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Si diena pasirinkta todel, kad t^dien 1846 m. gime legendinis Lietuvos knygnesys Jurgis 

Bielinis. Tiksliai pasakyti, kick Lietuvoje buvo knygnesiit neimanoma. Spejama, kad 

apie du tukstandius. Uzdraudus lietuvisk^ spaud^ knygnesiq veikla buvo neikainojamas indelis 

pasipriesinant rusinimui. Nuo 1864 m. iki 1904 m. galiojo spaudos draudimas, lietuviii galimybes 

priesintis buvo labai ribotos. 

K O V A D E L UETUVlSKO ZODZIO 

Knygnesys - tai asmuo, slapta gabenantis per sien^ [ krastq̂  spaudq_ ir ten j % platinantis. 

Ilgainiui knygnesiai erne simbolizuoti kovotojus su tautine bei kulttirine priespauda. 

Knygnesiii budavo ivairii^. Vadinamieji tranzitiniai knygneSiai patys slapta vykdavo [ Maz^^ 

Lietuv^ ir is ten gabendavo spaud ,̂ pasiekdami tolimiausius Lietuvos kampelius. Nemazai budavo 

ir vietiniii knygnesiq, platinusiq spaud^ vienoje ar keliose parapijose. Knygnesiais laikytini ir 

smulkieji prekiautojai (paupariai), kurie svenciq dienomis arba per muges pardavinedavo ne tik 

devocionalijas, bet ir lietuvisk% spaud%. 

KnygneSiai turedavo [veikti daug kliudiii- Pirmoji kliutis - sienos apsauga, kuria rupinosi 

muitininkai, pasienio ir akcizo sargybos. Sulaikytus su lietuviska spauda asmenis pasienio ar akcizo 

sargybiniai pristatydavo artimiausioms muitinems. §ios atimt^ spaudq̂  perduodavo cenzoriams, 

prokuraturai arba zandarq valdyboms. Sien^ buvo stengiamasi pereiti tamsi^ nakti, daznai prasant 

pasienio gyventojq talkininkauti. Nutol? nuo pasienio knygnesiai negaledavo jaustis saugus. Visoje 

Lietuvoje spaud^ persekiojo policija ir zandarmerija, turejusi savo agents (snipii). Sie daznai 

tikrindavo ne tik kelyje sutiktus asmenis, bet ir darydavo kratas namuose. Be to, lietuviska spaud^ 

persekiodavo valsCiii valdybit pareigunai, kiti tamautojai, valdiniij mokyklq mokytojai. Lietuvi§kos 

spaudos persekiojimas priklause ir nuo vietiniq valdzios pareigunq, kurie ne visada buvo uolus 

vir§ininkii nurodymij vykdytojai. 

{kliuvusius su lietuvi§ka spauda asmenis caro valdzia bausdavo [vairiai. Carineje Rusijoje 

nebuvo istatymo, numatancio bausm? uz lietuvi§kos vyriausybei palankios spaudos laikym^ bei 

platinim^ Neretai taikos teisejai ar apygardq teismai su lietuviska spauda ^^ l̂iuvusius asmenis 



isteisindavo arba skirdavo simbolines bausmes. Todel valdzia teismais nepasitikejo ir nuo 1895 m. 

bylvi jiems nebeperduodavo. 

Administracines bausmes irgi budavo [vairios. Uz ne pries vyriausybiniit leidiniq platinimq^ 

bausmes administracine tvarka gubematoriii teikimu skirdavo generalgubernatorius. Budavo 

skiriama pinigine bauda arba nuo 1 dienos iki 3 menesiq are§to. Pasitaikydavo, kad ptikartotinai 

jkliuvusius knygnesius net uz nekalto turinio spaud^ istremdavo. Tai budavo daroma Vidaus reikalii 

ministerijos ypatingojo pasitarimo nutartimi. 

