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1798 m. – Mirë buvæs Lietuvos-Lenkijos valstybës valdovas
Stanislovas Augustas.
1798 m. – Pagal Lauryno Stuokos-Gucevièiaus projektà uþbaigta perstatyti Vilniaus rotuðë.
1799 m. spalio 29 d. – 1848 m. kovo 10 d. – Gyveno lietuviø
tautinio atgimimo ákvëpëjas Simonas Stanevièius.
XVIII a. – pab. Lietuvoje iðaugo smulkioji miesto pramonë.
XIX a. – pr. Lietuvoje kaimai pradëjo skirstytis á vienkiemius.
1800 m. – Vilniuje sudaryta nuolatinë miesto policija. –
1800 m. – Lietuvoje ávestas Rusijoje galiojæs senasis – Julijaus –
kalendorius. Uþnemunëje ir toliau galiojo Grigaliaus kalendorius.

XIX AMÞIUS
1801–1825 m. – Rusijos caro Aleksandro I valdymo laikotarpis
Lietuvoje.
1801 m. rugsëjo 21 d. – Lietuvos gubernija padalyta á Lietuvos
Vilniaus ir Lietuvos Gardino gubernija, kurias kontroliavo Vilniuje
rezidavæs Lietuvos generalgubernatorius.
1801–1806 m. – Lietuvos gubernatoriumi buvo Leontijus Beningsenas.
1801–1875 m. – Iðspausdinti 227 leidiniai lietuviø kalba.
1801–1875 m. – Gyveno Þemaièiø Didysis vyskupas, raðytojas, blaivybës sàjûdþio globëjas Motiejus Valanèius.
1802 m. – Lietuvoje panaikinta Edukacinë komisija.
1802–1804 m. – Lietuvoje buvo vykdoma ðvietimo reforma.
1803 m. balandþio 16 d. – Vilniaus vyriausioji mokykla Rusijos
caro Aleksandro I ásaku reorganizuota á Vilniaus imperatoriðkàjá
universitetà. Vietoje Edukacinës komisijos ðvietimo reikalams tvarkyti ákurta Vilniaus ðvietimo apygarda.
1803 m. – Vilniuje pradëjo veikti Borucho Romo spaustuvë.
1837–1862 m. ði spaustuvë buvo vienintelë Lietuvoje, kuriai Rusijos
valdþia leido spausdinti maldaknyges, kitas knygas þydø kalba.
1803 m. – Vilniaus universitete ásteigta Politinës ekonomijos
katedra.
1804 m. – Iðleisti „Nuostatai dël þydø“, t. y. paskelbtas Þydø
statutas. Pagal vienà ið jo punktø þydai buvo ápareigoti per trejus
metus iðsikelti ið kaimø (ið viso ið sodþiø á miestus turëjos iðsikelti
daugiau kaip 60 tûkst. þydø ðeimø). 1809 m. iðkeldinimas buvo
sustabdytas. Statutas taip pat áteisino þydø pavardes.
1805 m. – Jozefas Frankas ákûrë Vilniaus medicinos draugijà (ji
veikë iki 1840 m.).
1805 m. – Vilniaus universitete darbà pradëjo Rusø filologijos katedra, universitete pradëtos dëstyti Vakarø Europos naujosios kalbos.
1807 m. – Carui Aleksandrui I buvo nusiøstas S. Nemcevièiaus
parengtas memorandumas dël LDK atkûrimo.
1807 m. liepos 7 d. – Sudaryta Varðuvos Kunigaikðtystë. Joje
buvo ávestas Napoleono kodeksas. Sutartis sudaryta remiantis Rusijos ir Prancûzijos sutartimi, pasiraðyta 1807 m. liepos 7 d. Tilþëje. Á Varðuvos Kunigaikðtystæ áëjo ir Lietuvos dalis, vadinama Uþnemune. Pradëjus galioti Napoleono kodeksui, èia valstieèiai gavo
asmens laisvæ, taèiau savo valdomos þemës savininkais netapo.
Kunigaikðtystë gyvavo iki 1815 m.).
1807–1815 m. – Varðuvos Kunigaikðtystës gyvavimo laikotarpis.
1807 m. – Kaune sudaryta nuolatinë miesto policija.
1807 m. liepos 22 d. – Napoleonas pasiraðë Varðuvos Kunigaikðtystës konstitucijà.

Paminklas Simonui Daukantui Lenkimuose. Skulptorius Regimantas.
Midvikis. Danutës Mukienës nuotrauka

