
Lietuvių tautinis atgimimas XIX (19) a. Pabaigoje 

Po 1831 ir 1863 metų sukilimų prasidėjo planinga rusifikacija. Rusų kalba įsigalėjo 
viešajame gyvenime – teismuose, įstaigose ir mokyklose. Dar didesnis smūgis lietuvių kalbai 
suduotas uždraudus Lietuvoje 1864–1904 m. Spausdinti lietuviškas knygas ir laikraščius.  

Tačiau lietuviai nepasidavė. Nepajėgę įveikti caro galybės ginklu, jie pradėjo kovoti 
žodžiu – už gimtąją kalbą, tikėjimą ir teisę laisvai gyventi. Valstiečiai nusprendė neleisti vaikų į 
rusiškas mokyklas ir, nepaisydami valdžios draudimų, ėmė juos mokyti namie. Pradėtos 
organizuoti slaptosios mokyklos, kuriose dirbo daraktoriai. Kad caro žandarai nesusektų, kur 
vyksta pamokos, jos buvo kilnojamos iš vienos vietos į kitą. Reikėjo pasirūpinti ir lietuviškais 
vadovėliais bei kitomis knygomis. Tuo metu Lietuvoje jų nebuvo galima spausdinti, o išleistus 
rusiškomis raidėmis lietuviai boikotavo. Tačiau atsirado drąsuolių, organizavusių lietuviškų 
knygų spausdinimą užsienyje – Mažojoje Lietuvoje, kuri tuomet priklausė Prūsijai.  

Vienas tokių knygų leidimo ir platinimo organizatorių buvo vyskupas Motiejus 
Valančius. Jis pasirūpino, kad Tilžėje ir Ragainėje išspausdintos maldaknygės, elementoriai, 
kalendoriai, grožinės literatūros kūrinėliai bei knygelės apie žemės ūkį pasiektų Lietuvą.  

Lietuviškų spaudinių laisvai atsivežti nebuvo galima, todėl 
jie gabenti slapta. Knygas per sieną pernešdavo knygnešiai. Jų darbas 
buvo labai pavojingas: daug knygnešių žuvo nuo pasienio sargybos kulkų, 
daug buvo sužeistų,  o patekę į policijos rankas buvo sunkiai baudžiami, 
sodinami į kalėjimą ir net tremiami į Sibirą. Nepaisant to, norinčiųjų 
nešioti knygas netrūko. Žymiausias 
knygnešys Lietuvoje buvo Jurgis Bielinis, 
vadinamas knygnešių karaliumi. Jis šį darbą 
dirbo net 30 metų. Tarp pagarsėjusių 
knygnešių buvo Giluišių kaimo ūkininkas 
Vincas Markevičius ir Kreivėnų kaimo 
akmenkalys Povilas Matulevičius. Jiems 

gimtuosiuose kaimuose pastatyti akmeniniai paminklai. 
Knygų platinimu užsiėmė ir kunigai. Vyskupas 

Motiejus Valančius buvo suorganizavęs visą platintojų tinklą. Į 
Seinų kunigų seminariją lietuviškų leidinių atveždavo kunigas 
Martynas Sederavičius.  

Knygnešių visose lietuvių žemėse platinami leidiniai padėjo lietuviams neužmiršti 
gimtosios kalbos, mokyti jos savo vaikus, skatino vienytis ir siekti 
Lietuvos nepriklausomybės. Gimtosios kalbos vartojimo ir tautos 
švietimo lietuvių kalba svarbą suvokė jau XIX a. pirmosios pusės 
šviesuoliai. Simonas Daukantas parašė lietuviškai pirmąją 
Lietuvos istoriją („Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių”). Laurynas 
Ivinskis rengė kalendorius. Simonas Stanevičius ir Motiejus 
Valančius rašė lietuviškas knygas, o Dionizas Poška įkūrė pirmąjį 
Lietuvoje muziejų – garsųjį Baublį. Jų darbą tęsė Jonas 
Basanavičius, Vincas Kudirka ir kiti XIX a. antrosios pusės 
inteligentai, rašę straipsnius pirmiesiems lietuviškiems 
laikraščiams – „Aušrai” ir „Varpui”. „Aušra” pasirodė 1883 m. 
Pavasarį Ragainėje. Jos pirmasis redaktorius buvo gydytojas Jonas 
Basanavičius. Vėliau „Aušra” spausdinta Tilžėje. Ji ėjo 1883–1886 
m. Iš viso išleista 40 numerių. 



Tai buvo mėnesinis leidinys, daug dėmesio skyręs Lietuvos praeičiai, 
siekęs sužadinti lietuvių tautinę savigarbą ir savo krašto meilę. 
Straipsnių autoriai pabrėžė lietuvių teisę gyventi laisvai ir 
patiems rūpintis savo ateitimi. 1889 m. pradėjo eiti naujas mėnesinis 
leidinys „Varpas”. Jo redaktorius buvo gydytojas Vincas Kudirka. Jį rėmė 
Varšuvos bei Maskvos lietuviai studentai ir inteligentai. Tai buvo 
literatūros, politikos ir mokslo žurnalas, spausdinamas Tilžėje ir 
Ragainėje. Vardą jam davė V. Kudirkos eilėraštis „Varpas”, šaukęs 
lietuvius keltis savarankiškam gyvenimui. 
Naujasis laikraštis ne tik gaivino lietuvių 
tautiškumą ir priminė garbingą Lietuvos 
praeitį, bet ir skatino priešintis rusinimui, 

stabdyti emigraciją, gerinti ūkio padėtį lietuvių žemėse. Buvo rašoma 
įvairiais Lietuvos gyvenimo klausimais. Su „Varpu” bendradarbiavo 
žymūs lietuvių rašytojai ir švietėjai. Tarp jų: Kazys Grinius, Jonas 
Biliūnas, Jonas Jablonskis, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Lazdynų 
Pelėda, Šatrijos Ragana, Pranas Vaičaitis, Žemaitė ir kt. „Varpas” 
gyvavo iki 1905 m. XIX a. antrojoje pusėje lietuvių tautinis sąjūdis 
išaugo į plačią, vis daugiau žmonių apimančią veiklą. Lietuviai telkėsi 
bendram darbui, didėjo jų tautinis sąmoningumas, dorovė ir 
patriotiškumas. Prasiplėtė tautos samprata. Jos dalimi pradėti laikyti ne tik bajorai bei didikai, 
bet ir valstiečiai. Kilę iš įvairių kaimų ir išėję mokslus jaunieji inteligentai 
dirbo tautos ir tėvynės gerovei. 

Savokos: 

Rusifikacija – prievartinis kitų tautų (nerusų), buvusių Rusijos imperijos sudėtyje, rusinimas. 
Daraktorius – taip spaudos draudimo laikais buvo vadinami kaimo mokytojai. 
Boikotuoti – čia: atsisakyti pirkti ir naudotis graždanka parašytomis knygomis 
Emigracija – žmonių persikėlimas gyventi iš tėvynės į kitas šalis. 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 8 
 
1. Kodėl Lietuvoje prasidėjo tautinis atgimimas? 
2. Kokį vaidmenį tautiniame atgimime suvaidino knygnešiai? 
3. Ką žinote apie „Aušrą”? 
4. Ką žinote apie „Varpą”? 
5. Parašykite ką žinote apie V. Kudirką.  
6. Sugalvokite savus penkis klausimus. 


