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Motiejus Valančius –

vienas žymiausių XIX a. 

lietuvių intelektualų. Jis 

mokslininkas, vyskupas, 

rašytojas, istorikas, 

liaudies švietėjas, lietuvių 

tautos žadintojas, kalbos 

gynėjas, aktyvus 

gražesnio, teisingesnio 

gyvenimo kūrėjas, 

blaivybės apaštalas. 

Minėdami Motiejaus 

Valančiaus  220 – ąsias

gimimo metines, glaustai 

apžvelkime jo nuopelnus.



LIETUVIŲ KALBOS GYNIMAS
M. Valančius tapęs Varnių kunigų seminarijos

rektorium, vėliau Žemaičių vyskupu su dideliu taktu

ir diplomatija ėmė kreipti žmonių gyvenimą į

aukštesnį kultūrinį, moralinį lygį. Jis apie save subūrė

jaunų, aktyvių, mėgstančių rašyti kunigų kolektyvą,

telkė lietuvius intelektualus, išrūpindavo jiems

valstybines ar bažnytines tarnybas.

Varniai tapo Lietuvos kultūros ir švietimo centru.

Valančius palaikė gerus santykius su įtakingais

valdžios žmonėmis, dvarininkais, bažnyčios

hierarchais.

M. Valančius gavo leidimą seminarijos klierikams

praktikuotis pamokslus sakyti, rašyti lietuviškai,

tapęs vyskupu – ir parapijų kunigams. Tam parengė

ir išleido Konstantino Sirvydo (1578 - 1631 m.)

lietuviškų pamokslų „Punktai sakymų“ naują laidą.

M. Valančius savo pirmąjį veikalą „Žemaičių

vyskupystė“ parašė lietuvių kalba, tapęs vyskupu

savo pirmąjį ganytojišką laišką parašė lietuvių ir

lenkų kalbomis. Lietuviškai rašyti buvo neįprasta

naujovė.

Po kurio laiko ši naujovė buvo pakartota ir Seinų

vyskupijoje. Į lietuvių kalbą buvo verčiama ir

leidžiama religinė literatūra: giesmynai,

maldaknygės, parapijinėms mokykloms skirta

literatūra. Visi ganytojiški laiškai rašyti lietuvių, lenkų,

kartais rusų kalba.



M.Valančius ragino kunigus skaityti knygas, steigti

dekanatų bibliotekas, šviestis ir šviesti kitus. Mokė

paprastus žmones suvokti gamtos harmoniją,

globoti naminius ir laukinius gyvulius, paukščius,

augaliją.

Iš valdžios dar vyskupo Juozapo Arnulio Giedraičio

1841 m. buvo gautas leidimas vėl steigti

parapijines mokyklas.

M. Valančius įsakė parapijų klebonams steigti

parapijines mokyklas ir jose dėstyti žmonių gimtąją

lietuvių (žemaičių) kalbą.

„1853 m. 141 parapijoje parapijinėse mokyklose

mokėsi 4394 mokiniai ir 17 valdžios mokyklose 815

mokinių. Ir štai rezultatai: Rietavo dekanate 1853 m.

mokėjo skaityti 11296 parapijiečiai, 1863 m. jau

24330“ (A. Alekna). Kai kuriose parapijose nebuvo

beraščių. Anais laikais Žemaitija buvo pralenkusi

ne vien kitas Lietuvos, Lenkijos, Rusijos sritis, bet ir

galėjo lygintis su daugelio Europos kraštų.

Švietimas vyko ir didinant įvairių knygų, leidinių

skaičių, pvz., 1801-1850 m. vidutiniškai per metus

buvo išleista lietuviškų leidinių po 3-5, per 1851-

1864 m. po 14 -15 leidinių.

M. Valančius parašė ir išleido 40 religinio, mokslinio

ir beletristinio-didaktinio turinio leidinių.

ŠVIETIMAS
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Nuo 1865 m. lietuviškos knygos

leistos Mažojoje Lietuvoje.

1867 m. Motiejus Valančius sukūrė

pirmąją nelegalią knygnešių

organizaciją, kuri veikė iki 1870 m.