1807–1808 m. – Klaipëda tapo Prûsijos karaliø rezidencija.
1808 m. – Lietuvoje ákurtas Vakcinacijos institutas.
1808 m. – Caro vyriausybë suvienodino Lietuvos bei rusø bajorø teises. Sumenkëjo jø vaidmuo politiniame gyvenime.
1808 m. – Panaikintos miestø teisës. Miestø valdþia priklausë
gubernijos administracijai.
(Nukelta á 38 p.)
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(Atkelta ið 37 p.)
1809–1811 m. – Peterburge susiformavo Lietuvos didikø grupë, kuri siekë politinës Lietuvos autonomijos Rusijos imperijos
sudëtyje.
1811 m. – Lietuvos cechai pradëjo vadovautis Rusijos amatø
statutais ir ástatymais.
1811 m. – Rusijos carui Aleksandrui I buvo áteiktas Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtystës ákûrimo projektas (autorius – Mykolas
Kleopas Oginskis). Pagal ðá projektà Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë (sudaryta ið 8 Rusijos gubernijø, kuriose veikë Lietuvos statutas) bûtø buvusi autonominë valstybë, valdoma Rusijos caro.
1812 m. birþelio 24 d. – Napoleonas pradëjo karà prieð Rusijà.
Jo kariuomenë forsavo Nemunà ties Kaunu, per kelias dienas uþëmë Lietuvos teritorijà.
1812 m. birþelio 28 d. – Napoleono kariuomenë uþëmë Vilniø.
1812 m. liepos 1 d. – 1812 m. gruodþio mën. Prancûzmetis
Lietuvoje. Èia veikë Napoleono ákurta Lietuvos laikinosios vyriausybës komisija – prancûzø civilinës valdþios organas. Ji vykdë
Lietuvos administravimo funkcijas. Komisijos pirmininku buvo paskirtas buvæs Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës rûmø (dvaro)
marðalas Stanislovas Soltanas. Komisijai pavaldþios buvo Vilniaus,
Gardino, Minsko gubernijos, vadintos departamentais, taip pat Baltstogës (Bialystoko) sritis. Komisija veikë iki 1812 m. gruodþio mënesio, kol Napoleono armija pasitraukë ið Lietuvos.
1812 m. liepos 14 d. – Vilniaus katedroje Laikinoji komisija
paskelbë aktà dël Lietuvos ir Lenkijos unijos. Ðiame akte kalbama
apie Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtytës gyventojø pasiryþimà ið-
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laikyti Lietuvos, kaip politinio subjekto, statusà, kurá Lietuva turëjo
Lenkijos ir Lietuvos valstybës gyvavimo periodu.
1812 m. gruodþio 10 d. – Á Vilniø áþengë rusø kariuomenë.
1812 m. – Lietuvoje savo veiklà atnaujino masonø loþës. Pirmosios masonø struktûros Lietuvoje (Vilniuje) buvo ákur tos
1776 m. – Pirmoji loþë Vilniuje pradëjo veikti 1778 metais.
1813 m. sausio 6 d. – Caras Aleksandras I pasiraðë manifestà,
skelbiantá pergalingà karo su Napoleonu pabaigà. Tuo metu Rusø
armija jau buvo uþëmusi visà iki Napoleono ásiverþimo valdytà
Lietuvos teritorijà.
1815 m. – Vienos kongreso sprendimu sukurta Lenkijos Karalystë, á kurios sudëtá áëjo ir Lietuvos dalis – Uþnemunë. Ðioje teritorijoje Tebegaliojo Napoleono teisynas, Grigaliaus kalendorius. Administracijos ir teismo ástaigose kalbëta tik lenkø kalba. Lenkijos
Karalystë asmeniniais ryðiais buvo glaudþiai susieta su Rusijos
imperija ir turëjo Rusijos caro „dovanotà“ konstitucijà.
1815 m.rugsëjo 28 d. – Prasidëjo Vienos kongresas.
1816 m. – Vilniuje iðleistas pirmasis visas Naujojo Testamento
vertimas á lietuviø kalbà. Já parengë Þemaièiø vyskupas, kunigaikðtis
Juozapas Arnulfas Giedraitis su savo talkininkais.
1817–1823 m. – Lietuvoje aktyviai veikë masonø ir slaptos
studentø organizacijos (filomatai, filaretai, ðubravcai, masonai) veikla Lietuvoje.
1817–1823 m. – Lietuvoje veikë Filomatø draugija.
1817 m. – Kraþiø mokykla pertvarkyta á gimnazijà. Tai buvo
viena pirmøjø pasaulietiniø mokyklø Lietuvoje.
1817 m. – Vilniuje miesto inteligentija ákûrë masoniðkà Ðubravcø (Nenaudëliø) draugijà. Ji savo spaudoje kritikavo atgyvenusius
socialinius paproèius. Ði draugija kûrë planus, kaip sujungti Vilniaus ðvietimo apygardà su Lenkijos Karalyste.
1817 m. – Vilniuje buvo ákurtos studentiðkos Filomatø ir Filaretø draugijos. Jos siekë þadinti jaunimo patriotinæ dvasià ir ragino
kovoti prieð rusø valdþià. Jos taip pat skatino ir kitø slaptø masiniø
jaunimo, ypaè moksleiviø organizacijø kûrimàsi Vilniuje, Kraþiuose, Këdainiuose, Kaune ir kt. Lietuvos vietose. Per jas buvo populiarinamos moralës tobulëjimo, saviauklos, ðvietimo bei kovos prieð
rusø autokratijà idëjos. Vienas ið draugijos ákûrëjø buvo iðkilus
lenkø ir lietuviø poetas Adomas Mickevièius
1818 m. – Liudvikas Rëza Karaliauèiuje iðleido Kristijono Donelaièio „Metus“ su vertimu á vokieèiø kalbà.
1818 m Vilniaus apskrities bajorø seimelis áteikë praðymà Rusijos carui dël asmens laisvës suteikimo valstieèiams. Praðymas
nebuvo patenkintas.
1819 m. – Nuo Lietuvos Vilniaus gubernijos atskir tas ir prie
Kurðo gubernijos prijungtas Lietuvos pajûrio ruoþas – Palangos ir
Ðventosios apylinkës.
1819–1822 m. – Lietuvoje veikë Bièiuliø draugija.
1819 m. – 2 deð. pab. 1819 m. – 3 deð. pr. Lietuvoje prasidëjæs
etnokultûrinis sàjûdis tapo tautinio lietuviø atgimimo uþuomazga.
1820–1823 m. – Lietuvoje veikë Filaretø draugija.
1821 m. – Ukmergëje ásteigta masonø loþë „Dorovës triumfas“.
1822 m. – Nustatyta muitø siena tarp Lenkijos Karalystës ir
Augustavo bei Vilniaus gubernijos.
1822 m. – Rusijos caras Aleksandras I uþdraudë masonø organizacijø veiklà. Buvo uþdarytos Vilniaus studentø, Lietuvos moksleiviø organizacijos, jø nariai represuoti, iðtremti.
1822 m. rugpjûèio 13 d. – Caro valdþia uþdraudë Ðubravcø drau-
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gijos veiklà, ásakë nutraukti draugijos laikraðèio „Grindinio þinios“
leidybà.
1822 m. rugpjûèio 13 d. – Visoje Rusijoje uþdraudþiama masonø ir kitø draugijø, á kurias stojant reikia duoti specialià priesaikà,
veikla.
1822 m. – Vilniuje Simonas Daukantas paraðë pirmà istoriná
savo veikalà – „Darbas senøjø lietuviø ir þemaièiø“ lietuviø kalba.
1822–1823 m. – Vilniuje iðspausdinti pirmieji Adomo Mickevièiaus poezijos tomeliai.
1823–1824 m. – Maþojoje Lietuvoje iðleistas pirmasis periodinis leidinys lietuviø kalba – „Nusidavimai Dievo karalystëje“.
1822–1824 m. – Vilniaus universitete veikë þemaièiø studentø
bûrelis. Jie savo veikloje daug dëmesio skyrë lietuviðkumo puoselëjimui ir visuomenës ugdymui.
1823 m. – Rusijos caras Aleksandras I paskelbë dar vienà
ásakà dël þydø iðkeldinimo ið kaimø.
1823 m. – Vilniuje ásigaliojo Rusijos amatø ástatymas.
1823 m. spalio 23 d. – 1823 m. spalio 24 d. – Prasidëjo filomatø
ir su jais susijusiø draugijø nariø suëmimai.
1824 m. – Vilniaus universitete visi raðtai buvo pradëti raðyti
rusiðkai.
1825–1855 m. – Rusijos caro Nikolajaus I valdymo laikotarpis
Lietuvoje.
1825 m. – Karaliauèiuje iðëjo Liudviko Rëzos ir jo talkininkø
parengtas pirmasis lietuviø liaudies dainø rinkinys.
1827 m. – Panaikinta þydø turëta privilegija iðsipirkti ið rekrûtø
(Rusijos caras Nikolajus I, siekdamas panaikinti þydø tautiná atskirumà ir integruoti juos á imperijos socialini gyvenimà, ávedë þydams karinæ prievolæ. Iki to laiko þydai ðià prievolæ atlikdavo netiesiogiai, mokëdami papildomus mokesèius valstybës iþdui).
1828 m. – Vilniaus universiteto vadovybë papraðë Rusijos ðvietimo ministerijos leisti Universitete ásteigti lietuviø kalbos katedrà.
Praðymas nebuvo patenkintas.
1828 m. – Vilniuje, Romø spaustuvëje, iðspausdintas Rusijos
Haskalos sàjûdþio pradininko Icchako Levinzono ið Voluinës Kremenieco raðinys „Pamokymas Izraeliui“. Ðis leidinys padëjo þydø
ðvietëjiðkam sàjûdþiui plisti Lietuvoje.

1829 m. – Iðspausdintas Simono Daukanto veikalas „Darbai
senøjø lietuviø ir þemaièiø“.
1830 m. pab. – Prasidëjo sukilimas buvusioje Lenkijos Karalystëje.
1830 m. – pab. Kilo neramumai Lietuvoje, ypaè tarp jaunimo.
1830–1831 m. – Vyko sukilimas prieð Rusijos caro valdþià
Lietuvoje ir Lenkijoje. Pagrindinis sukilimo tikslas buvo atkurti Lenkijos ir Lietuvos valstybæ („Abiejø tautø“ federacijà). Sukilimà Lietuvoje ir Vakarø Baltarusijoje organizavo bei jam vadovavo Lietuvos vyriausiasis komitetas, veikæs Vilniuje. Vyriausiasis sukilimo
vadas buvo A. Gelgaudas. Prie jo ðtabo veikë Laikinoji lenkø centrinë vyriausybë Lietuvoje. Pagrindinis sukilimo mûðis ávyko 1831 m.
birþelio 19 d. tarp Vilniaus generalgubernatoriaus M. Chvickio vadovaujamos 26 tûkst. kariø turinèios kariuomenës ir 12,6 tûkst.
kovotojø sutelkusios A. Gedgaudo kariuomenës. Mûðis vyko prie
Vilniaus, Paneriø kalvose. Sukilëliai ðá susirëmimà pralaimëjo. Dar
po keliø susirëmimø su caro valdþià rëmusiais kariðkiais sukilëliai
pradëjo partizaninæ kovà, kuri truko iki 1832 m pavasario.
1831 m. – Rusijos kariuomenë uþëmë Varðuvà ir sukilimà numalðino.
1830–1831 m. – Sukilimo metu þemaièiø bajorai savo reikalavimais neiðsiskyrë ið bendrøjø politiniø unijiniø reikalavimø. 1831 m.
birþelio 3–20 dienomis veikë Þemaitijos centrinë vyriausybë. Ji
buvo sudaryta Tytuvënuose ið Raseiniø, Ðiauliø, Telðiø apskrièiø
sukilëliø keturiø valdþios atstovø.
1831 m. – Vilniuje pradëjo veikti pirmoji pasaulietiðka þydø
mergaièiø mokykla.
1831 m. ruduo – Rusijos valdþia pradëjo vykdyti „lenkø pradø
naikinimo“ politikà buvusiose Lenkijos ir Lietuvos valstybës þemëse. Lietuvoje jos tikslas buvo depolonizuoti kraðtà, o ateityje ir visiðkai surusinti. Lenkijos ir Lietuvos þemës buvo pradëtos vadinti
Rusijos Vakarø kraðtu.
1832 m. geguþës 15 d. – Rusijos caras Nikolajus I pasiraðë
ásakà dël Vilniaus universiteto uþdarymo.
1832–1833 m. – Rusijos valdþia vietoje panaikinto Vilniaus universiteto ásteigë dvi specialiàsias mokyklas: Vilniaus medicinos ir chirur(Nukelta á 40 p.)

