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PRATARMĖ

Kiekviena tauta gyva tol, kol ji atsimena ir vertina savo istoriją. Lietuva negali gyventi ne tik be ateities, bet ir be praeities.
Žymus visuomenės veikėjas, Vasario 16-osios Akto signataras,
diplomatas Petras Klimas 1921 metais žurnale „Mūsų senovė“
yra rašęs: „Jeigu žmogus nežinotų savo ar savo visuomenės praeities – jis būtų kaip kūdikis. Ir tik tada jis gali pats darbuotis ir
aktingai gyventi, kai jis susipažįsta visų pirma su ta artimiausia
praeitim, iš kurios jis pats išėjo.“
Istoriniu požiūriu praėjo ne tiek daug laiko nuo Lietuvai
reikšmingų ir lemiamų įvykių. 1990 m. nuvilnijus šimtatūkstantiniams Sąjūdžio mitingams, įvykus Baltijos kelio stebuklui
ir demokratiškai išrinkus tautos atstovus, Kovo 11-ąją Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė Aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“. Po SSRS įvykdytos
aneksijos ir 50 metų okupacijos prasidėjo atkurtos Lietuvos valdžios institucijų veikla ir įsitvirtinimas pasaulyje. Tarptautinis
pripažinimas nebuvo pasiektas per vieną dieną. 1991 metais
Lietuvos beginklių žmonių atsilaikymas prieš sovietinę karinę
agresiją, aktyvus Lietuvos piliečių dalyvavimas visuotinėje Lietuvos gyventojų apklausoje-plebiscite dar kartą pademonstravo
pasauliui išskirtinę tvirtą tautos valią, susitelkimą bei atkurtos
nepriklausomybės ir Lietuvos valdžios palaikymą. Pasaulis negalėjo tik stebėti. Aktyvi tarptautinės bendruomenės reakcija,
užsienio šalių pavienių parlamentarų ir Rusijos demokratinių
jėgų parama sustiprino Lietuvos pozicijas santykiuose su kitomis valstybėmis. Nepaisant daugumos Vakarų valstybių del-
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simo ir lūkuriavimo, kol Lietuvoje viskas susiklostys savaime,
Lietuvos politikai, diplomatai, visuomenės veikėjai nuėjo ilgą ir
sudėtingą kelią, kad Lietuva vėl sugrįžtų, kaip visateisė narė į
Europą. Šiandieną Lietuvos Respublika – visateisė NATO ir Europos Sąjungos narė.
Minint atkurtos Lietuvos valstybės atnaujintų (ar užmegztų) diplomatinių santykių su užsienio šalimis ir narystės Jungtinių Tautų Organizacijoje 15-ąsias metines, buvo surengtos
konferencijos: 2006 m. lapkričio mėnesį Seime tema „1991-ųjų
sausis–rugsėjis: nuo SSRS agresijos iki tarptautinio pripažinimo“, 2007 m. sausio 26 d. Klaipėdos universitete ir 2007 m.
kovo 2 d. Kelmės kultūros namuose tema „Lietuvos Respublikos tarptautinių santykių atkūrimas“. Konferencijose dalyvavo
Lietuvos mokytojai, mokiniai, studentai, istorikai, politikai, visuomenės veikėjai, 1991 metų įvykių dalyviai.
Konferencijų pranešėjai pabandė iš laiko perspektyvos įvertinti Lietuvos Respublikos institucijų, bažnyčios, visuomenės
veiklą ekstremaliomis sąlygomis, Lietuvos Respublikos derybas
su užsienio šalimis, gynybinių struktūrų organizavimą, išeivijos vaidmenį kovojant už Lietuvos įsitvirtinimą pasaulyje. Daugelyje pranešimų buvo pateikta nemažai įdomios dalis faktinės
medžiagos, politinių ir teisinių apibendrinimų.
Konferencijose skaityti pranešimai paskatino išleisti šį leidinį. Jame spausdinami straipsniai yra parengti pagal konferencijose skaitytus pranešimus. Knygos priede pateikiama įvykių dalyvių prisiminimai ir 1991-ųjų svarbiausių įvykių chronologija.
