
Sukilimai prieš Rusiją 
. 

Rusams valdant Lietuvą, bajorai dar stengėsi prieš juos sukilti, tačiau jų pastangos nepasisekė. Jie, 
kaip luomas, jau gyveno paskutines savo valandas. Carui Aleksandrui valdant, baudžiava buvo 
panaikinta ir baudžiauninkai, tapę laisvais ir Valančiaus raginami, ėmė atsigauti, savo vaikus leisti į 
mokslus. Laisvės viltis ėmė rusenti tik tada, kai Lietuvai ėmė vadovauti buvusių baudžiauninkų 
vaikai. 
 
Tautiškasis žemaičių bajorų sąjūdis. 
Rusams valdant Lietuvą, lietuviai bajorai dar labiau suartėjo su lenkais, kadangi jautė turį bendrą 
priešą, bendrą bėdą. Grėsė pavojus, kad lietuvių kalba, lietuviškoji kultūra, visai išnyks.  
 
Tuo metu vokiečiai literatai ir tautosakininkai pergyveno garsųjį romanticizmo laikotarpį (vėlyvame 
XVIII amžiuje iki XIX amžiaus pirmos pusės), vadinamą „Sturm und Drang“. Tada rašė Goethe, 
Herder ir Schiller. Vokiečiai, taip pat ir lenkai, labai susidomėjo lietuvių tautosaka. Vilniaus 
universitetas, nors lenkiškas, ėmė dėstyti kursus apie Lietuvos praeitį ir jos tautosaką. 
 

Mažiau pasiturintys žemaičiai bajorai niekada nesulenkėjo. Jie tuo 
metu ėmė lankyti Vilniaus universitetą ir, paveikti „Sturm und Drang“ 
judėjimo pamilo lituvišką paveldą. Iš jų tarpo iškilo tautiškasis sąjūdis. 
Sąjūdžiui vadovavo žemaičių vyskupas Giedraitis. Sąjūdyje dalyvavo 
Dionizas Poška, kuris domėjosi lietuvių kalba ir istorija. Jis 
tuščiaviduryje ąžuole (Baubly) įrengė senienų muziejų. Dalyvavao taip 
pat ir žemaitis Stanevičius, kuris rinko ir rašė lietuviškas dainas. 
Simonas Daukantas parašė pirmąją Lietuvos istoriją, kurioje jis 
ypatingai iškėlė protėvių didvyriškumą ir kilnumą. Dalyvavo ir kiti. 
Iškiliausias iš jų - žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Jie ugdė 
meilę lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai. 
 

Simonas Daukantas 
 
Kai Napoleonas 1812 m. žygiavo į Maskvą, jo kariuomenė ėjo per Lietuvą. Daug sąjūdžio narių 
vylėsi, kad Napoleonas išvarys rusus iš Lietuvos ir padės Lietuvai vėl tapti laisvai. Tačiau 
Napoleonui nepasisekė. 
 
Bajorų sukilimas. 
Rusai bandė kovoti prieš susidomėjimą lietuviškąja kultūra. Jie skelbė, kad lietuviai nuo senų laikų 
yra rusai, o dabar jie tiek sulenkėję, kad nebežino savo kultūrinių šaknų. Rusams taip spaudžiant 
Vilniaus universitetą, iškilo įvairios slaptos draugijos, kurios puoselėjo meilę Lietuvai.  
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1830 m. Prancūzijoje ir Belgijoje žmonės sukilo prieš karalių. Rusija nutarė siųsti kariuomenę 
revoliucijų malšinti. Ji žadėjo naudoti Lenkijos kariuomenę. Lenkams tai nepatiko. 1830 m. 
Lenkijoje prasidėjo sukilimas. Baimindamasi, kad iš Lenkijos sukilimas persimes į Lietuvą, caro 



valdžia Lietuvoje apribojo susisiekimą su Lenkijos karalyste, suiminėjo politiškai įtartinus asmenis, 
atiminėjo iš gyventojų ginklus. Tačiau 1831 m. 
pavasarį sukilimas įsižiebė ir Lietuvoje. 
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6,000, kariuomenei atidavė 345 ir 
reštavo 864.  

ių. 
 

ug bažnyčių ir jų veikla apribota. Muravjovas smarkiai paspartino 
sų Lietuvos kolonizavimą. 

 
Sukilimui vadovavo, tarp kitų, Emilija Pliaterytė. 
Rusai žiauriai numalšino sukilimą. Po to jie uždarė
daug lietuviškų bažnyčių ir mokyklų. Buvo uždaryt
ir Vilniaus universitetas. Kad baudžiauninkai jaust
ištikimybę carui ir nesektų bajorų pavyzdžiu, buvo 
panaikinta baudžiava. 
 
1863 metų sukilimas. 
1863 m. lenkai ir lietuviai vėl sukilo. Sukilime 
dalyvavo ne tik bajorai, bet ir darbininkai, kunigai, bei 
valstiečiai.   
 
Emilija Pliaterytė 
 
Sukilimui numalšinti į Vilnių buvo atsiųstas 
generalgubernatorius Muravjovas. Jis buvo vadinama

koriku, nes tiek žmonių išžudė. Per vieną pusmetį, bemalšindamas sukilimą, jis nužudė 129 
žmones, į katorgą išsiuntė 972, į Sibirą – 1,427, į Rusiją – 
a
 
Lietuvos rusinimas. 
Muravjovas ėmė dar sparčiau rusinti Lietuvą. Jis stengėsi valstiečius rusinti, jiems duodamas žem
Jis uždarė parapijines mokyklas. Liko tik valstybinės mokyklos, kuriose mokytojavo rusai. Buvo
įvestas spaudos draudimas - raštus ir knygas reikėjo rašyti rusiškom raidėm. Gimnazijose buvo 
mokoma rusiškai, uždaryta da
ru
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 KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

. Kaip pasikeitė luomai, Rusijai valdant Lietuvą? Kiek ilgai rusai valdė? 

. Kas buvo žemaičių bajorų sąjūdis? Kokia buvo jo reikšmė? 

. Kuris istorinis įvykis sukėlė vilčių, kad Lietuva greit taps laisva valstybė? Paaiškink. 

. Kuo pasižymėjo Daukantas, Poška ir Stanevičius? 

. Kas vadovavo 1831 metų sukilimui? Kas dalyvavo? Kokios sukilimo pasekmės? 

. Kas dalyvavo 1863 metų sukilime? Kas buvo pasekmės? 

. Kas buvo Muravjovas? Kaip jis rusino Lietuvą? 
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