Kur kas sunkesnes bausmes lauke asmenis sulaikytq su pries valdzi^ nukreipta spauda. Cia 

irgi vienodos sistemos nebuvo. Nustacius, jog tarp atimtq knygij yra priesiskn valdziai, byl^ 

perduodavo zandarmerijai. Tokias bylas kontroliavo Vilniaus arba Varsuvos teismo rumij 

prokurorai. Jie gaudavo baigtas bylas, surasydavo isvad^ pasiulydavo bausm? ir sixjsdavo 

teisingumo ministrui. §is teikdavo carui skirti bausm? arba nutraukti byl%. Caro vardu skirta 

administracine bausme budavo galutine ir neapeliuojama. Tokiose bylose u4 antivyriausybiniii raStq 

rasym^ bei platinim^ kaltinamuosius bausdavo tremtimi - 4-6 metams katorgos darbij. O uz tokios 

spaudos laikym^ budavo skiriamas areStas nuo 7 dienii iki 8 menesiii ir policijos prieziura nuo 1 iki 

3 metit. Dazniausiai policijos prieziura budavo skiriama ne gyvenamojoje vietoje, bet tremtyje. 

Isskyrus nurodytus krastus, kuriuose buvo neleidziama gyventi, tremties viet^ budavo galima 

pasirinkti. 

Uzdraudus lietuviska spaud^ i§kilo pavojus, jog gali visiskai i§nykti si seniausia gyva 

indoeuropiefiiii kalba. Kadangi lenkiskos knygos nebuvo draudziamos, daug Vilniaus vyskupijos 

lietuviii buvo sulenkinti. Valdinese mokyklose faktiSkai buvo draudziama ir gimtoji kalba. Mokiniai 

tokiose mokyklose net tarpusavyje negalejo kalbetis lietuviskai. Zmones eme atvirai prie§intis caro 

valdziai ir steigti slaptas mokyklas. Nelegaliai mokyti vaikus ragino ir vysk. M. ValanCius. Todel 

nemazai kunig^ buvo ir slapto mokymo organizatoriai, ragindavo, kad einantys Pirmosios 

komunijos vaikai gimt^a kalba moketq bent skaityti. Panemunelio parapijos klebonas kun. Jonas 

Katele tris desimtmecius rupinosi slaptu mokymu. Spaudos draudimo metais toje parapijoje beveik 

visi mokejo lietuviskai skaityti. Vos ne kiekviename didesniame kaime veikdavo daraktorines 

mokykleles. Jos buvo dviejn tipij: nuolatines ir kilnojamosios, kurios dazniausiai kas savait? 

keldavosi is vieno kiemo [kit^. 

Uz slapt^ mokym^ taip pat budavo ivairiai baudziama. Nuo 1883 m. bylos del nelegalaus 

mokymo budavo perduodamos apygardq teismams. Teismai bausdavo tiktai daraktorius ir slaptit 

mokyklii laikytojus, bet praktiskai neskirdavo statute straipsniais numatytii maksimaliii bausmiii. 

Tokie teismai daraktorius ir mokyklii laikytojus dazniausiai bausdavo 1-5 rubliii pabauda arba 1-3 



dienomis aresto ir nuspr?sdavo gr^inti mokymo priemones, tarp kuriit budavo ir atimtî  lietuviskq 

knygq. 

1892 m. balandzio 3 (15) d. Siaures vakari^ krastui buvo patvirtintos Laikinosios taisykles, 

numatancios bausmes uz slapt% mokym%. 1900 m. jos [sigaliojo ir Suvalkij gubernijoje. Taisyklemis 

numatyta maksimali bausme - 300 rb pabauda arba 3 menesiai aresto. Budavo baudziami ne tik 

daraktoriai, slaptî  mokyklii laikytojai, bet ir besimokanciii vaikq tevai. Bausmes skirdavo 

generalgubematoriai. Dauguma daraktoriii buvo ir draudziamos spaudos platintojai, knygnesiai. 

Vien 1889-1904 m. buvo sulaikyta 234 300 lietuvi§kii leidinii^. Manoma, kad i persekiotojq 

rankas pakliudavo ir budavo sunaikinama apie 6% leidinili tirazo. Neaisku, kiek is viso knygneSiq 

yra ^cliuv?. 

Lietuviii tautos pasipriesinimas primestam rusi§kam raidynui nutrauke keturis de§imtmecius 

trukusi spaudos draudim .̂ 1904 m. geguzes 7 (balandzio 24) d. caras patvirtino Ministrq komiteto 

nutarim^: ,J*anaikinti visus anksdiau priimtus nutarimus bei potvarkius del lietuviij ir zemaidiq ra§to 

ir leisti §iuose leidiniuose vartoti, be rusiskojo, taip pat lotynisk^i arba kitoki raidyn^". 