Manytume, ši knyga bus naudinga visuomenei, kuri domisi
naujausių laikų Lietuvos istorija.
***
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Lietuvos Respublikos institucijų veikla
ekstremaliomis sąlygomis

Prof. V Y T AU T A S L A N D S B E RG I S
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras,
Europos Parlamento narys

AUKŠČIAUSIOJI TARYBA 1991 M. KOVOSE
UŽ LIETUVOS VALSTYBĘ
Kovo 11-osios Aukščiausioji Taryba, kurią vėliau pavadinome Atkuriamuoju Seimu, turėjo dvi svarbiausias užduotis: a)
atkurti nepriklausomą valstybę formuojant suverenius įstatymus ir institucijas ir b) apginti teisiškai nepriklausomą Lietuvos
Respubliką nuo jos nepripažįstančios ir norinčios toliau valdyti
kaip savo integralią arba vasalinę dalį Sovietų Sąjungos.
1990 m. kovo 11-osios aktai buvo tik pagrindas, konstitucinis pamatas valstybei kurti, tad pirmiausia reikėjo išvengti Babelio bokšto statytojų nesėkmės, kai aną Biblijos laikų aukštąjį
tikslą užgožė ginčai skirtingomis kalbomis. Lietuvoje to neatsitiko, parlamentas išliko pakankamai vieningas. Sąjūdžio idėjos vedamų deputatų, gan ilgai neiškrikusių į grupinių interesų
pašalius, dar buvo gana daug. Konsoliduodavo ir iššūkiai. Taip
1991 m. sausį Aukščiausioji Taryba atsilaikė ir atlaikė valstybei
tekusį didžiausią išmėginimą.
Vis dėlto grėsmė išliko ir ligi rugpjūčio pabaigos tebebuvo išties reali. Sovietų Sąjungos agonija, pasireiškianti nauju
agresyvumu – teroristiniais OMON veiksmais ir pastangomis
atskelti Rytų Lietuvą padedant manipuliuojamiems „autonomininkams“, teikė prielaidų laukti naujos smurtinės „dienos X“, ir
ji būtent atėjo rugpjūčio 19-ąją.
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1
Sulaukėme ir
Europos Parlamento, ir
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos
delegacijų. Pirmoji
jų – iš „Vaivorykštės“
grupės – dalyvavo
iškilmingajame Vasario 16-osios minėjime;
antroji tyrė žmogaus
teisių padėtį ir galimybę surengti ETPA
oficialius klausymus.
2
Žr. Išvien. Baltijos Valstybių Tarybos
dokumentai. – Vilnius,
1997, p. 54–55.
3
Lietuvos Laikinasis pagrindinis
įstatymas, 86, 87 str.

Pasikartojantys ir įvairuojantys išpuoliai skatino imtis ryžtingų prevencijos ir pilietinę bei politinę visuomenę integruojančių veiksmų. Taip nelaukdami Kremliaus strategų referendumo už būsimo nežinomo dalyko (kitokios Sovietų Sąjungos)
išsaugojimą dabar, paskelbėme Lietuvos piliečių, tai yra turinčiųjų teisę pagal įstatymą dėl pilietybės, balsavimą už pirmąjį
naujos Konstitucijos straipsnį. Ar už, ar prieš, kad „Lietuva yra
nepriklausoma demokratinė respublika“. Visi suprato, kad balsuoja už nepriklausomybę, parama buvo didžiulė, įvardijome ją
AT vasario 11 d. aktu kaip tautos plebiscitą. Vakaruose tai buvo
įvertinta kaip deramas atsakomasis smūgis M. Gorbačiovui už
Sausio 13-ąją ir labai sustiprino Lietuvos pozicijas. Ir JAV prezidento G. Busho pageidavimas, tiesiog pasiūlymas man (1990 m.
