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1863–1864 M.
SUKILIMAS: svarbiausi
faktai ir datos

1863–1864 metø sukilimo vëliava

P A R E N G Ë J U R G I S ÞELVYS
Fotoreprodukcijos – ið redakcijos archyvo

1863–1864 m. sukilimas – Abiejø Tautø
Respublikos tautø nacionalinio ir socialinio
iðsivadavimo sukilimas
prieð carinës Rusijos
imperijos valdþià. Svarbiausi sukilëliø susirëmimai vyko tuo metu
Rusijos imperijos sudëtyje buvusiose Lenkijos,
Lietuvos, Baltarusijos ir
Ukrainos teritorijose.

1863–1864 metø
sukilimo herbas

1863 m. sausio 20 d. Kaune susirinkusiems Þemaièiø bajorams
buvo praneðta, jog Varðuvos nutarimu sukilimo nebus, taèiau
1863 m. sausio 22 d. sukilimas Lenkijoje prasidëjo (Lenkijoje 1863–

1864 m. sukilimas dar vadinamas Sausio sukilimu). Varðuvoje sukilimà pradëjo Lenkijos „raudonieji“. Ten veikusi Centrinë Tautø
Vyriausybë iðleido atsiðaukimà. Jame buvo sakoma, kad bus atkurta Lenkijos-Lietuvos valstybë, valstieèiai nemokamai gaus þemës, o ponams ið tautos iþdo bus iðmokëta kompensacija uþ prarastà þemë.
1863 m. Lietuvoje stovëjo 1 carinës Rusijos korpusas pëstininkø (3 divizijos), 1 divizija raiteliø (ið viso buvo apie 60 tûkst. kariø).
Vasario mënesio 9–10 dienomis Trakuose buvo uþpulti rusø kariðkiai, lydëjæ rekrutus.
Lietuvoje sukilimà pradëti buvo planuojama balandþio 30 d., taèiau ginkluota kova prasidëjo anksèiau – kovo mënesá.
Kovo 20 d. ties Lyda karininkas Liudvikas Narbutas á bûrá surinko
smulkiuosius bajorus. Ðis bûrys ásikûrë Rûdininkø girioje. Netoli gyvenæ sentikiai (starovierai) susekë stovyklà ir iðdavë jà rusø kariuomenei. Liudvikas Narbutas þuvo mûðyje su rusø kariuomene.
Sukilimui Lietuvoje ið pradþiø vadovavo Lietuvos provincijos
komitetas, kuriame vyravo kairiøjø paþiûrø raudonieji (raudonikiai).
Jie paskelbë, kad ávedama sava valdþia, remiama Lenkijoje vykstanti kova prieð carinæ Rusijà. Lietuvos provincijos valdymo skyriaus atsiðaukimuose þmonëms buvo aiðkinama, kad nereikës iðsipirkti þemës, kad jos gaus tie trobelninkai ir darbininkai, kurie dalyvaus sukilime.
Vilniuje raudonøjø organizacijos Lietuviø komitetà sudarë: BoDanutës Mukienës nuotrauka
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Zigmantas
Sierakauskas

noldi, Èechoviè, B. Dluskis, K. Kalinauskas,
Kozela-Poklevskis, Malachovski, V. Przybylski, Veryga, Zaleskis, L. Zvierzdovskis.
Komitetui vadovavo Kostas Kalinauskas.
Jis buvo atsidavæs valstieèiø ir revoliucijos
reikalams, prieðinosi Varðuvos planams perimti valdymà Lietuvoje. Lietuviø komitetà
palaikë paprasti pilieèiai. Komitetas Vilniuje buvo ákûræs slaptà spaustuvæ, leido atsiðaukimus, laikraðèius „Laisvës vëliavà“,
„Þinios ið kovos lauko“. K. Kalinauskas gudø kalba – „Muþyckaja Pravda“, jos pagrindu sukûrë „Aukso gromatà“ apie valstieèiams priklausanèià þemæ.
Sukilimo vadai Lietuvoje buvo bajorai ir
keli kunigai. Þymiausi ið jø: Kostas Kalinauskas, Zigmantas Sierakauskas, Antanas
Mackevièius.
Kovo 11 d. Lietuvoje veikæ sukilimo baltieji (jiems didelæ átakà darë Lenkijos tauti-