Jis savo lėšomis Rytprūsiuose

suorganizavo ir lietuviškų leidinių

spausdinimo, gabenimo per rubežių

(pasienis) ir platinimo sistemą, kuri

veikė iki 1905 m.

Rytprūsiuose buvo atspausdinta ir

pernešta per rubežių (pasienis) apie

3,7 mln. įvairių leidinių egz.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus

knygnešiai ir jų keliai. Iliustracija iš

Lietuvos kultūros fondo Knygnešio

draugijos spaudai parengto leidinio

„Žemaičių (Telšių ) vyskupija vysk. M.

Valančiaus laikais“. Žemėlapį sudarė K.

Misius. Schemą rengė B. Kaluškevičius.

Vilnius, 2000

SLAPTOS KNYGŲ SPAUSDINIMO

SISTEMOS SUKŪRIMAS



NUOPELNAI LIETUVOS 

TIKINTIESIEMS
Tuo laiku parapijos klebonas, o juo labiau

vyskupas tikinčiam žmogui buvo ne vien

dvasinis vadovas, mokytojas, užtarėjas,

bet ir gynėjas, o svarbiausia – Vyskupas.

Visas M.Valančiaus gyvenimas, jo aktyvi,

pasiaukojanti, bebaimė veikla –

pavyzdys tiek bažnyčiai, tiek ir lietuvių

tautai, ypač šiuolaikinei moralinio

nuosmukio sutemose paskendusiai,

nykstančiai lietuvių tautai. Galima dar

paminėti žmonių, ypač kunigų gelbėjimą

už dalyvavimą 1862-63 m. sukilime.

Prasidėjus valdžios represijoms, po 1863

m. sukilimo, daugeliui kunigų grėsė

bausmės, net mirties. M.Valančius,

pasinaudodamas savo dideliu autoritetu,

gelbėjo. Jis iš palankių valdžiai kunigų

sudarė grupę ir pasiuntė pas carą su

malonės prašymu. Didžioji dalis kunigų

buvo išgelbėta. Vis dėlto iš 654 kunigų

nukentėjo 107, iš jų 6 nužudyti, 67 ištremti,

10 pabėgo, kiti įkalinti.



M. Valančiui vyskupaujant

pastatytos 25 naujos ir

suremontuotos 20 bažnyčių.

Svarbiausia, kad pakilo žmonių

moralinis, kultūrinis lygis. M.
Valančius pažadino žmonėse norą

domėtis lietuvių tautos praeitimi,

suteikė tikintiesiems galimybę

bažnyčiose melstis, pamokslus

klausyti gimtąja lietuvių kalba,

pasijusti pilnaverčiais žmonėmis.

Išmokė žmones suprasti, kad

kiekvienas esame Bažnyčios,
tautos, visuomenės narys ir ne vien

sau gyvename, pasiaukojimo,

meilės kitiems. Tai rodo

pasiaukojantis Kražių bažnyčios

gynimo 1893 m. pavyzdys.



BLAIVYBĖS BROLIJŲ 

KŪRIMAS 19 a. pirmoje pusėje Lietuva buvo nusėta

smuklėmis. Vien Vilniaus gubernijoje 1844 m.

buvo 1332 smuklės. Jos stovėjo daugiausia

prie kryžkelių su poilsio ir nakvynės

patalpomis.

M. Valančius parengė spaudai blaivystės

brolijų įstatus ir susitaręs su Vilniaus cenzūros

komiteto cenzorium dėl įstatų leidimo,

Juozapo Zavadskio spaustuvėje 1858 m.

atspausdino 10 000 egz., kitais šaltiniais 40

000.

Tai 16 psl. knygutė, pavadinta „Apej brostwa

blaiwistes arba nusiturieima“. Ši knygelė

sukėlė didžiulį rezonansą ne vien Kauno ir

Vilniaus gubernijose, bet ir Peterburgo

aukščiausiuose valdžios sluoksniuose.

Leidinys buvo uždraustas platinti,

konfiskuotas, pareikalauta išplatintus egz.

grąžinti. Nepaisant draudimo, knygelė buvo

du kartus perspausdinta Klaipėdoje, įvežta į

Lietuvą ir išplatinta.