Þemaitijos apylinkës nuo Ðatrijos kalno. Danutës Mukienës nuotrauka
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Medalis, skirtas Þemaièiø raðytojui, ðvietëjui vyskupui Motiejui Valanèiui.
Dailininkas Petras Gintalas. Nuotrauka ið dailininko archyvo

(Atkelta ið 39 p.)
gijos akademijà bei Vilniaus Romos katalikø dvasinæ akademijà.
1832–1842 m. – Veikë Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademija.
1832 m. – Atidaryta Vilniaus Romos katalikø dvasinë akademija.
1833–1845 m. – Paþaislio baþnyèia ir vienuolynas pritaikyti
staèiatikiø kulto reikmëms.
1834 m. – Vietoje uþdaryto Vilniaus universiteto atidarytas rusiðkas Kijevo ðv. Vladimiro universitetas. Á já buvo perkelta nemaþa
dalis Vilniaus universiteto turto.
1835–1841 m. – Vilniuje lenkø kalba buvo iðleisti devyni Teodoro Narbuto „Lietuviø tautos istorijos“ tomai.
1835 m. – Ákurta P. Savièiaus Demokratinë draugija.
1838 m. – Simonas Daukantas paraðë „Istorijà þemaitiðkà“.
1839 m. vasario 27 d. – Vilniuje pogrindinës organizacijos „Jaunoji Lenkija“ emisarui Lietuvoje ávykdyta mirties bausmë. Ði organizacija planavo organizuoti sukilimà prieð Rusijos valdþià.
1839 m. – Lietuvoje panaikinta Unitø baþnyèia. Unitai prievarta
buvo pradëti gràþinti á Staèiatikiø baþnyèià. Kunigams buvo uþdrausta
krikðtyti miðriø santuokø vaikus.
1839 m. – Lenkø kalbos ir literatûros disciplinos iðbrauktos ið
Rusijos Vakarø kraðto mokyklø programø.
1840 m. – Lietuvoje ávesti Rusijos ásakymai.
1840 m. sausio 9 d. – Paskelbtas Rusijos caro Nikalojaus I
ásakas dël valstybiniø valstieèiø reforma (Kiseliovo reforma).
1840 m. – Rusijos caro Nikalojaus I ásakymu ið Lietuvos Vilniaus ir Lietuvos Gardino gubernijø pavadinimø iðbrauktas Lietuvos vardas.
1840 m. liepos 7 d. – Lietuvos Statutas neteko galios. Vilniaus
gubernijoje galutinai ávesta Rusijos teisë.
1840 m. – Teismo raðtvedyboje Lietuvoje lenkø kalba pakeista
rusø kalba.
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1840 m. – Vilniuje iðgarsëjo kompozitorius Stanislavas Moniuðka. Èia pirmà kartà atlikta jo paraðyta opera „Halka“.
1841 m. birþelio 4 d. – Rusijos vidaus reikalø ministerijos potvarkiu prie Þemaièiø vyskupystës baþnyèiø leista steigti lietuviðkas pradines mokyklas. Vyskupo Motiejaus Valanèiaus pastangomis XIX a. – viduryje jø veikë apie 200. Kai kuriose Þemaitijos
vietovëse skaityti pramoko apie pusë visø gyventojø.
1841–1842 m. – Sekuliarizuojamos (supasaulietintos) Katalikø
Baþnyèios þemës. Tokiu bûdu stengtasi pakirsti Katalikø Baþnyèios
ekonominæ galià ir pranaðumà prieð Staèiatikiø Baþnyèià.
1841 m. – Vilniuje pradëjo veikti pirmoji pasaulietiðka þydø
berniukø mokykla.
1841–1851 m. – Vilniuje buvo leidþiamas Jozefo Ignaco Kraðevskio redaguotas þurnalas „Athenaeum“ lenkø kalba, kuriame
daug dëmesio buvo skirta Lietuvos istorijai, kultûrai, kraðtotyrai.
Kaip ir visà to meto spaudà, þurnalà kontroliavo Rusijos cenzûra. –
Po 1831 m. lenkiðkos periodikos leidimas Vilniuje buvo nutrûkæs
dël Rusijos valdþios vykdomos „lenkø pradø naikinimo“ politikos.
Iki XIX a. – 5 deðimtmeèio pradþios Vilniuje dviem ka lbom –rusø ir
lenkø – ëjo valdþios oficiozas „Litovskij vestnik - Kurier Litewski“.
1842 m. sausio 11 d. – Uþdaryta Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademija. – Taip pasielgta paaiðkëjus, kad studentai vis dar
puoselëja Lietuvos ir Lenkijos patriotines ir iðsivadavimo ið Rusijos valdþios idëjas, dalyvauja konspiracinëje veikloje, nukreiptoje
prieð Rusijos valdþià.
1842–1844 m. – Vilniaus Romos katalikø dvasinë akademija
buvo perkelta á Peterburgà. Taip buvo siekiama sustiprinti akademijos ir jos auklëtiniø veiklos kontrolæ, pajungti ðià ástaigà Rusijos
valdþios politikai.
1842 m. – Vilniuje iðleista Eustachijaus Tiðkevièiaus knyga
„Þvilgsnis á vietinius archeologijos ðaltinius“, davusi pradþià archeologijos mokslui Lietuvoje.
1843 m. liepos 13 d. – Iðleistas Rusijos caro Nikolajaus I ásakymas dël Kauno gubernijos sudarymo. Ið septyniø Vilniaus gubernijos apskrièiø sudaryta Kauno gubernija. Prie Vilniaus gubernijos prijungtos Lydos, iki to laiko priklausiusios Gardino gubernijai, Vileikos
ir Dysnos apskritys. Pastarosios priklausë Minsko gubernijai.
1843 m. – Pertvarkant visà ðiaurës kraðto administracijà, ið
Vilniaus gubernijos buvo atkirstos 7 vakarinës apskritys ir tuo bûdu
sudaroma iki Pirmojo pasaulinio karo iðsilaikiusi Kauno gubernija,
ë kurià áëjo didþioji Þemaitijos dalis.
1844 m. – Uþdaryta Kraþiø gimnazija.
1844–1845 m. – Kauno gubernijos degtinës varyklos kasmet
pagamindavo po 1–1,5 milijonø kibirø degtinës.
1844 m. balandþio 27 d. – Paskelbtas ástatymas dël privalomø
inventoriø sudarymo Rusijos vakarø gubernijose. Rusijos valdþia
siekë tiesiogiai reglamentuoti dvarininkø ir valstieèiø santykius ir
taip riboti vietos þemvaldþiø teises bei átakà visuomenei.
1844 m. – Panaikinti kahalai – savarankiðkos þydø etnokonfesinës bendruomenës. Þydai priskirti bendrai Rusijos valdymo sistemai. Þydø vaikams pradëtos steigti valdinës mokyklos, kuriose
mokyta rusiðkai. Vilniuje ásteigta valdinë rabinø mokykla. –
1845 m. – Peterburge buvo iðleista Simono Daukanto knyga
„Bûdas senovës lietuviø, kalnënø ir þemaièiø“. Tai pirmoji lietuviø
kalba iðleista Lietuvos ir lietuviø kultûros istorija. –
1846–1849 m. – Veikë Lietuvos jaunimo brolybës sàjunga. –
Jos iniciatoriai buvo broliai Pranas ir Aleksandras Dalevskiai. Tai
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slapta lenkø ir lietuviø organizacija, rengusi naujo sukilimo prieð
Rusijos valdþià planus. 1849 m. organizacija buvo susekta, jos
nariai ir vadovai nuteisti. Organizacijos veikla stabdë rusifikacijà,
skatino tautos prieðinimàsi Rusijos reþimui.
1846 m. – Iðleistas pirmasis lietuviðkas kalendorius – Lauryno
Ivinskio sudarytas „Metø skajtlius ûkiniðkas ant metø Vieðpaties
1846“ (ëjo iki 1864 m.).
1846 m. – Caro Nikolajaus I ásakymu Këdainiuose ákûrë staèiatikiø parapijà.
1847 m. – Ásigaliojo privalomieji inventoriai.
1847 m. rugpjûèio 3 d. – Rusijai pasiraðius konkordatà su Vatikanu, Katalikø Baþnyèios padëtis Lietuvoje ðiek tiek pagerëjo.
1848 m. – Vilniuje lietuviø kalba iðleistas bûsimojo Þemaièiø vyskupo Motiejaus Valanèiaus istorinis veikalas „Þemaièiø vyskupystë“.
1848 m. – Þemaitijoje – choleros epidemija.
1849 m. – Padidinta Þemaièiø vyskupija. – Þemaièiø vyskupu
tapo Motiejus Valanèius.
XIX a. – II p. Susiformavo Lietuvos burþuazija.
1850 m. – Atkurta Vilniaus ðvietimo apygarda. – Jai buvo perduotos Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko gubernijø mokyklos.
1850 m. – Simonas Daukantas paraðë „Pasakojimà apie veikalus lietuviø tautos senovëje“.
1850 m. – Motiejus Valanèius tapo Þemaièiø (Telðiø) vyskupu.
1850 m. – Katalikø Baþnyèia organizuotai pradëjo stabdyti lietuviø liaudies rusifikacijà.
1851 m. – Tilþëje iðspausdintas laikraðtis „Lietuviðkas prielaiðkas“.
1851–1927 m. – Gyveno Lietuvos tautinio atgimimo judëjimo
patriarchas Jonas Basanavièius.
1852 m. – Ákurtas Centrinis senøjø aktø archyvas. Jis rûpinosi
archyviniø ðaltiniø komplektavimu ir apsauga.
1854 m. – Nemunu reguliariai pradëjo plaukioti pirmieji garlaiviai.
1854 m. – Nutiesta pirmoji telegrafo linija Lietuvoje. Ji ëjo iðilgai Peterburgo–Varðuvos plento.
1854 m. balandþio 16 d. – Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius paraðë laiðkà Þemaièiø vyskupijai, ragindamas tikinèiuosius
paklusti Vyriausybei.
1855–1881 m. – Rusijos caro Aleksandro II valdymo laikotarpis Lietuvoje.
1855 m. – Vilniaus generalgubernatoriumi buvo paskirtas Vladimiras Nazimovas.
1855 m. – Vilniuje ákurta laikinoji Archeologijos komisija, sutelkusi viso kraðto intelektualus. Ta buvo humanitarinë mokslinë draugija, telkusi inteligentijà kraðto tyrimo darbui ir puoselëjusi Vilniaus universiteto atkûrimo planus. Priþiûrint Komisijai, veiklà pradëjo Senienø muziejus. Komisija ásteigta grafo Eustachijaus Tiðkevièiaus iniciatyva, kai kraðte neliko aukðtojo mokslo ástaigø. Komisijai priklausë profesionalûs istorijos tyrinëtojai ir mëgëjai, gydytojai, gamtininkai, raðytojai, dailininkai, visuomenës veikëjai ir dvarininkai, aukojæ Komisijos veiklai. Komisija vienintelë sudarë galimybæ ðiaip taip organizuoti kraðto moksliná ir kultûriná gyvenimà. Ji
atliko tyrimus, propagavo kultûros ir mokslo þinias ið istorijos, archeografijos, literatûros, kalbos.Komisijos veikla nutrûko 1864 metais.
1855 m. – Beveik visi valstybiniai valstieèiai iki to laiko jau buvo
tapæ èinèininkais.
1856 m. – Buvo ákurta Vilniaus archeologijos komisija. –
1856 m. – Vidurinëse mokyklose atnaujintas lenkø kalbos ir

