skaičiui. Valdžios duomenimis, prieš carinę kariuomenę, kuri 1864 m. pirmoje pusėje Lietuvoje turėjo net
144 800 karių, kovojo tik apie 15 000 sukilėlių, kurie,
be to, dar buvo ir blogai ginkluoti. Turėdama ryškią
karinę persvarą carinė valdžia su Vilniaus generalgubernatoriumi Michailu Muravjovu priešakyje nesunkiai numalšino sukilimą ir ne tik ėmėsi tiesioginių represijų prieš sukilime dalyvavusius ar jam prijautusius
asmenis, bet ir pradėjo vadinamąją rusifikavimo politiką.
Sukilimas greitai tapo politinių ir istorinių debatų
tema. Imperinėje rusiškoje tradicijoje jis dažniausiai
vadintas maištu arba lenkų sukilimu ir smerktas. Konservatyviai mąstantys lenkų visuomenės sluoksniai
taip pat smerkė sukilimą kaip beprasmišką, negalėjusį atnešti ir neatnešusį jokios naudos visuomenei.
Vis dėlto lenkiškoje tradicijoje, kurioje šis sukilimas
paprastai vadinamas Sausio sukilimu, įsitvirtino jo,
kaip bebaimės kovos už laisvę, glorifikavimas. Sukilimas buvo labai svarbus ir kaip Lenkijos valstybės idėjos tęstinumo liudijimas. Vyraujantis požiūris lietuvių
visuomenėje ne kartą keitėsi. XIX a. pabaigoje – XX a.
pirmoje pusėje 1863–1864 m. įvykiai vadinti lenkmečiu, lenkų sukilimu, kurio siekis buvo atkurti Lenkiją
(Abiejų Tautų Respubliką), taigi laikyta, kad jis neturėjo nieko bendra su lietuvių politine programa. Sovietiniais metais jį mėginta paversti liaudies (valstiečių)
kovos su carizmu ir lenkų dvarininkais epizodu. Kartu
opoziciniame istoriniame pasakojime formavosi koncepcija, kad sukilėliai kovojo už Lietuvos laisvę, tačiau
laisvės samprata arba nebuvo išsamiau analizuojama,
arba neretai buvo suprantama kaip bandymas sukurti tautinę Lietuvos valstybę. Tokia sukilimo interpretacija gana dažna ir šių dienų Lietuvoje.
Dr. Darius Staliūnas
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1863–1864 m. sukilimas
Lietuvoje
XVIII a. pabaigoje Rusijai, Prūsijai ir
Austrijai pasidalijus Lenkijos ir Lietuvos
Valstybę, buvusios Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės žemės atiteko Rusijos imperijai. Per visą XIX a. įvairiose buvusios
valstybės žemėse ne kartą kilo sukilimai
prieš pavergėjus. Vienas iš paskutinių
bandymų atkurti nepriklausomą valstybę
buvo 1863–1864 m. sukilimas.
1855 m. į sostą įžengus naujajam Rusijos carui Aleksandrui II Rusijos imperijoje prasidėjo vadinamoji Atšilimo epocha
ir susidarė palankesnės sąlygos įvairioms
visuomenės grupėms viešai reikšti savo
siekius. 1861 m. pavasarį, sekant Lenkijos
Karalystės pavyzdžiu ir su ja solidarizuojantis, Lietuvos miestuose prasidėjo religinės patriotinės demonstracijos. Ypač gausios jos buvo minint Liublino unijos (1569)
metines. Tuo metu konservatyviosios
Lietuvos bajorijos lyderiai – dalis jų vėliau vadovavo konservatyviajam sukilimo
sparnui („baltiesiems“) – teikė centrinei
valdžiai įvairias peticijas, kuriose reikalavo
kultūrinės autonomijos Lietuvai. 1861 m.
vasarą Lietuvoje, kaip ir Lenkijos Karalystėje, ėmė kurtis „raudonųjų“ organizacija.
Ji paskelbė, kad sieks ne tik atkurti Lenkijos ir Lietuvos Valstybę, bet ir įvykdyti socialines reformas. „Raudonieji“ į savo veiklą
mėgino įtraukti ir valstiečius, todėl įvairią
agitacinę literatūrą spausdino lietuvių bei
baltarusių kalbomis. 1862 m. Vilniuje buvo
sukurtas „raudonųjų“ Judėjimo komitetas
(vadovas Liudvikas Zveždovskis). Vėliau jis
buvo pertvarkytas į Lietuvos provincijos
komitetą, kuris turėjo organizuoti sukilimą. Greičiausiai dėl to, kad būta nesutariSukilimo vadai (nuo viršaus):
A. Mackevičius, ŠAM, Poz. Nr. 419/VIII;
Z. Sierakauskas, ŠAM, Poz. Nr. 417/VIII;
K. Kalinauskas, ŠAM, Poz. Nr. 416/VIII