Kostas Kalinauskas

nis centro komitetas) vietoje Lietuvos provincijos komiteto ásteigë Lietuvos provincijø valdymo skyriø.
Balandþio mënesá Lietuvos provincijø
valdymo skyriuje susiformavo koalicinë
baltøjø ir raudonøjø valdþia.
Balandþio 7 d. Lietuvos sukilëliø vyriausiuoju vadu buvo paskelbtas Z. Sierakauskas (jis savo bûryje buvo sutelkæs apie
2 500 kariø).
Balandþio 21 d. Z. Sierakausko vadovaujamas bûrys Raguvos miðkuose stojo
á mûðá su carinës armijos daliniais ir pasiekë pergalæ.
Birþelio 26 d. vietoje Lietuvos provincijø
valdymo skyriaus buvo ásteigtas Lietuvos
provincijø vykdomasis skyrius.
Geguþës 7 d. didelis mûðis ávyko ties
Medeikiais.
Geguþës 8 d. Z. Sierakausko vadovaujami sukilëliai po kelias valandas vykusio
mûðio buvo priversti trauktis.
Geguþës 13 d., siekdama kuo greièiau numalðinti sukilimà, caro valdþia vietoje liberaliø paþiûrø Vilniaus generalgubernatorius Vladimiro Nazimovo Vilniaus generalgubernatoriumi paskyrë Michailà Muravjovà ir sustiprino rusø karines pajëgas, kurioms buvo pavesta sutriuðkinti sukilëlius. Sukilimà malðino apie 140 tûkst. Rusijos kareiviø.
1863 m. vasarà beveik visoje Lietuvoje,
iðskyrus didelius miestus, kur buvo dislokuoti carinës armijos daliniai, galëjai sutikti sukilëliø. Jie uþgrobdavo ginklø sandëlius,
þandarø nuovadas, nuðalindavo nuo valdþios caro policininkus, kitus carinës valdþios administracijos darbuotojus.
Liepos mënesá sukilëliø karo vadu buvo
paskelbtas Kostas Kalinauskas. Jis rûpinosi, kad á sukilimà ásitrauktø kuo daugiau liaudies þmoniø. Buvo pradëti keisti kiti sukilëliø vadai.
1863 m. liepos–lapkrièio mënesiais didþiausi sukilëliø ir carinës Rusijos kariuomenës susirëmimai vyko Vilniaus, Kauno
bei Augustavo gubernijose.
1864 m. pradþioje rusai suëmë vienà ið
pagrindiniø sukilimo vadø Lietuvoje – Kostà Kalinauskà. 1864 m. kovo 22 d. jam buvo
ávykdyta mirties bausmë.
1864 m. vasarà dar veikë apie 20 sukilëliø bûriø.
1863–1864 m. sukilimo metu Lietuvoje
ávyko 321 mûðis, kuriame sukilëliai susirëmë su carinës armijos kariuomene.

1863–1864 m. sukilimo vienas ið vadø kunigas
Antanas Mackevièius

Vilniaus karinëje apygardoje sukilimo
metais buvo 145 tûkst. carinës Rusijos kariø, 60 kazokø ðimtiniø. Didelë dalis jø kovojo su sukilëliais. Daugelyje susirëmimø
vienam menkai ginkluotam sukilëliui vidutiniðkai tekdavo kovoti prieð 10 ar net 20
gerai ginkluotø carinës armijos kariðkiø.
1864 m. rudená carinës Rusijos kariuomenë numalðino sukilimà.
M. Muravjovo nurodymu, anot jo paties,
be þuvusiøjø susirëmimuose, dar buvo nubaustas 9 361 sukilimo dalyvis ar sukilimà
rëmæs asmuo. Ið jø nuþudyti buvo 128 þmonës, 972 iðsiøsti á katorgà (sunkiesiems darbams), 1 427 iðsiøsti á Sibirà, 345 atiduoti
rekrutais, 864 ákalinti, 1 529 iðtremti á Rusijà, 4 096 iðtremti á Rusijà (jiems suteikta
þemës). Kiti ðaltiniai nurodo, kad ið viso ið
Lietuvos buvo iðtrëmta 21 712 þmoniø, tarp
jø kunigø ið Þemaitijos – 66.
Pralaimëjus sukilimui, 1864 m. Lietuvoje buvo uþdrausta lietuviðka spauda lotyniðkais raðmenimis, lotyniðkoji abëcëlë pakeista rusiðka, lietuviø kalba ið mokyklø,
ástaigø buvo gujama lauk. Skiriant valdininkus, pirmenybæ pradëta teikti rusams staèiatikiams. Lietuviams buvo uþdrausta uþimti bet kokià valstybinæ tarnybà. Lietuvos
teritorijoje buvo pleèiama rusø þemëvalda,
apgyvendinami rusø kolonistai, apribota Katalikø baþnyèios veikla.
Po sukilimo caro valdþia padarë kai kurias
nuolaidas Lietuvos valstieèiams: buvo pakoreguota 1861 m. þemës reforma, sumaþintas
privalomosios þemës iðpirkos mokestis.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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