literatûros dëstymas. Tai buvo susijæ su laikina Rusijos caro valdþios „liberalinio atðilimo“ politika, kurios pradëjo laikytis po Nikolajaus I mirties á sostà atëjæs Aleksandras II.
1856–1857 m. – Vokieèiø kalbininkas Augustas Ðleicheris paraðë ir iðleido pirmàjà mokslinæ lietuviø kalbos gramatikà.
1857 m. vasario 12 d. – Rusijos caras Aleksandras II pasiraðë
reskriptà Vilniaus generalgubernatoriui Vladimirui Nazimovui dël
gubernijø bajorø komiteto ásteigimo valstieèiø reformai parengti.
1857–1858 m. – Buvo iðleisti ðeði leidinio Teka Wileñska („Vilniaus portfelis“) tomai, o 1859 ir 1862 m. – po tomà „Pismo Zbiorowe Wileñskie“ („Vilniaus raðtø rinkinys“). Juose buvo publikuojama lenkiðkai raðiusiø Lietuvos raðytojø ir poetø kûryba, kitø kraðto autoriø kûriniai lietuviðka tematika, mokslo ir publicistikos straipsniai Lietuvai aktualiomis temomis.
1857–1859 m. – Mikalojus Akelaitis ir kiti demokratinës orientacijos inteligentai nesëkmingai mëgino gauti Rusijos valdþios leidimà lietuviðkam laikraðèiui leisti Lietuvoje.
1858–1865 m. – Vilniuje buvo panaikinti vokieèiø amatininkø
cechai.
1858–1864 m. – Blaivybës sàjûdþio Lietuvoje metai. Vyskupas
Motiejus Valanèius kûrë blaivybës draugijas, kuriø veikloje masiðkai dalyvavo valstieèiai. Ði veikla ardë senàjà tvarkà, keitë dvaro ir
valstieèiø santykius, liaudies santykius su Rusijos valdþia. – Valstietis tapo sàmoningu politinës kovos su Rusijos valdþia subjektu.
Sustiprëjo Katalikø Baþnyèios átaka liaudþiai. Rusijos valdþia 1864
m. – uþdraudë draugijø veiklà.
1860 m. – Vilniuje veikë 12 spaustuviø, 2 litografijos ir raidþiø
liejykla.
1860 m. – Lietuvos praeities tyrinëtojas, leidëjas Adomas Honoris Kirkoras tapo oficialaus laikraðèio „Wilenski vestnik – Kurier
Wilenski“ redaktoriumi. Jame oficiali informacija buvo skelbiama
rusø ir lenkø kalbomis, o literatûrinë, kraðtotyrinë medþiaga – lenkø kalba (nuo XIX a. – 5 deðimtmeèio laikraðtis buvo leidþiamas tik
rusø kalba). Daugiausia dëmesio buvo skiriama Lietuvos reikalams. Laikraðtis laikësi liberaliosios linijos. Leidþiant ðá laikraðtá
dalyvavo didelë kraðto inteligentijos dalis.
1860–1863 m. – Vilniaus observatorija leido pirmàjá Rusijos
imperijoje tiksliøjø mokslø þurnalà – „Vestnik matematièeskich
nauk“ rusø kalba.
1881–1894 m. – Rusijos caro Aleksandro III valdymo laikotarpis Lietuvoje.
1861–1862 m. – Per Lietuvà baigtas tiesti geleþinkelis „Peterburgas–Varðuva“.
1861 m. kovo 3 d. – Caro ásakymu „Nuostatai dël valstieèiø,
iðeinanèiø ið baudþiavinës priklausomybës“ Lietuvoje panaikinta
baudþiava. –
1861 m. kovo mën. 1861 m. rugpjûèio mën. Lietuvoje vyko politinës ir patriotinës manifestacijos, kuriuose buvo keliamos Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo idëjos.
1861 m. – Lietuvoje ir Lenkijoje susiformavo dvi visuomeninës
grupuotës: baltieji ir raudonieji – reformø ðalininkai ir revoliucionieriai.
1861 m. vasara Lietuvoje ávyko pirmasis streikas, kuriame
dalyvavo 45 akmenskaldþiai.
1861 m. – Klaipëdoje pastatytas naujas dujø fabrikas.
1861 m. – Lietuvoje ávesta luominë valstieèiø savivalda.
(Nukelta á 42 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Medalis, skirtas „Metø“ autoriui Kristijonui Donelaièiui. Dailininkas Petras
Gintalas. Nuotrauka ið dailininko archyvo

