
Lietuva – Rusijos imperijos provincija 
 

Po paskutiniojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo beveik visa Lietuva, išskyrus 
Užnemunę (Suvalkiją), tapo Rusijos provincija. Lietuvos vardo neliko. Rusijos teritorija buvo 
suskirstyta į gubernijas, o šios – į apskritis. Panašiai pasielgta ir su Lietuvos žemėmis. Iš jų 
sudarytos Vilniaus, Gardino ir Kauno gubernijos. Užnemunė, vėliau (1815) irgi atitekusi Rusijai, 
priskirta Suvalkų gubernijai.  

Gubernijas valdė caro paskirti gubernatoriai. Visų gubernijų viršininkas buvo 
generalgubernatorius. Jis Lietuvoje buvo ir kariuomenės viršininkas. Visi miestai, išskyrus 
gubernijų ir apskričių centrus, prilyginti miesteliams.  

Lietuvos teisėtvarka buvo vienodinama su Rusijos. Iš pradžių Lietuvos bajorų 
teises dar gynė Lietuvos Statutas, tačiau vėliau jis caro įsakymu (nuo 1840 metų) neteko galios. 
Šitaip bajorų politinės teisės buvo smarkiai apribotos. Įsigaliojus Rusijos teisei, teismo 
raštvedyboje lenkų kalbą pakeitė rusų kalba. Prasidėjo Lietuvos gyventojų rusinimas. Negalima 
buvo lietuviškai skaityti ir rašyti. Lietuviškos mokyklos uždarytos, o jų vietoje įsteigtos 
rusiškos, kuriose visų dalykų buvo mokoma rusų kalba. 1864–1904 m. Uždrausta spausdinti 
lietuviškas knygas lotyniškomis raidėmis, leista – tik rusiškomis, vadinamąja graždanka. 
Lietuviškai jau kalbėjo vien valstiečiai, dalis miestiečių ir smulkiųjų bajorų. Vietoj anksčiau 
paplitusios lenkų kalbos dabar valstybės gyvenime ėmė vyrauti rusų kalba. Kraštą valdant 
rusams, skirtingos tikybos žmonėms, pradėta uždarinėti ir vienuolynus bei bažnyčias. Tačiau 
tikintieji nenorėjo, kad jų bažnyčios virstų cerkvėmis, todėl ėmė jas ginti. Labiausiai žinomas 
Kražių bažnyčios gynimas. Carui įsakius uždaryti ir nugriauti Kražių bažnyčią, parapijiečiai 
pasipriešino. Jie nuolat budėjo ir saugojo savo šventovę. Tačiau įsibrovę į šventorių kazokai 
puolė su ginklais taikius žmones. Buvo žuvusiųjų ir sužeistųjų. Šis kruvinas įvykis vadinamas 
Kražių skerdynėmis. Nors bažnyčia ir buvo uždaryta, tikinčiųjų susirėmimas su kazokais 
atkreipė dėmesį į Lietuvą ir sušvelnino Rusijos caro politiką katalikų atžvilgiu. Toks ryžtingas 
pasipriešinimas žadino gyventojų tautinę savimonę bei patriotizmą. 

Lietuvai patekus į Rusijos valdas, labai pablogėjo valstiečių padėtis. Rusų 
pavyzdžiu vietos bajorai ėmė didinti valstiečių pareigas dvarui ir tvarkyti visą jų gyvenimą. 
Panorėję galėjo juos net parduoti.  

Valstiečiai buvo verčiami taip pat tarnauti caro kariuomenėje. Tokie asmenys 
vadinti rekrūtais. Tarnauti reikėjo net 25 metus (tik vėliau tarnybą pradėta trumpinti, 
pirmiausia 
iki 20, o galiausiai iki 12 metų).  

Stiprus laisvės apribojimas ir rusinimo politika kėlė žmonių nepasitenkinimą, 
todėl jie sukilo prieš carą su ginklu. Tai įvyk o 1831 ir 1863 metais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sąvokos:      



Gubernija – didelė, iš kelių ar keliolikos apskričių sudaryta Rusijos imperijos sritis. Lietuvoje 

gubernijos įvestos po 1795 m. padalijimo. 

Apskritis – nedidelis teritorinis, administracinis vienetas.  

Generalgubernatorius – visos Lietuvos valdytojas, atsiųstas iš Rusijos.  

 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 6 
 

1. Kaip buvo padalinta Lietuvos teritorija ir kas ją valdė? 
2. Kada Lietuvos Statutas neteko galios? 
3. Kaip buvo rusinama Lietuva? 
4. Kaip gyveno Lietuvos valstiečiai? 
5. Iš pateikto teksto sugalvokite penkis klausimus. 


