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LIETUVIŲ SPAUDOS DRAUDIMAS
1864–1904

Rusijos imperijos valdžios draudimas

spausdinti, įvežti iš užsienio ir platinti

lietuviškus leidinius lotynišku raidynu.

Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo

Muravjovo 1864 m. birželio 17 d. 

nurodymu buvo uždrausta lotyniškomis

raidėmis spausdinti elementorius, kiek

vėliau visus lietuviškus leidinius.



DARAKTORIŲ MOKYKLA

Slapta, pogrindinė, mokykla, 

dažniausiai buvusi kaime ar

ūkininkų sodyboje, kurioje vaikus

lietuvių kalbos mokydavo

išsilavinimą turintis tautietis, 

vadintas daraktoriumi.

Tai išskirtinis XIXa. lietuvių tautos

pasipriešinimo carinės Rusijos

vykdytai nutautinimo politikai

pavyzdys.



"GRAŽDANKA"

Kirilikos modifikacija, Petro I
iniciatyva 1708 m.

pradėta vartoti Rusijoje
pasaulietinėje spaudoje.

1864 m. rusų valdžia graždankos
raidyną pritaikė lietuvių kalbos

garsams, jis tapo privalomu. 
Spaudos lotyniškais rašmenimis

draudimo metais (1864-1904) 
lietuvių kalbai adaptuota
graždanka išleisti vos 66 

leidiniai. Jie dėl stiprėjančio
lietuvių tautinio atgimimo buvo

boikotuojami. Knyga „Aukso altorius“, išleista kirilica

(Vilnius, 1866 m.)



MOTIEJUS VALANČIUS

Pirmasis lietuviškos spaudos

draudimui pasipriešino Žemaitijos

vyskupas Motiejus Valančius kuris:

• paskatino katalikus steigti

nelegalias lietuviškas pradines

mokyklas;

• pirmasis Rytų Prūsijoje

organizavo lietuviškų leidinių

spausdinimą;

• 1867 m. įkūrė pirmąją nelegalią

knygnešių organizaciją.



KNYGNEŠIAI

1864-1904 metai – tai tik 

nedidelė tautos istorijos

atkarpėlė, tačiau joje telpa

žūtbūtinė lietuvių tautos

kova už gimtąjį žodį, už savo

egzistenciją. Šios kovos

simboliu tapo knygnešys.



Jurgis Bielinis 

(1846 – 1918 m.)

Žymiausias knygnešys, laikomas
knygnešių karaliumi.

Slapyvardis: Juozapas Baltasis
Erelis

Nuopelnai: įkūrė didžiausią
knygnešių tinklą Lietuvoje.

Atminimas: per Jurgio Bielinio gimtadienį
- kovo 16-ąją - minime Knygnešio dieną.

Biografinės įdomybės: valdžios pareigūnų
buvo sučiuptas net 5 kartus, bet dėl

drąsos ir sumanumo visus kartus
paspruko.



Žymiausi

knygnešiai

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.

Kazys Ūdra Juozas Sakalauskas Juozas Angrabaitis



Gabrielė

Petkevičaitė - Bitė
Slapyvardis: Bitė

Nuopelnai: rašytoja, labai padėjo
knygnešiams, platino knygas Lietuvoje. 

Steigė neoficialias mokyklas ir jose mokė
vaikus. Aktyviai dalyvavo judėjime už

moterų teises, buvo viena iš Steigiamojo
Seimo dalyvių.

Atminimas: keletas mokyklų Lietuvoje
pavadintos jos vardu, įsteigta Gabrielės

Petkevičaitės - Bitės literatūrinė premija.

Biografinės įdomybės: 1926 m. 
dalyvavo prezidento rinkimuose.



Spaudos
draudimo laikotarpio

lietuviški leidiniai



Laikraštis "Aušra"
1883-1886 m.

Tilžėje ir Ragainėje buvo leidžiamas
pirmasis nelegalus lietuviškas laikraštis

„Aušra“.

Propagavo tautinį sąmoningumą, pasisakė
prieš rusinimą, lenkinimą. Reikalavo

lietuvių kalbai tokių pat teisių, kokias
turėjo kitos tautos, įėjusios į Rusijos

imperijos sudėtį. Daugiausia dėmesio buvo
skiriama kultūrai, Lietuvos istorijai, 

tautinės savigarbos žadinimui.

Pirmuoju „Aušros“ redaktoriumi buvo Jonas 
Basanavičius.



Laikraštis "Varpas"
1889-1905 m.

Tilžėje ir Ragainėje buvo leidžiamas antrasis

nelegalus lietuviškas laikraštis „Varpas“.

V. Kudirka buvo pirmas leidėjas.

„Varpo“ tikslai: siekti Lietuvos politinio

savarankiškumo per ekonominį ir kultūrinį

stiprėjimą; kelti ūkio padėtį, skatinti

amatus, prekybą; kovoti su lietuvių

emigracija; platinti švietimą, šelpti mokslus

einantį jaunimą.



KATALIKIŠKA NELEGALI 
PERIODINĖ LIETUVIŲ SPAUDA

1890-1896 m. buvo leidžiamas katalikiškos
pakraipos mėnraštis „Žemaičių ir Lietuvos 
apžvalga“, kuris atstovavo konservatyviąją

katalikybės kryptį.

1896-1904 m. leidžiamas katalikiškas
laikraštis „Tėvynės sargas“, kurį redagavo

Juozas Tumas-Vaižgantas.



Spaudos

draudimo

panaikinimas

1904 m. gegužės 7 d. caro valdžia

panaikino lietuviškos spaudos

draudimą, kaip nepasiekusį savo

tikslų.

Spaudos draudimo panaikinimo

priežastys buvo nelegalios

lietuviškos spaudos leidyba

užsienyje ir knygnešių veikla.



Pirmasis legalus lietuviškas laikraštis
„Vilniaus žinios“ buvo leidžiamas nuo 1904 m.



KNYGNEŠYSTĖ

Autentiškas mūsų tėvynės

reiškinys, kuris vyko tik pas mus, 

Lietuvoje, ir kurio daugiau niekur

pasaulyje neaptinkame. Jis

padėjo mums išlaikyti kalbą, raštą, 

atgauti valstybingumą.

2004 m. UNESCO knygnešystę

įvertino kaip unikalią ir

pasaulyje neturinčią atitikmenų.
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