(Atkelta ið 41 p.)
1862 m. vasara Susikûrë Lietuvos raudonøjø judëjimo komitetas
sukilimui prieð Rusijos valdþià rengti. Rudená jis per tvarkytas á
Lietuvos provincijos komitetà. Komitetas uþmezgë ryðius su Centriniu
tautiniu komitetu Lenkijoje. Lietuvos konservatyvieji dvarininkai buvo
susitelkæ á baltøjø stovyklà, kuriai vadovavo Jokûbas Geiðtoras,
Aleksandras Oskerka, Antanas Jelenskis, Aleksandras Domeika.
– Jie buvo „organinio darbo“ programos ðalininkai. Ðioje programoje
buvo numatyta reikalauti ið Rusijos valdþios iðplësti vietos bajorø
savivaldos teises, atkur ti Vilniaus universitetà, steigti liaudþiai
mokyklas ir bibliotekëles, leisti ir platinti literatûrà gimtàja kalba,
atsargiai keisti þemvaldþiø santykius su valstieèiais, stengiantis
iðsaugoti stambiàjà þemëvaldà. Raudonøjø vadai – kunigas Antanas
Mackevièius, teisininkas Konstantinas Kalinauskas, Vilniaus karo
apygardos vado adjutantas Liudvikas Zveþdovskis.
1862 m. spalio mën. Lietuvos raudonøjø judëjimo komitetas
buvo pertvarkytas á Lietuvos provincijos komitetà (LPK).
1863 m. sausio 22 d. – Centrinis tautinis komitetas, pasivadinæs Laikinàja tautine vyriausybe, paskelbë sukilimà Lietuvoje ir
Lenkijoje.
1863–1864 m. – Vyko sukilimas prieð caro valdþià Lietuvoje ir
Lenkijoje.
1863 m. vasario 1 d. – Lietuvos provincijos komitetas ëmësi
provincijos revoliucinës valdþios funkcijø.
1863 m. vasario pradþia Prasidëjo sukilimas Lietuvos teritorijoje.
1863 m. kovo 12 d. – Rusijos caras Aleksandras II pasiraðë
ásakà dël valstieèiø laikinøjø prievoliø dvarininkams panaikinimo.
Laþas buvo panaikintas ir ávestas privalomas skirtinës þemës iðpirkimas. Buvæ laikinieji prievolininkai priskirti valstieèiø savininkø kategorijai, èinðas sumaþintas, valstieèiams pripaþinta teisë
naudotis servitutinëmis naudmenomis dvaro þemëje. Tuo norëta
atitraukti valstieèius nuo sukilimo.
1863 m. geguþës 7–9 d. – Ávyko sukilëliø ir caro kariuomenës
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susirëmimas prie Birþø. Pralaimëjus ðá mûðá, sukilëliø vadovybë
buvo priversta atsisakyti dideliø operacijø, apsiriboti partizaniniais
veiksmais, nestoti á atvirus mûðius su prieðu.
1861 m. rugsëjo 3 d. – Rusijos valdþia, siekdama likviduoti
neramumus, susijusius su baudþiavos panaikinimu ir patriotinëmis manifestacijomis, ávedë karo padëtá Vilniuje, Vilniaus apskrityje ir beveik visoje Kauno gubernijoje.
1863 m. geguþës 13 d. – 1865 m. – Vilniaus generalgubernatoriaus pareigas ëjo Michailas Muravjovas. Rusijos caras Aleksandras II paskyrë Michailà Muravjovà vyriausiuoju Ðiaurës vakarø
kraðto virðininku ir suteikë jam ypatingus ágaliojimus slopinant 1863
m. sukilimà. Nuo rugsëjo M. Muravjovo valdþion buvo perduota ir
lietuviðkoji Augustavo gubernijos dalis.
1863 m. rugpjûèio 24 d. – Lietuvos Uþnemunë buvo priskirta
Vilniaus generalgubernatoriui Michailui Muravjovui.
1863 m. ruduo 1863 m. sukilimas pradëjo blësti. Ðis sukilimas – sudëtinë bendro buvusiø Lenkijos ir Lietuvos unijos partneriø pasiprieðinimo Rusijos vieðpatavimui dalis. Jo pagrindinis tikslas buvo iðsivaduoti ið Rusijos, vienaip ar kitaip atkuriant buvusias
1772 m. valstybës ribas. Ávairios Lietuvos visuomenës grupës skirtingai ásivaizdavo Lietuvos politines perspektyvas. Baltøjø partija
su J. Geiðtoru prieðakyje ásivaizdavo Lietuvà esant Lenkijos provincija; grupë, kurios lyderis buvo Antanas Mackevièius, – lygiateise federacijos nare; Konstantino Kalinausko, Jokûbo Daukðos
ðalininkai siekë atskiros, savarankiðkos Lietuvos valstybës;. Motiejus Valanèius, Laurynas Ivinskis akcentavo laisvà poþiûrá á etnokultûrà ir kitø projektø atþvilgiu buvo nusiteikæ abejingai. Sukilimo
nuslopinimas buvo didþiulis smûgis tradicinei Lietuvos (ir Lenkijos) visuomenës politinei jëgai – bajorijai.
1863 m. gruodþio 28 d. – Kaune pakartas vienas þymiausiø
1863 m. sukilimo vadø Antanas Mackevièius.
1863 m. – Sukilime aktyviai dalyvavo þemaièiai. Po ðio sukilimo buvo nutraukta Þemaitijos bajoriðkø seimeliø veikla.
1864–1905 m. – Antrasis Rusijos vieðpatavimo Lietuvoje laikotarpis.
1864 m. – Vietoje uþdarytos laikinosios Archeologijos komisijos
buvo ákurta Vilniaus archeologijos komisija, kurios tikslas buvo rengti
caro politikà atitinkanèias Lietuvos istorijos ðaltiniø publikacijas.
1864 m. sausio 1 d. – Vilniaus generalgubernatorius M. Muravjovas uþdraudë visø nevaldiniø mokyklø veiklà gubernijoje.
1864 m. – Uþdrausta blaivybës draugijø, kurios buvo laikomos
antivyriausybinëmis, veikla Lietuvoje.
1864 m. – pradþia Peterburgo spaudoje buvo paskelbti rusø
mokslininko ir visuomenës veikëjo Aleksandro Hilferdingo straipsniai, skatinantys depolonizacijos politikà Lietuvoje ir Baltarusijoje,
raginantys Rusijos valdþià pripaþinti lietuviø kalbai tam tikras teises ðvietimo ir vieðojo gyvenimo srityse.
1864 m. vasario 10 d. – Suimtas paskutinis vyriausiasis 1863 m.
sukilëliø „Lietuvos provincijoje“ vadovas Konstantinas Kalinauskas. Po mënesio jis buvo pakartas Vilniuje.
1864 m. kovo 22 d. – Kostui Kalinauskui, kuris buvo suimtas
1864 m. vasario 10 d., ávykdyta mirties bausmë. Pasibaigë 1863 m.
sukilimas.
1864 m. kovo 2 d. – Rusijos caras Aleksandras II iðleido ásakà
dël Lenkijos Karalystës valstieèiø reformos. Pagal já valstieèiai
tapo savo valdomos þemës savininkais. Ásakas galiojo ir Lietuvos
Uþnemunës dalyje.
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1864 m. geguþës 22 d. – Rusijos caras Aleksandras II patvirtino
M. Muravjovo ir jo padëjëjo, Vilniaus ðvietimo apygardos globëjo
Ivano Kornilovo parengtà bei specialaus slapto Rusijos vyriausybës organo – Vakarø komiteto – aprobuotà Ðiaurës vakarø kraðto
surusinimo programà („Rusø pradø atkûrimo programà“). Ji rëmësi nuostata, kad Vakarø kraðtas, áskaitant ir jam priklausiusias etninës Lietuvos þemes, yra „nuo amþiø rusø þemë“. Programoje buvo
numatyta varþyti Katalikø Baþnyèios veiklà, diskriminuoti katalikus
ir proteguoti staèiatikybæ apribojant katalikø kilmës asmenø teises
gauti valstybinæ tarnybà kraðte, pirmenybæ teikiant rusams staèiatikiams, skatinant rusø dvarininkø ir valstieèiø kûrimàsi. Katalikø
bajorams buvo uþdrausta pirkti parduodamus dvarus, o daugelis
konfiskuotø po sukilimo dvarø, neatsiradus pirkëjø tarp rusø dvarininkø, buvo iðdalijami ið Rusijos perkeliamiems valstieèiams. Programa taip pat buvo siekiama ðalinti lenkø kalbà ir kultûrà ið kraðto
vieðojo gyvenimo, surusinti pradines mokyklas.
1864 m. geguþës 22 d. – Lietuvos rusinimo pradþia. Buvo pradëta varþyti Katalikø Baþnyèios veikla Lietuvoje, proteguojama staèiatikybë bei rusø kalba.
1864–1904–1864–1865 m. – Lietuvoje uþdrausta spausdinti ir á
Lietuvà áveþti lietuviðkas knygas lotyniðkuoju raidynu. Lietuviðkus
raðtus ásakyta spausdinti kirilica. Tai buvo lietuviðkosios spaudos
draudimo pradþia. – Nors draudimas ástatymiðkai áformintas nebuvo (1866 m. sausio 30 d. – Rusijos caras Aleksandras II já buvo
patvirtinæs tik þodþiu), jis galiojo 40 metø.
1864–1904 m. – Lietuviðkos spaudos centru tapo Tilþë. Knygas
á Lietuvà slapta áneðdavo ir èia jas platindavo knygneðiai.
1864 m. – Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius áteikë M Muravjovui projektus dël bûtinumo mokyti skaityti ir raðyti lietuviø
kalba Kauno gubernijos valdinëse (rusiðkose) pradinëse mokyklose, lietuviðkø mokyklëliø ásteigimo prie katalikø baþnyèiø ir lietuviðkos vidurinës mokyklos ásteigimo prie Varniø dvasinës seminarijos. Geguþës mënesá projektai buvo atmesti.
1864 m. – Rusijos valdþia, nesuderinusi su Vatikanu, Þemaièiø
vyskupijos centrà ið Varniø, kur dar Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio
Vytauto laikais buvo ákurta pirmoji Þemaièiø katedra, perkëlë á Kaunà.
Taip padaryta norint efektyviau sekti, kontroliuoti vyskupo veiksmus.
1864 m. – Þemaièiø kunigø seminarija, rusø valdþiai reikalaujant, buvo perkelta á Kaunà.
1864 m. – Vietoje uþdarytos Vilniaus archeologijos komisijos
buvo ákurta Vilniaus archeografijos komisija, kurios tikslas buvo
rengti Rusijos caro politikà atitinkanèias Lietuvos istorijos ðaltiniø
publikacijas. 1865–1915 m. komisija iðleido 39 tomus aktø, susijusiø su buvusios Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës teritorija. –
Buvo paskelbta daug mokslui vertingø ðaltiniø.
1865 m. – Ið Lietuvos buvo atðauktas generalgubernatorius Michailas Muravjovas. Já pakeitë generolas Konstantinas Kaufmanas
(ðias pareigas jis ëjo iki 1866 m.).
1865 m. – Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius pradëjo organizuoti pasiprieðinimà rusinimo politikai. Jis siekë, kad kunigai
ragintø valstieèius, liaudá nesileisti pritraukiamiems á staèiatikybæ,
kvietë boikotuoti kirilica paraðytas knygas, steigti slaptas lietuviðkas mokyklas.
1865 m. – Lietuvoje pradëjo veikti slaptos lietuviðkos mokyklos.
1866 m. – Vilniuje atidaryta pieðimo mokykla. – Ji tapo profesionaliø dailininkø rengimo ástaiga.
1866 m. – Caras lietuviø spaudos draudimà patvirtino þodþiu.