gruodžio 10 d. Baltuosiuose rūmuose) surengti referendumą dėl
nepriklausomybės buvo įvykdytas. Į Lietuvą jau sausį atvyko Islandijos užsienio reikalų ministras J. B. Hannibalssonas (netrukus Islandija paaiškino Kremliui, kad tai ir buvęs pripažinimo
veiksmas), po to didelė JAV Kongreso delegacija, vadovaujama
demokrato Steny Hoyerio (neseniai jis tapo daugumos lyderiu),
atvežusi ir G. Busho žodinį paramos „laišką“ AT Pirmininkui.1
Panašų žodinį laišką su klausimais netrukus atvežė JAV prezidento siųstas eksprezidentas R. Nixonas, o gegužės pradžioje
man teko vykti oficialiu kvietimu į Vašingtoną dalyvauti kartu
su Latvijos ir Estijos premjerais JAV Kongreso Žmogaus teisių
komiteto klausymuose dėl padėties Baltijos valstybėse. Ta proga
padarėme bendrą (Baltijos Valstybių Tarybos vardu) pareiškimą,
surašytą per naktį Lietuvos atstovybėje.2 Birželio mėnesį – panašūs ETPA klausymai, dalyvaujant ir SSRS atstovams, Helsinkyje.
Aukščiausiajai Tarybai bei jos Pirmininkui (šiam ir pagal laikinąją Konstituciją)3 teko įvairių užsienio politikos vykdymo, vadovavimo jai bei šiaip diplomatinių funkcijų. Nemaža jų turėjo
derinant veiksmus ir užsienio reikalų ministras A. Saudargas.
Po Sausio 13-osios jis dar ilgokai dirbo tiesiog užsienyje, įgaliotas, esant reikalui, sudaryti Vyriausybę užsienyje. A. Saudargas stūmė pirmyn jau mano iš principo sutartą su J. B. Hannibalssonu abipusių diplomatinių Lietuvos ir Islandijos santykių
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užmezgimo deklaraciją. Ji buvo palaiminta Islandijos Althingi
1991-02-12 sprendimu ir parengta pasirašyti artėjant vasarai.
Užsienyje kaip diplomatai veikė ir AT Pirmininko pavaduotojas B. Kuzmickas, taip pat turėjęs mano oficialų įgaliojimą, ir
deputatai E. Zingeris, Č. Okinčicas, su kuriais palaikiau ryšį.
Iš Lietuvos kaip parlamento delegacija (kartu su latvių ir estų
AT vadovais bei delegacijomis) lankėmės Šiaurės Tarybos ir Beniliukso Tarybos oficialiuose posėdžiuose. Briuselyje gegužės
31-ąją V. Landsbergis su A. Rüüteliu užklydo ir į NATO būstinę,
čia daugiausiai padėjo danų diplomatai. Lietuvoje URM grupė
su viceministru V. Katkumi rengė valstybinių santykių su Lenkija deklaraciją (lenkų pusė vilkino, pasirašyta tik 1992-01-13),
o valstybinė delegacija, vadovaujama kito AT Pirmininko pavaduotojo Č. Stankevičiaus, sėkmingai ėjo pirmyn rengdama
Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių pagrindų sutartį.
(J. B. Hannibalssonas vis domėdavosi, kaip vyksta šis procesas,
gal nenorėjo, kad Islandija liktų visai viena.)
SSRS ir Lietuvos derybos, kurios buvo tarsi tęsiamos, atnaujintos nepavykus sovietų Sausio 13-osios agresijai, iš tikrųjų
nejudėjo pirmyn. Kremlius traktavo jas tik formaliai, gal manydamas tuo iškankinsiąs (ir dabartinė Rusija naudoja tokias
taktikas); tačiau veikiausiai nė nemanė dėl ko nors susitarti, veikiau griauti (tam naudoti OMON, Naujosios Vilnios bankas, užgrobtoji televizija ir Ateities forumas) arba vėl smogti ginklu.
Kita vertus, SSRS vadovybė vis dar tikėjosi primesti „respublikoms“ vadinamą naująją, arba naujos, atnaujintos Sovietų
Sąjungos sutartį. Nors Lietuva, Latvija ir Estija jau 1990-12-01
buvo pareiškusios, kad į ją neis,4 buvo svarbu ir įdomu stebėti Rusijos Federacijos (B. Jelcino) stiprėjimą ir raumenų pamėginimus
išsireikalaujant iš Kremliaus vis daugiau būsimų kompetencijų.
