
Sąjūdis 
 
Glasnost ir perestroika. 
Sovietinės pastangos nutautinti Tarybų sąjungos piliečius ir paversti juos į Tarybų Sąjungos 
piliečius sukūrė „homo sovieticus“. O homo sovieticus privedė prie Tarybų Sąjungos žlugimo. 
Lietuviai pasinaudojo tą progą atstatyti savo valstybę. 
 
Kad stagnacija buvo sunki problema Tarybų sąjungoje buvo pripažinta jau Kruščiovo laikais (1950 
- 1960 m.). Buvo bandyta „atleisti vadeles“, t.y., leisti rajoniniams vienetams daryti ūkinius 
sprendimus ir neklausyti Centrinio Komunistų Komiteto Kremliuje, Maskvoje. Tačiau visi tokie 
bandymai buvo gan greit partijos sustabdyti. Partijos nomenklatūra aiškiai matė, jog visi tokie 
bandymai ilgainiui prives prie nomenklatūros sunaikinimo. Jie to nenorėjo. 

 
Maždaug 1986 m. Gorbačiovas, Komunistų partijos pirmininkas, 
paskelbė naują valdžios ir partijos liniją, būtent „glasnost“ ir 
„perestroka“. „Glasnost“ yra rusiškas žodis, kuris reiškia „laisvė“. 
„Perestroika“ reiškia „perstatymas“ arba „pertvarkymas“. Gorbačiovas 
ragino žmones būti atvirais ir kritiškais – tai „glasnost“ - kad Tarybų 
sąjunga galėtų persitvarkyti ir grįžti į teisingą kelią – tai „perestroika“. 
Gal Gorbačiovas tikėjo, kad atvirumas panaikins korupciją ir pažadins 
kūrybingumą. 
 

Michailas Gorbačiovas (iš wikipedia) 
 
Tačiau lietuvių tarpe „glasnost“ ir „perestroka“ tai tik pažadino laisvės troškimą. Lietuviams 

negalėjo būti „glasnost“ be tikros laisvės – laisvės nuo 
Rusijos okupacijos. Todėl 
Gorbačiovui negalėjo 
pasisekti - jis negalėjo 
„pertvarkyti“ Tarybų sąjungos 
jos nesunaikinęs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytautas Landsbergis (iš wikipedia)     Romualdas Ozolas (iš wikipedia) 
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Sąjūdis. 
1988 birželio 3 d. Lietuvoje įsikūrė Sąjūdis Lietuvai išlaisvinti. Jam vadovavo Vytautas 
Landsbergis, Romualdas Ozolas ir kiti. Už visus reikšmingus įvykius, vedančius prie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, nuopelną galima duoti Sąjūdžiui. 
 
Pasaulio žiniasklaida su dideliu susidomėjimu sekė įvykius Lietuvoje. Šalia karo, vykstančio 
Kuvaite (Kuwait) ir Irake (Iraq), įvykiai Lietuvoje susilaukė daugiausia dėmesio. 
 
Birželio 24 d. 50,000 lietuvių susirinko prie Vilniaus 
katedros ir demonstravo už Sąjūdį. Jie reikalavo, kad 
Lietuvos komunistų partija 19-tame komunistų partijos 
suvažiavime išgautų didesnės autonomijos Lietuvai. 
 

Demonstracijos birželio 24 
 
Liepos 9 dieną 100,000 lietuvių susirinko Vingio parke 
išgirsti, ką praneš iš suvažiavimo grįžę komunistų 

partijos vadai. Lietuvos komunistų partijos 
vadas Algirdas Brazaitis pranešė, kad Maskva 
leis lietuviams rodyti Lietuvos trispalvę vėliavą. 
 
Rugpjūčio 5 d. Sąjūdis viešai paskelbė slaptą 
Molotovo-Ribentropo 1939 m. sutartį.  
 
Lapkričio 17-18 d. Lietuvos komunistų partija 
nesutiko lietuviams leisti balsuoti už 
nepriklausomybę nuo Tarybų sąjungos. 
 
Lapkričio 20 d. Sąjūdis pareiškė Lietuvos 
“moralinę nepriklausomybę” ir pareiškė, kad 
nuo šiol tik tie įstatymai galio, kurie neriboja 

Lietuvos nepriklausomybės. 
 
Lapkričio 21 d. 10,000 susirinko Vilniaus Gedimino aikštėje rodydami solidarumą su Sąjūdžiu ir 
pasipriešinimą Lietuvos komunistų partijos sprendimui neleisti balsuoti už nepriklausomybę. 
 
1989 rugpjūčio 23 d. lietuviai, latviai ir estai susujungė rankomis ir sukūrė dešimčių tūkstančių 
žmonių grandinę, kuri tęsėsi 300 mylių iš Lietuvos, per Latviją, į Estiją. Jis buvo vadinamas 
Baltijos keliu. 
 
Tai buvo simbolinis įvykis, kuris išreiškė Pabaltijo tautų solidarumą siekiant laisvės nuo Tarybų 
Sąjungos. 
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Anksčiau nebuvo galima Ribbenytropo-Molotovo net minėti. O dabar pasipylė tos sutarties kritika – 
ji buvusi melaginga ir įrodanti, kad Lietuvos įjungimas į 
Tarybų Sąjungą pagrįstas melu.  
 
Gruodžio 24 d. Tarybų Sąjungos seimas buvo priverstas 
pareikšti, jog Ribbentropo-Molotovo 1939-jų metų 
sutartis buvo nelegali. 
 
Maža dalis Baltijos kelio (iš balsas.lt) 
 
Lietuviai ėmė vis dažniau ir plačiau reikšti savo norą būti 

nepriklausomais. Gorbačiovas keletą sykių keliavo į Lietuvą stengdamas žmones įtikinti, jog jiems 
nereikia laisvės, o tik „glasnost“ ir „perestroika“.  
 
1990 sausio 12 d. Jungtinės Tautos, pasiduodamos sovietų spaudimui, nutraukė ryšius su latviais, 
lietuviais ir estais, siekiančiais nepriklausomybės. JAV prezidentas Bush tam veiksmui pasipriešino. 
 
Sausio mėnesį Sąjūdis surengė rinkimus. Prezidentu buvo išrinktas Vytautas Landsbergis.  
 
Kovo 11 d. Prezidentas Landsbergis surengė referendumą klausimu, ar Lietuva turėtų būti 
nepriklausoma. 85% žmonių, kurie balsavo, balsavo teigiamai. (90% žmonių dalyvavo balsavime.) 
Pasiremdamas referendumu, Landsbergis pareiškė, kad Lietuva atstatanti nepriklausomybę nuo 
Tarybų sąjungos. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas yra „glasnost“ ir „perestroika“ - ką tie žodžiai reiškia? 
 
2. Kodėl Gorbačiovas norėjo glasnost ir perestroikos? Ką jis norėjo atsiekti per „glasnost“ ir 

„perestroika“? 
 
3. Ar Gorbačiovui pasisekė įvykdyti „glasnost“ ir „perestroika“? Paaiškink. 
 
4. Sukurk laiko liniją, pažymėdamas svarbiuosius įvykius, vedančius prie nepriklausomybės 

atstatymo paskelbimo. 
 
5. Kokia reikšmė sovietų pripažinimo, kad Ribbentropo-Molotovo sutartis buvo nelegali? 
 
6. Kaip Landsbergis buvo išrinktas Lietuvos prezidentu? 
 
7. Kaip ir kada Landsbergis įrodė pasauliui, kad Lietuva nenori būti dalis Tarybų Sąjungos? 
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