Medalis, skirtas Simonui Daukantui. Dailininkas Petras Gintalas.
Nuotrauka ið dailininko archyvo

Ástatymu lietuviø kalbos draudimas nebuvo áformintas.
1866 m. – Rusijos valdþia Veiveriuose ásteigë pedagoginius
kursus, kuriuose buvo ruoðiami pradiniø mokyklø mokytojai Uþnemunës mokykloms. 1872 m. kursai reorganizuoti á Mokytojø seminarijà. Vykdant lietuviø atskyrimo nuo lenkø politikà ðioje mokykloje buvo stropiai mokoma lietuviø kalbos. Todël ði institucija, ið
esmës turëjusi tarnauti rusinimo politikai, tapo svarbiu naujos lietuviø inteligentijos rengimo centru.
1866–1868 m. – Vilniaus generalgubernatoriumi buvo Eduardas Baranovas.
1867 m. sausio 13 d. – Ásigaliojo nauja administracinë tvarka: ið
Varðuvos generalgubernatoriui pavaldþios Augustavo gubernijos (iki
1837 m. vaivadija) ðiauriniø apskrièiø sudaryta Suvalkø gubernija. – Nuo to laiko Uþnemunë pradëta vadinti Suvalkija.
1867 m. – Ásteigta Marijampolës berniukø gimnazija. – Joje
kaip fakultatyvas buvo dëstoma lietuviø kalba.
1867 m. – Ákurta Rusijos geografø draugijos Ðiaurës vakarø
skyrius (centras – Vilniuje).
1867 m. geguþës 28 d. – Iðleistas ásakymas dël valstybiniø
valstieèiø reformos.
1867 m. birþelio 5 d. – Atidaryta Vilniaus vieðoji biblioteka. –
Bibliotekos fondai buvo sudaryti ið rusø valdþios konfiskuotø privaèiø bibliotekø (daugiausia dvarø, po sukilimo) bei buvusios Vilniaus universiteto bibliotekos. Ði Vieðoji biblioteka turëjo turtingà
rankraðtynà. Prie jos veikë (po Vilniaus archeologijos komisijos
uþdarymo) Senienø muziejus.
1867–1871 m. – Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius ákûrë
pirmàjà nelegalios spaudos leidybos ir platinimo organizacijà, jo
iniciatyva Rytprûsiuose buvo sukurta lietuviðkos spaudos tradiciniu raidynu leidimo ir nelegalaus jos platinimo Lietuvoje sistema.
1868 m. – Masinës emigracijos ið Lietuvos pradþia. – Lietuviai tuo
laikotarpiu daugiausiai emigruodavo á Ðiaurës Amerikà, JAV, Kanadà.
(Nukelta á 44 p.)
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Medalis, skirtas Þemaièiø Kalvarijai. Dailininkas Petras Gintalas.
Nuotrauka ið dailininko archyvo

