
1831 ir 1863 m. sukilimai Lietuvoje 

1830 m. lapkritį sukilimas prasidėjo Lenkijoje, o 1831 m. sausį Lietuvoje. Jo šūkis 
buvo: „Už mūsų ir jūsų laisvę”. Sukilėliai siekė išvaduoti Lenkiją ir Lietuvą iš Rusijos 
priespaudos. 
Reikalauta taip pat panaikinti baudžiavą. Sukilime dalyvavo bajorai ir valstiečiai. Sukilėlių 
daliniai kovojo atskirai. Nors buvo prastai ginkluoti, jiems pavyko kurį laiką kontroliuoti padėtį 
beveik visoje Lietuvoje. Centrinės vadovybės nebuvo. Tik atžygiavus sukilėliams iš Lenkijos 
Karalystės, sukilimui Lietuvoje ėmėsi vadovauti generolai Antanas Gelgaudas ir Dezideras 
Chlapovskis.  

1831 m. sukilimo Lietuvoje didvyre laikoma grafaitė Emilija Pliaterytė. Ji kovėsi 
už laisvę kartu su D. Chlapovskio daliniais ir vadovavo vienam iš sukilėlių pulkų. Lietuviai 
sukilėliai buvo prastai ginkluoti. Jiems trūko ir geros vadovybės. Daug didesnė ir geriau 
ginkluota caro kariuomenė sukilimą greitai numalšino.  

Bausdamas sukilėlius, caras nemažai jų ištrėmė į Sibirą, pasodino į kalėjimus, 
konfiskavo sukilusių bajorų dvarus ir atidavė juos iš Rusijos atkeltiems dvarininkams. 1832 m. 
buvo uždarytas Vilniaus universitetas, daug bažnyčių ir vienuolynų. Bažnyčios dažniausiai 
būdavo paverčiamos cerkvėmis. Panaikinta Lenkijos Karalystė. Nors sukilimas buvo 
pralaimėtas, tačiau jis pažadino Lietuvos gyventojus kovai su carizmu, brandino žmonių tautinę 
savimonę. 

1848 m. Europoje prasidėjo tautų judėjimas, vadinamas „Tautų pavasariu”. Dėl jo 
metu įvykusių permainų Europos šalyse tam tikrų nuolaidų gyventojams buvo priverstas 
padaryti ir caras. 1861 m. dekretu jis panaikino baudžiavą Rusijos imperijoje. Kitur ji buvo 
panaikinta daug anksčiau. Pavyzdžiui, Užnemunėje, kuri tuomet priklausė Prūsijai, baudžiava 
panaikinta 1807 m. 
„Tautų pavasaris” dar kartą paskatino lietuvius ir lenkus ryžtis ginkluotai kovai su rusais. 1863 
m. sausį prasidėjo sukilimas Lenkijoje, o kovo mėnesį – Lietuvoje. Pirmieji sukilo neturtingi 
bajorai, valstiečiai ir miestiečiai. Vėliau prie jų prisijungė dalis kunigų ir kai kurie dvarininkai. 
Sukilimui Lietuvoje vadovavo kunigas Antanas Mackevičius, Zigmantas Sierakauskas ir 
Kostas Kalinauskas. Prieš sukilėlius caras pasiuntė beveik 150 tūkst. gerai ginkluotų karių. 
Lietuvių būta perpus mažiau ir prastai ginkluotų. Pagrindiniai jų ginklai – ištiesinti dalgiai ir 
pistoletai. Be to, tarp sukilėlių kilo nesutarimų tautiniais ir visuomeniniais klausimais, o 
Europos šalys jiems nesuteikė žadėtos paramos. Taigi ir šio sukilimo nebuvo galima laimėti. 
Galiausiai jį sugniuždė į Vilnių atsiųstas generalgubernatorius Michailas Muravjovas, dėl savo 
žiaurumo pramintas Koriku. Visus sukilimo vadus jis įsakė pakarti. Dauguma sukilėlių pateko į 
kalėjimus arba buvo ištremti į Sibirą. Taip dar kartą žlugo lietuvių viltys išsivaduoti iš caro 
priespaudos. Šio sukilimo padariniai buvo labai skaudūs: 
 

1. uždrausta spauda lotyniškais rašmenimis (1864 m.), 
2. uždrausta visų draugijų veikla, 
3. iš mokyklų ir įstaigų pašalinta lietuvių kalba, 
4. uždarytos parapinės mokyklos, o jų vietoj įkurtos rusiškos, 
5. apribota Katalikų Bažnyčios ir dvasininkų veikla, uždaryta daug bažnyčių ir 

koplyčių, 
6. į Lietuvą atkelti rusų kolonistai. 

 
 
 
 



Tačiau caro valdžia buvo priversta padaryti ir tam tikrų nuolaidų: 
1. 1863 m. gegužės mėnesį panaikintas lažas, 

2. sumažintos piniginės prievolės ir žemės kaina, 
3. valstiečiai atgavo dirbamą žemę, 
4. dalis bežemių gavo žemės. 

Po šių reformų Lietuvoje susidarė sąlygos vystytis kapitalizmui. Palankios valstiečiams 
žemės reformos įgyvendinimas ir baudžiavos liekanų panaikinimas pakreipė Lietuvos 
visuomeninę ir ūkinę raidą nauja linkme. Ilgainiui laisvi lietuviai valstiečiai ir iš jų kilusi naujoji 
inteligentija pradėjo skatinti lietuvių tautinį atgimimą. 
 

Sąvokos: 

 „Tautų pavasariu” vadinamos 1848–1849 m. revoliucijos, vykusios Europoje. 

Lažas – priverstinis ir nemokamas valstiečio baudžiauninko darbas pono dvare. 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 7 

1. Kodėl įvyko 1831 m. sukilimas? 
2. Kokį  vaidmenį 1831 m. sukilime suvaidino Emilija Pliaterytė. 
3. Parašykite, kaip caras nubaudė lietuvius po 1831 ir 1863 m. sukilimų. 
4. Iš pateikto teksto sugalvokite penkis savus klausimus. 