Skulptūra „1863 m. sukilėliai“. Skulptorius
K. Bogdanas, 1958 m. VDKM, I-818
Agitacinis atsišaukimas lietuvių kalba.
LMAVB RS, F22-4, p. 17a

mais. Sukilimo vadovams Lietuvoje, priklausiusiems „raudonųjų“ stovyklai, pirmiausia rūpėjo pagerinti socialinę valstiečių padėtį ir nuo valdžios persekiojimo
apginti Katalikų Bažnyčią. Kai kurie iš jų Lietuvą matė kaip atskirą savarankišką
subjektą, galintį apsispręsti, su kuo jis galėtų susijungti – su Lenkija ar su Rusija.
Palyginti su 1830–1831 m. sukilimu, karinė parengtis šį kartą buvo gerokai prastesnė. 1863–1864 m. tegalėjo vykti partizaninis karas, o per ankstesnį
Lapkričio sukilimą vyko ne tik partizaninis karas, bet kariavo ir reguliariosios
kariuomenės. Iš pradžių, vasario–kovo mėn., sukilėlių aktyvumas buvo labai
menkas, daugiausia kovojo iš Lenkijos Karalystės atvykę būriai. Šioje stadijoje
prie sukilėlių menkai teprisidėjo dvarininkai bei valstiečiai. Prasidėjus sukilimui,
Lietuvos sukilėlių užduotis buvo nutraukti susisiekimą geležinkeliu Sankt Peterburgas–Varšuva, taip pat telegrafo ryšį, tačiau šių planų įgyvendinti nepavyko.
1863 m. pavasarį Lietuvos sukilėlių kariniai veiksmai suintensyvėjo. Ypač
aktyvūs jie buvo Kauno gubernijoje, kur į sukilimą gausiai įsitraukė valstiečiai,
pirmiausia – valstybiniai. Buvo net tokių būrių, kuriuose komandos buvo duodamos lietuviškai ir kuriems vadovavo valstiečiai (Adomas Bitė, Kazimieras Lukošiūnas). Rusų revoliucionierių Anglijoje sutelkti 1 000 savanorių su ginklais atplaukė
iki Lietuvos, bet nesugebėjo išsilaipinti. Iš visų Šiaurės vakarų krašto gubernijų
(istorinės Lietuvos žemių) didžiausio palaikymo sukilimas sulaukė Kauno gubernijoje, čia jis ir truko ilgiausiai. Kauno gubernijoje veikė gausiausi sukilėlių būriai, turėję nuo 500 iki 1 000 kovotojų. Iš pradžių sukilėlių ir Rusijos kariuomenės
dalinių kova vyko permainingai, tačiau sukilėlių padėtis smarkiai pablogėjo po
1863 m. gegužės 7–9 d. netoli Biržų pralaimėto mūšio, kuriame buvo sumuštas
Zigmanto Sierakausko būrys, o pats Sierakauskas suimtas ir vėliau pakartas. Po
Sierakausko būrio sutriuškinimo sukilėliai Lietuvoje nebeturėjo bendro veiksmų
plano. Nepaisant to, iki pat 1863 m. pabaigos dar veikė stiprūs sukilėlių būriai
(Antano Mackevičiaus, Boleslovo Dluskio-Jablonovskio) ir jie netgi keletą kartų
įveikė carinės kariuomenės dalinius. 1864 m. pavasarį, po žiemos pauzės, sukilėliai dar kartą suaktyvėjo, tačiau jų skaičius jau nebeprilygo 1863 m. kovotojų

mų taktikos klausimais, šis komitetas siekė
lygių teisių su Centriniu tautiniu komitetu
Varšuvoje. Vilniaus sąmokslininkai manė,
kad Lietuvoje ir Baltarusijoje sukilimui dar
nepasirengta, ir bijojo, kad Varšuva gali
per anksti jį pradėti. 1861 m. didesnėje
Lietuvos dalyje, kaip ir didžiojoje Rusijos
imperijos dalyje, buvo panaikinta baudžiava (etninėse lietuvių žemėse Augustavo gubernijoje tokia reforma įvykdyta
dar XIX a. pradžioje). Šis įvykis taip pat paskatino visuomenę veikti: dalis valstiečių
buvo nepatenkinti baudžiavos panaikinimo sąlygomis ir kai kuriose Šiaurės vakarų
krašto (Lietuvos ir Baltarusijos) vietovėse
kilo valstiečių neramumai.
Sukilimą planuota pradėti 1863 m.
pavasarį, tačiau imperinė valdžia paskelbė
apie rekrutų ėmimą Lenkijos Karalystėje, todėl jis prasidėjo 1863 m. pradžioje.
Sausio 22 d. sukilėliai Lenkijoje paskelbė
manifestą, kad atkuriama Abiejų Tautų
Respublika, luomams suteikiamos lygios
teisės, žemė, kurią dirba valstiečiai, perduodama jų nuosavybėn. Šiuo manifestu
faktiškai vadovavosi ir Lietuvos sukilėliai.
1863 m. kovo mėn. vadovavimą sukilimui
Lietuvoje perėmė „baltieji“, tačiau 1863 m.
vasarą sukilimo vairas vėl atsidūrė „raudonųjų“ rankose: liepos viduryje Laikinosios
tautinės vyriausybės komisaru tapo Konstantinas Kalinauskas, o tų pačių metų
lapkričio viduryje kunigas Antanas Mackevičius buvo paskirtas Kauno vaivada.
Pagrindinis sukilėlių tikslas istorinėje
Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, buvo Abiejų
Tautų Respublikos su 1772 m. sienomis
atkūrimas. Sukilimo vadovai Lietuvoje
dažniausiai vykdė Varšuvos nurodymus, o
nesutarimų, kiek galima spręsti iš turimų
duomenų, daugiausia kilo taktikos klausiHerbas su 1863 m. sukilimo simboliais.
RKM, AD-1023
Antspaudas, naudotas 1863 m. sukilėlių.
VDKM, E-481

Savanorio Bolislovo Kolyškos diržo sagtis. LNM, IM-1

Medinė drožinėta lėkštė duonai, priklausiusi
sukilėliui Eismantui Jovaišai, naudota kaip
sutartinis ženklas padėčiai įvertinti (jei lėkštė ant
stalo – pavojaus nėra). VDKM, E-2365

