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Vyskupas Valančius įvairiai kovojo prieš Muravjovo 
vedamą rusinimą. Jo dėka baudžiauninkų vaikai galėjo 
mokytis lietuviškai, galėjo pamilti savo lietuvišką 
kultūrinį paveldą. 
 
Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius (iš 
postilla.mch.mii.lt) 
 
Blaivybės draugijos.  
Tuo metu Lietuvoje buvo paplitęs girtuokliavimas. 
Valančius suprato, kad girtas žmogus neįstengs niekam 
vadovauti. Todėl jis kovojo prieš girtuokliavimą. Jis 
įsteigė blaivybės draugijas. Blaivybės draugijų nariai 
pažadėdavo visai degtinės nebegerti.. Rusai kunigams 

draudė steigti blaivybės draugijas. Jie reikalavo, kad žmonės pirktų degtinę. Mat, iš degtinės rusų 
valdžia gavo mokesšių. Jiems pasisekė bent laikinai blaivybės draugijas uždaryti. 

 
Slaptos mokyklos.  
Rusai uždarė lietuviškas mokyklas. Valančius ragino steigti slaptas mokylas, kuriose vaikai galėtų 
išmokti lietuviškai. Tik lietuviškai išmokus, vaikas buvo siunčiamas į valdiškas mokyklas. Nors 
rusai draudė slaptąsias mokyklas steigti ir kovojo prieš jas, tačiau jos pasiliko. 
 
Knygnešiai. 
Rusų valdžia draudė spausdinti knygas lotyniškom raidėm. Spaudos draudimo įstatymas reikalavo, 
kad knygos, spausdinamos Lietuvoje, būtų spausdinamos kiriliškom (rusiškom) raidėm. Todėl 
lietuviai knygas ėmė spausdinti Mažojoje Lietuvoje. Valančius organizavo knygnešius, kurie 
lietuviškas knygas, spausdintas lotyniškom raidėm, nešdavo iš Tilžės Mažojoje Lietuvoje į Lietuvą. 
Nors rusai įvairiai kovojo prieš knygnešius, jiems nepasisekė sustabdyti lietuviškų knygų slaptą 

platinimą Lietuvoje. 
 
 
 
 
 

Kiriliškas alfabetas (iš 
ancientscripts.com) 

 
 
 
 
 



Valančiaus raštai.  
Valančius taip pat daug rašė. Jis rašė vaikams nes matė, kad trūksta vaikams lietuviškų knygų. Jis 
taip pat rašė įvairius raštus, kurie ragino žmones priešintis rusams. Šie raštai sužadino 
pasipriešinimo dvasią ir išugdė tautišką susipratimą. 

 
Valančiaus laikais Lietuvą ir kaimynes valdė Rusija; Tilžės miestas apvestas raudonai. (iš 

istorikas.blogas.lt) 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAV LB Švietimo tarybos Kompaktinė Lietuvos istorijs Valančius   2 
11/29/2011 

 



 

 
KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip rusų valdžia bandė Lietuvą surusinti? Kodėl manai, kad taip darė? 
 
2. Kas buvo Motiejus Valančius? Kaip jis kovojo prieš rusinimą? Ar jam pasisekė? Paaiškink. 
 
3. Kas yra blaivybės draugija? Ar šiais laikais JAV-jose veikia blaivybės draugijos? Kodėl 

Valančius organizavo blaivybės draugijas? Kodėl rusų valdžia uždraudė blaivybės draugijas? 
 
4. Kodėl buvo knygnešiai? Kodėl jie buvo reikalingi, ką jie veikė? Kas juos organizavo? Kodėl 

rusai bandė juos pagauti? 
 
5. Nupiešk Lietuvos ir jos kaimynių žemėlapį Valančiaus laikais. Parodyk, kur buvo Tilžės 

miestas. Kuo jis buvo svarbus? 
 
6. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas keturias datas: Saulės mūšio, Žalgirio mūšio, Liublino 

unijos ir Paskutinio padalinimo. Parašyk, kurie valdovai valdė Lietuvą kuria tvarka. Parodyk, 
kada gyveno Valančius. 
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