
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pripažinimas. 
 
Perversmas. 
Norėdamas įtikinti žmones, kad jie pasiliktų Tarybų Sąjungoj, Gorbačiovas pasiūlė naują, labiau 
demokratišką Tarybų Sąjungos konstituciją. Prezidentui Bush paaiškino, jog Tarybų Sąjunga bus visai 
panaši į Jungtines Amerikos Valstybes. 1991 kovo mėnesį jis surengė referendumą. Referendume 
klausė, ar Tarybų Sąjungos piliečiai norėtų labiau demokratiškos konstitucijos. Daugiau negu 70% 
balsavusių atsakė „taip“. 
 
Lietuviai nebalsavo. Jų nuomone, čia buvo jau nebe jų reikalas. Jie niekada nenorėjo priklausyti Tarybų 
Sąjungai ir jai jau nebepriklausė. Todėl jai nesvarbu, kaip Tarybų sąjunga viduje tvarkosi. 
 

Komunistų partijai labai nepatiko referendumas. Jis 
reiškė, kad centrinė partija ir nomenklatūra praras savo 
galią. 
 
Rugpjūčio gale komunistų partijos nomenklatūra, 
įsitikinusi, jog „glasnost“ ir „perestroika“ veda prie 
komunistų partijos ir nomenklatūros galios sunaikinimo, 
suorganizavo perversmą. Gorbačiovas buvo suimtas į 
nelaisvę ir buvo paskelbtas naujas Tarybų Sąjungos 
prezidentas. 
 
Tačiau perversmas nepasisekė. Patys rusai, vadovaujami 
Rusijos prezidento Boriso Jeltsino (Gorbačiovas buvo ne 
Rusijos, o visos Tarybų Sąjungos, prezidentas), 
pasipriešino prieš perversmą ir eiliniai kareiviai atsisakė 
remti perversmo šalininkus. 
 
 
Rusijos prezidentas Borisas Jeltsinas (iš wikipedia) 
 
 
Savaitei nepraėjus, perversmo vadai leido Gorbačiovui 
grįžti į valdžią. Vieni perversmo vadai nusižudė, kiti 
laukė teismo.  

 
Lietuvos pripažinimas. 
Vakarai, supratę, jog perversmo nepasisekimas reiškė nomenklatūros ir tuo pačiu Tarybų Sąjungos 
žlugimą, pripažino Latvijos, Lietuvos ir Estijos nepriklausomybę nuo Tarybų Sąjungos. 
 
Vienas iš paskutiniųjų pripažinti Pabaltijo kraštų nepriklausomybę buvo JAV prezidentas Bush. Bush 
buvo susidraugavęs su Gorbačiovu. Jis tikėjo, jog Gorbačiovas iš tiesų norėjo panaikinti priespaudą 
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Tarybų Sąjungoje ir įvesti laisvę, sukurdamas valstybių sąjungą, panašią į Jungines Amerikos 
Valstybes. Gorbačiovo įtikintas, jis galvojo, jog lietuviai per daug skubinasi pasitraukti iš Tarybų 

Sąjungos. Jis galvojo, jog, laikui bėgant, lietuviai 
supras, jog Gorbačiovo laisvoje Tarybų Sąjungoje 
lietuviams bus gerai. 
 
 
JAV prezidentas George Bush (iš wikipedia) 
 
 
Tuo pačiu metu, kai Sąjūdis vadovavo laisvės kovom 
Lietuvoje, JAV vykdė karą prieš Iraką, kuris buvo 
užpuolęs Kuwait valstybę, JAV šalininkę 
Artimuosiuose Rytuose. Prezidento dėmesys buvo 
nukreiptas į situaciją tame regione ir jis pasitikėjo 
Gorbačiovo įtikinimais. Tačiau Gorbačiovo perversmas 
sukėlė jam abejonių, nes įrodė, jog komunistų partija 
nežada paaukoti savo galios. 
 
Net perversmui pasibaigus, prezidentas  laukė, kad 
Gorbačiovas pirmasis pripažintų nepriklausomą 
Lietuvą. To nesulaukęs, Bush pagaliau rugsėjo mėnesį, 
1991-mais metais pareiškė atstatąs normalius santykius 
su Pabaltiju, kurie buvo nutraukti 1949-tais metais. 

 
Štai kada šios valstybės pripažino nepriklausomą Lietuvą: 
Islandija 1991 m. vasario 28 d.  
Danija 1991 m. gegužės 16 d.. 
Rusija 1991 m. rugpjūčio 3 d.  
Norvegija 1991 m. rugpjūčio 24 d. 
Prancūzija 1991 m. rugpjūčio 26 d..  
Kanada 1991 m. rugpjūčio 26 d.  
Portugalija 1991 m. rugpjūčio 26 d.  
Australija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Belgija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Didžioji Britanija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Ispanija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Švedija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Vokietija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Airija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Austrija 1991 m. rugpjūčio 28 d..  
Suomija 1991 m. rugpjūčio 28 d.  
JAV 1991 m. rugsėjo 3 d.  
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Koks perversmas įvyko Tarybų Sąjungoj 1991 metais? Kaip jis užsibaigė? Kaip perversmas 

padėjo įtikinti kitas šalis pripažinti Lietuvos nepriklausomybę?  
 
2. Koks karas vyko pasaulyje 1990-1991? Kodėl galima sakyti, kad tas karas sutrukdė JAV 

pripažinti nepriklausomą Lietuvą? 
 
3. Sukurk laiko liniją, pažymėdamas kada įvyko svarbiausi įvykiai, Lietuvai išsilaisvinant iš Tarybų 

Sąjungos. 
 
4. Paaiškink panašumus ir skirtumus tarp Illinois, kaip dalis JAV, ir Lietuvos, kaip dalis Tarybų 

Sąjungos. 
 
5. Kurios valstybės buvo vienos iš pirmųjų pripažinti Lietuvos nepriklausomybę? Kurios valstybės 

buvo vienos iš paskutiniųjų pripažinti Lietuvos nepriklausomybę? 
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