(Atkelta ið 5 p.)
1868–1874 m. – Vilniaus generalgubernatoriumi buvo Aleksejus Potapovas.
1869 m. balandþio 7 d. – Iðleistas ásakymas dël dvarininkø ir
valstieèiø þemiø atribojimo.
1869–1870 m. vyko garsioji pirmoji knygneðiø byla, per kurià
daugiausiai nukentëjo Þemaitijos kunigai, kurie platino Tilþës klebono Zabermano vardu iðspausdintas Motiejaus Valanèiaus knygeles.
1870 m. – Veisiejø baþnyèioje gràþintos lietuviðkos pamaldos.
1871 m. – Vilniaus apygardos ðvietimo valdyba mokyklø inspektoriams ásakë sekti slaptàsias mokyklas ir apie jas praneðti policijai.
1871–1873 m. – Nutiestas Liepojos–Romnø geleþinkelis.
1872 m. – Panevëþyje ásteigta mokytojø seminarija. Joje buvo
rengiami mokytojai visai Lietuvai.
1872 m. – Uþdrausta leisti lietuviðkà spaudà gotiðkuoju raidynu.
1872 m. – Formaliai atðaukta karo padëtis Lietuvoje.
1874 m. sausio 13 d. – Panaikinta rekrûtø prievolë. Ji pakeista
visuotine karo prievole.
1875 m. – Ásteigtas Vilniaus mokytojø institutas.
1878 m. – Maþojoje Lietuvoje Martyno Ðerniaus redaguojama
„Lietuviðka ceitunga“ pradëjo skelbti bendrumà su Didþiosios Lietuvos lietuviais.
1879 m. – Cenzûrai neapsiþiûrëjus, Lietuvoje buvo iðleistos
trys lietuviðkos knygos lotyniðkais raðmenimis.
1879–1882 m. – Vilniuje mediniai vandentiekio vamzdþiai pakeisti geleþiniais.
1879 m. – Maþojoje Lietuvoje ásteigta mokslinë Lietuviø literatûros draugija. – Ji tyrinëjo lietuviø kalbà ir kultûrà.
1880 m. – Leista spausdinti lotyniðkuoju raidynu raðtus mokslo
reikmëms, bet be teisës juos platinti Lietuvoje.
1882 m. – Jurgis Zauerveinas (1831–1904) sukûrë giesmæ „Lietuviais esame mes gimæ“.
1882 m. – Þydams buvo uþdrausta apsigyventi kaimuose ir
verstis þemës ûkiu.
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1882 m. – Nutiesta pirmoji telefono linija Kretinga–Plungë–
Rietavas.
1882 m. – Uþdaryta Vilniaus universiteto observatorija. –
1883 m. – Vilniuje pradëjo vyrauti pasaulietinio turinio knygos.
1883 m. – Vilniuje buvo ásteigti Vilniaus teismo rûmai.
1883–1886 m. – „Auðros“ leidimo metai. „Auðra“ buvo pirmasis
mënesinis visuomeninis politinis ir literatûrinis lietuviðkas þurnalas
lotyniðkuoju raidynu. Ið viso buvo iðleista 40 jo numeriø. Kaip ðio
leidinio priedas buvo leidþiamas ir „Lietuviðkas Auðros kalendorius“.
1885 m. – JAV ákurta tautiðka lietuviø organizacija „Susivienijimas visø lietuvininkø Amerikoje“.
1885 m. – Vilniuje þydø amatininkø cechai buvo prijungti prie
krikðèioniø.
1885–1914 m. – Tilþëje veikë lietuviø kultûros draugija „Birutë“, laikytina Lietuvos mokslo draugijos pirmtake. Jos veikla skatino lietuviø tautiná sàmoningumà.
1886 m. lapkrièio 19 d. – Ávyko Kæstaièiø (Alsëdþiø valsèius) baþnyèios gynimas – pirmasis masinis þemaièiø pasiprieðinimas rusø
këslams pravoslavinti katalikø baþnyèià Lietuvoje. Rusø valdþiai pareikalavus,kad Þemaièiø vyskupas uþdarytø Kæstaièiø baþnyèià, vienuolynà ir kunigø prieglaudà, apylinkës þmonës subruzdo ir pasiryþo
neleisti to padaryti. Baþnyèia buvo ðeðias savaites dienà-naktá saugoma ir visi atvykæ rusø valdininkai iðvejami. Tada gubernatorius
nutarë panaudoti karinæ jëgà ir pats ëmësi vadovauti operacijai. Ið
Telðiø buvo atsiøsti trys kazokø eskadronai. Kazokai, naudodami ginkluotæ, iðvaikë sargybinius ið ðventoriaus. Likusieji gynëjai tuo metu
baþnyèioje giedojo ðventas giesmes. Tada gubernatorius kazokams
ásakë ásiverþti á sausakimðai gynëjø prisigrûdusià baþnyèià ir jëga
juos iðmesti. Þmonës klûpojo susikibæ rankomis, giedojo giesmes ir
nëjo lauk ið savo ðventovës. Tada kazokai puolë po vienà plëðti susikibusius maldininkus ir vesti juos lauk ið baþnyèios. Prasidëjo kautynës viduje ir aplink baþnyèià. Iðvestuosius apdauþë ir vakare iðveþë á Telðiø kalëjimà. Tarp suimtøjø buvo ir moterø. Po to baþnyèios
ðventenybës buvo nugabentos á Telðius, kazokai ëmë naikinti baþnyèià. Jie kirviais sukapojo altorius, kryþius, sakyklà, klausyklas, ðventoriuje kryþiaus kelio stotis-– koplytëles, sudauþë paveikslus ir bandë nugriauti bokðtà bei nuplëðti stogà, bet, nebaigæ savo darbo, kartu
su gubernatoriumi iðvyko ið Kastaièiø.
1887 m. – Vilniuje susibûrë pirmasis Lietuvoje socialdemokratø bûrelis.
1888–1902 m. – Veikë varpininkø organizacija
1888 m. – Ásikûrë pirmasis socialdemokratø bûrelis Lietuvoje.
1889–1905 m. – Rytprûsiuose buvo leidþiami ir nelegaliai Lietuvoje platinami liberaliosios, demokratinës pakraipos þurnalai: „Varpas“ (skirtas inteligentijai) ir „Ûkininkas“ (skirtas valstieèiams).
Abiejuose leidiniuose buvo kritikuojama Rusijos valdþios vykdoma rusifikacinë politika, polonizacija, raginama kovoti dël demokratiniø teisiø. Þurnalai, ypaè „Varpas“, turëjo didelæ reikðmæ ugdant
lietuviø tautinæ sàmonæ, formuluojant kultûrinæ ir politinæ tautinio
sàjûdþio programà. Pagrindiniu „Varpo“ ideologu 1889–1899 m.
buvo Vincas Kudirka. – Jo paraðyta „Tautiðka giesmë“ – Lietuvos
valstybës himnas. Pagrindiniai „Varpo“ bendradarbiai buvo Kazys
Grinius, Juozas Bagdonas, Juozas Adomaitis, Jonas Jablonskis,
Povilas Viðinskis, Jonas Vileiðis, Jurgis Ðaulys ir kt.
1889–1896 m. – Tilþëje buvo leidþiamas laikraðtis „Apþvalga“.
Tuo paèiu metu veikë politinë lietuviø klerikalø grupuotë, kurios
nariai save vadino apþvalgininkais.
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1889–1905 m. – „Varpo“ leidimo metai. Tai liberalø spaudos visuomeninis, politinis, literatûrinis ir mokslinis mënesinis þurnalas.
1890–1905 m. – Valstieèiams skirto laikraðèio „Ûkininkas“ leidimo metai.
1890–1896 m. – Konservatyviø paþiûrø katalikiðkoji inteligentija Rytprûsiuose leido Lietuvai skirtà þurnalà „Þemaièiø ir Lietuvos
apþvalga“. Jame buvo kritikuota rusifikacinë politika, nors ðiame
leidinyje propaguoti kovà prieð Rusijos valdþià ir buvo vengiama. –
1892 m. geguþës 1 d. – Vilniaus darbininkai pirmà kartà Lietuvoje ðventë Geguþës pirmàjà.
1892 m. kovo 3 d. – Rusijos valdþia iðleido ásakymà, kuriame
buvo nustatyta tvarka persekioti slaptàsias lietuviðkas ir lenkiðkas
mokyklas.
1893 m. – Vilniuje pradëjo steigtis socialdemokratø grupës.
1893 m. – Iðspausdinta dviejø tomø Simono Daukanto „Lietuvos istorija“.
1893 m. birþelio mën. Vilniuje ávyko Lenkø socialistinës partijos (PPS) I suvaþiavimas. Jame Lietuva ir Baltarusija kaip teritorija
buvo pripaþintos ðios partijos veiklos domenu. Buvo sukurta PPS
lietuviðkoji sekcija.
1893 m. – Panaikinti paskutiniai cechai Vilniuje ir Kaune.
1893 m. – Vilniuje atsirado arkliø traukiami tramvajai.
1893 m. lapkrièio 21–22 d. – Ávyko Kraþiø skerdynës. Rusø
valdþiai kësinantis uþdaryti Kraþiø baþnyèià, þemaièiai ëmë budëti
baþnyèioje, ir Raseiniø isprauninkas jos uþdaryti neástengë. Lapkrièio 22-osios naktá baþnyèios uþdaryti atvyko pats Kauno gubernatorius M. – Klingenbergas. Þmonës jo neklausë. Tada maldininkus
puolë 70 þandarø ëmë juos varyti ið baþnyèios. Gynëjai pasiprieðino. Tik ryte, ið Varniø atvykus 300 kazokø, kraþiðkiai buvo nugalëti.
Devyniið jø per susirëmimus þuvo, 44 buvo sunkiai suþeisti, apie
150 suimta ir pasodinta á kalëjimà.
1894–1917 m. – Rusijos caro Nikolajaus II valdymo laikotarpis Lietuvoje.
1894–1895 m. – Pramonës pakilimas visoje Lietuvoje.
1895–1904 m. – Lietuvoje veikë nelegalios lietuviø spaudos
platintojø ir skaitytojø draugijos.
1895 m. – Iðleista poeto Jono Maèiulio-Maironio knyga „Pavasario balsai“ ir poema „Jaunoji Lietuva“.
1896 m. – Lietuvoje pradëjo veikti telefono tinklas.
1896 m. geguþës 1 d. – Lietuvoje ákurta Lietuvos socialdemokratø (LSDP) partija. Tai pirmoji politinë partija Lietuvoje. Jos programoje buvo áraðyta siekti suverenios Lietuvos, apimanèios Vilniaus, Kauno, Suvalkø ir Gardino gubernijas, sujungtos su kaimyninëmis valstybëmis laisvos federacijos pagrindais. Aktyviausi ðios
partijos veikëjai buvo Alfonsas Moravskis, Andrius Domaðevièius,
vëliau – Vladas Sirutavièius, Augustinas Janulaitis, Mykolas Birþiðka, Steponas Kairys ir kt.
1896–1904 m. – Laikraðèio „Tëvynës sargas“ leidimo metai.
Ðio leidinio iniciatorius buvo kunigas ir raðytojas Juozas TumasVaiþgantas.
1897 m. – Ákurta Tilþës literatûros draugija.
1897 m. – Atðauktas draudimas statyti naujas katalikø baþnyèias Lietuvoje. Mokiniai katalikai rusø ðvenèiø metu jau nebebuvo
varomi á cerkves.
1897 m. spalio 7–9 d. – Ávyko pirmasis þydø socialdemokratiniø organizacijø suvaþiavimas Vilniuje. Jame ákurta visuotinë Rusijos ir Lenkijos þydø darbininkø sàjunga (Bundas).