BLAIVYBĖS BROLIJŲ 

KŪRIMAS

1858 09 28 Varnių katedros kun. Juozapas

Silvestras Dovydaitis paskelbė apie Blaivybės

brolijos įkūrimą. M. Valančius spalio 11 d.

blaivybės klausimu parašė pirmąjį aplinkraštį

kunigams, lapkričio 29 kunigų seminarijai.

Kreipėsi į dvarininkus prašydamas palaikyti jo

iniciatyvą. Ne vienas dvarininkas uždarė

degtinės varyklas, smukles. Tai kunigaikštis

Irinėjus Oginskis, grafas Kazimieras Pliateris ir

kt. Ir štai rezultatas: Kauno gubernijos

dvaruose pagaminta degtinės: 1858 m. 1

milijonas 33 tūkst. kibirų 100 proc., 1860 m.

129,8 tūkst. kibirų 12,5 proc. Kai Vilniaus

generalgubernatorius pareikalavo iš vyskupų

duomenų, kiek katalikų įsirašė į brolijas,

duomenys buvo gauti tokie: Kauno

vyskupijoje 83,9 proc., Vilniaus vyskupijoje

52,0 proc., Gardino – 44,6 proc.

1864 m. balandžio 18 d. M. Muravjovo

aplinkraščiu blaivybės brolijų veikla buvo

drausta, vyskupui M. Valančiui įsakyta

persikelti į Kauną su visa kurija ir kunigų

seminarija.



DIDYSIS BLAIVYSTĖS  

SĄJŪDIS

Blaivystės sąjūdis veikė pogrindžio sąlygomis.

Jis buvo gyvas daugelio žmonių širdyse, kol po

44 metų 1908 m. Kaune buvo įkurta Lietuvių

katalikų blaivybės draugija.

1940 m. sovietų valdžia jos veiklą uždraudė.

1981 m. įkurtas Statybininkų blaivystės klubas

„Sąjūdis“. Jis veikė pogrindžio sąlygomis. 1989

m. klubo pagrindu įkurtas Vyskupo M.

Valančiaus blaivystės sąjūdis.

M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio įtaka

visuomenei ilgai buvo jaučiama. Pvz., 1906 m.

statistikos duomenimis, vidutiniškai kiekvienas

žmogus Rusijos imperijoje per metus suvartoja

po 13 butelių degtinės, o kai kuriose

gubernijose kaip Maskvos, po 37, Peterburgo

35 butelius degtinės, Kauno gubernijoje po 7

butelius“ („Vienybė“, 1908 m. Nr.40).

M. Valančiaus blaivystės brolijų steigimas virtęs

Didžiuoju blaivystės sąjūdžiu, apėmusiu

daugelį carinės Rusijos imperijos gubernijų –

ryškiausias ir neužmirštamiausias jo veiklos

bruožas, išgarsinęs M.Valančių ir likęs amžinai

gyvas, kaip sveiko, doro, veiklaus žmogaus

egzistavimo pagrindas.



LIETUVIŲ TAUTOS ŽADINTOJAS
M. Valančius - pačiu laiku atsiradęs švyturys,

bebaimė, pasiaukojanti asmenybė Dievui ir

Lietuvai, jos žmonėms, pažadinęs lietuvių tautą.

Jo pažadinta kilo tuometinė jaunoji karta,

pradėti leisti laikraščiai „Aušra“ (1883),

„Varpas“ (1889 m.), „Šviesa“ (1887 m.),

„Apžvalga“ (1890 m.), kūrėsi organizacijos.

Žmonės pasidarė aktyvesni, reiklesni, drąsesni,

dvasingesni.

Jei ne M. Valančius, vargu ar 1918 m. būtų

atkurta nepriklausoma Lietuva. Vargu ar

šiandieną skambėtų lietuviškas žodis, lietuviška

daina.

Pagal Jono Kačerausko straipsnį „Asmenybės. 

Vyskupo M.Valančiaus nuopelnai Lietuvai“


