerovei, kaimo 
žmonių reikalams,  leistas priedas valstiečiams “Ūkininkas”. 
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1. Ką uždraudė Rusijos caro valdžia Lietuvoje 1864-1904 metais? 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
2. Ko ragino vyskupas Motiejus Valančius per saudos draudimą? 
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3. Kokiuose miestuose buvo spausdinama uždrausta spauda? 
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4. Kas vadinamas knygnešių karaliumi?.............................................................................. 
 
5. Kaip vadinasi slapti laikraščiai spausdinti spaudos draudimo metais? 
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1. Pasižiūrėk filmą „Knygnešys“.  http://youtu.be/G8byTZ60pjQ    (30min) 
2. Trumpai aprašyk apie ką buvo filmas. Savo rašinyje nepamiršk paminėti 
pagrindinių veikėjų vardų, kur vyko veiksmas ir pagrindinės filmo minties. 
3. Šiame filme buvo herojus, apie kurį mes kalbėjome pamokos metu. 
     Kas jis? Parašyk vardą ir pavardę.  SĖKMĖS! 
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