Medalis, skirtas iðkiliesiems þemaièiams Motiejui Valanèiui ir Simonui
Daukantui. Dailininkas Petras Gintalas. Nuotrauka ið dailininko archyvo

1897 m. – Ávyko pirmasis visuotinis Rusijos imperijos gyventojø suraðymas. Ðio suraðymo duomenimis Kauno ir Vilniaus bei
Suvalkø lietuviðkoje dalyje gyveno apie 2,5 mln. þmoniø.
1897–1902 m. – Lietuvoje pradëjo kurtis pirmosios akcinës
bendrovës.
1898–1899 m. – Slaptosios lenkø kultûros ir ðvietimo draugijos
susijungë á nelegalø susivienijimà „Oswiata“, kuriam vadovavo
Vitoldas Venslavskis.
1898 m. – Kaune pastatyta pirmoji elektrinë.
1899 m. – Vilniuje pradëjo veikti promasoniðka Neoðubravcø
draugija, kuriai vadovavo advokatas Tadas Vrublevskis.
1899 m. – Iðleistas ásakymas, kuriuo tëvams be valdþios leidimo buvo draudþiama namuose mokyti savo vaikus.
1899 m. rugpjûèio 20 d. – Palangoje, buvusiame grafø Tiðkevièiø prekiø sandëlyje, netoli tilto á jûrà, parodytas pirmas lietuviðkas
(Nukelta á 46 p.)

Kraþiø baþnyèia. Danutës Mukienës nuotrauka
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Istorijos liudininkai. Danutës Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 45 p.)
spektaklis – A. Keturakio komedija „Amerika pirtyje“.
1900 m. – Lietuviai dalyvavo tarptautinëje
Paryþiaus knygø parodoje. Tai atkreipë pasaulio ðaliø dëmesá á lietuviðkos spaudos draudimà.

XX AMÞIUS
1901 m. – Lietuvoje buvo ákurtas Michailo Muravjovo muziejus. Jame buvo sukaupta muziejinë ir archyvinë medþiaga apie 1863
m. sukilimo nuslopinimà.
1902 m. – Varpininkai savo organizacijà
pavadino Lietuviø demokratø partija (LDP).
Jie siekë etnografinëje Lietuvos teritorijoje
atkurti nepriklausomà demokratinë Lietuvos
valstybæ.
1902 m. – Vilniuje ákurta pirmoji Rusijos imperijoje sionistinë partija – Mizrachi.
1903 m. liepos 30 d. – Lietuvoje ákurta
naujo tipo partija – socialistinës revoliucijos
ir proletariato diktatûros – Bolðevikø partija.
1904 m. geguþës 7 d. – Lietuvoje ákurta
socialdemokratø organizacija „Draugas“
(vadovas Vincas Kapsukas).
1904 m. geguþës 7 d. – Panaikintas lietuviðkos spaudos lotyniðkais raðmenimis
draudimas.
1904 m. gruodþio 23 d. – 1909 m. kovo
30 d. – Vilniuje buvo leidþiamas pirmasis
dienraðtis lietuviø kalba – „Vilniaus þinios“.
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1904 m. – Parengta pirmoji Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos (LKDP) programa .
Joje Lietuvai buvo reikalaujama tik autonomijos.
1905 m. sausio 1 d. – Vilniuje ávyko Rusijos sionistø suvaþiavimas ir ákurta Rusijos sionistø organizacija.
1905 m. sausio 22 d. – Rusijoje po Kruvinojo sekmadienio (sausio 22 d.) prasidëjo revoliucija. – Tuo metu Lietuvoje vyko
protesto streikai, demonstrantø susidûrimai
su Rusijos kariuomene.
1905 m. – Ákurta Lietuvos krikdemø sàjunga.
1905 m. geguþës 3 d. – 1910 m. geguþës 3 d. – Vilniaus gubernijoje buvo sustiprinta apsaugos padëtis.
1905 m. geguþës 14 d. – Rusijos caras
Nikolajus II pasiraðë ásakà dël leidimo Vakarø gubernijø mokyklose kaip dalyko mokyti lietuviø ir lenkø kalbà.
1905 m. rugpjûèio 28 d. – 1909 m. rugpjûèio 25 d. – Rusijos valdþia Kauno gubernijoje ávedë sustiprintà padëtá.
1905 m. lapkrièio 12 d. – Rusijos valdþia Suvalkø gubernijoje ávedë sustiprintà
padëtá.
1905 m. rugpjûèio 12 d. – Vilniuje ávyko
Lietuvos mokytojø sàjungos steigiamasis
suvaþiavimas.
1905 m. spalio 19 d. – Suðauktas Vilniaus lietuviø susirinkimas. Jis iðrinko komitetà Lietuviø suvaþiavimui organizuoti.
1905 m. lapkrièio mën. Ákurta Tautiðkoji

lietuviø demokratø partija, kuri Lietuviø suvaþiavimo iðvakarëse tapo lietuviø politiniø
jëgø koordinavimo centru.
1905 m. gruodþio 4–6 d. – Vilniuje ávyko
Lietuviø suvaþiavimas, kuris vëliau pavadintas Didþiuoju Vilniaus seimu. Jis pareikalavo suteikti Lietuvai jos etnografiniuose
plotuose politinæ autonomijà su demokratiðkai renkamu seimu Vilniuje. Suvaþiavimas suteikë papildomà impulsà lietuviø tautinei revoliucijai, kuri buvo bendro Lietuvos
revoliucinio judëjimo, nukreipto prieð Rusijos absoliutizmà, uþ politines ir socialines
reformas, dalis. Lietuviø tautinë revoliucija
1905–1906 m. buvo kryptingas visos lietuviø tautos judëjimas, orientuotas á Lietuvos
valstybingumo atkûrimà, remiantis lietuviø
tautos ir demokratinës visuomenës Lietuvoje formavimà. Lietuviø suvaþiavimas tapo svarbiausiu ávykiu po 1863 m. sukilimo.
Jis parodë, kad formuojasi lietuviø savimonë ir aiðkiai nusakë lietuviø etnopolitines
orientacijas.
1905 m. ruduo Vilniuje iðleistas pirmasis legalus lenkø dienraðtis – „Kurier Litewski“.
1905 m. ruduo – 1906 m. þiema. –
Rusijos valdþia ið esmës nekontroliavo
Lietuvos kaimo: vietinës valdþios institucijos
valsèiuose perëjo á paèiø valstieèiø
suformuotos valdþios rankas. Kai kur veikë
ginkluoti bûriai, taèiau ðis judëjimas,
nukreiptas prieð Rusijos valdþià, á sukilimà
neperaugo.
1905 m. gruodþio 5 d. – Ákurta Lietuvos
valstieèiø sàjunga.
1905 m. – Susibûrë pirmoji liberali moterø draugija moterø teisëms ginti – Lietuviø moterø susivienijimas. Jos nares (Onà
Pleirytæ-Puidienæ, Felicijà Bortkevièienæ,
Sofijà Kymantaitæ-Èiurlionienæ ir kt.) siejo
idëja iðkovoti moterims politines balsavimo teises ir remti bendrà tautos darbà, siekiant Lietuvos savarankiðkumo.
1905 m. – Vilniuje ákurta kultûros draugija „Vilniaus kanklës“. Ji propagavo muzikinius ir dramos kûrinius.
1905–1915 m. – Treèiasis Rusijos
vieðpatavimo Lietuvoje laikotarpis.
1905 m. – Po 1905 m. – Rusijoje ávykusios revoliucijos, iðryðkëjo trys pagrindinës
politinës srovës: krikdemai, deðinieji demokratai (bûsimieji tautininkai), kairieji demokratai (bûsimieji liaudininkai).
1905–1906 m. – Veikë Vilniaus vyskupo Edvardo fon der Ropo ákurta legali Lietuvos ir Baltarusijos konstitucinë katalikø par-
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