O Pietų Kaukazo šalys linko į mūsų pusę, pareiškė, kad ir jos sutarties nesirašys. Tų įtampų kulminacija atėjo 1991 m. rugpjūtį.
Vidaus reikalų klausimais Aukščiausiajai Tarybai tarp kitų
teko spręsti jautrius ūkio įstatymų leidybos (rinkos ekonomika
turėjo būti paremta privačia nuosavybe ir valstybės teisės tęstinumu) bei institucinius kūrimo dalykus.
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4
Bendro trijų
parlamentų posėdžio
Vilniuje sprendimai. –
Žr. Išvien, p. 42–43.

5
Žr. Kolūkius sugriovė naujos kainos. –
Vilnius, 1996, p. 26–
31. Gegužės 23-ąją,
sovietams vėl kurstant
Vilniaus krašto autonomininkus, o ginkluotiems kariškiams
„manevruojant" aplink,
sulaukėme didelės atvežtų žmonių, tartum
kolūkiečių, demonstracijos prie AT rūmų.

Antai patyrę tiesioginę agresiją sparčiau kūrėme Lietuvos
kariuomenę (jau 1991 m. sausio 18 d. priimtas Savanoriškosios
krašto apsaugos tarnybos įstatymas), policiją, sienų apsaugą.
Pastaroji tapo didžiausiu valstybės išmėginimu. Tokie buvo teroristiniai SSRS vidaus reikalų ministerijos pajėgų puldinėjimai,
galų gale – Medininkų žudynės. Toliau likome ištikimi praėjusių
1990 metų principiniam, nelengvai pasiektam sprendimui dėl
svetimos valdžios atimto nekilnojamojo turto grąžinimo – tai
ypač susiję su žeme, ir čia aršiai priešinosi LKP-LDDP, nenorėjo nė dalis socialdemokratų. Taigi AT debatuose rengė atitinkamą įstatymą, kuris galų gale buvo priimtas 1991 m. birželio
18 dieną. Tačiau pažanga šia kryptimi, o viskas buvo vieša, tikriausiai prisidėjo prie išankstinio kolūkių turto grobstymo jau
1991 m. pavasarį. Aukščiausiojoje Taryboje mėginta, premjero
G. Vagnoriaus siūlymu, stabdyti tą procesą, leisti kontroliuoti ir
bausti, tačiau įstatyminis aktas, leidžiąs valstybei prižiūrėti kolūkių turtą, buvo atmestas. Taip jau gegužės mėnesį konkrečiai
pasireiškė naujoji kairioji dauguma – atvirai šnekant, sumani
LKP nomenklatūra ir įtakinga dalis kolūkių pirmininkų bei „sekretorių“. Talkino Generalinė prokuratūra.5 Kolūkių grobimas
dar paspartėjo, G. Vagnorius ėmėsi savų drastiškų priemonių, ir
galų gale kalti liko ne grobstytojai, bet nepriklausomybininkai.
Šie susirėmimai, požiūrių bei interesų skirtumai, suprantama, silpnino valstybę, jos valdymo struktūrų sąveiką. Kritišką
lygmenį tai pradėjo siekti metų pabaigoje, Lietuvai išsikovojus
visapusišką atkurtos valstybės pripažinimą ir Vakaruose, ir Rytuose, kai daugeliui mūsų Aukščiausiojoje Taryboje atrodė, jog
pavojai – praeityje ir galima atsipalaiduoti vidaus kovoms. Tačiau
per 1991 metus dar išlikome pakankamai susitelkę. Vertinom
savo ir kitų laisvę, pirmieji pasaulyje parlamento sprendimais
pripažinome Slovėnijos ir Kroatijos nepriklausomybę. Lietuvos
kelyje esminis dalykas buvo bendradarbiavimas su Rusijos Federacijos AT pirmininku, kuris netruko tapti prezidentu, – Borisu Jelcinu, su demokratinės pakraipos rusų parlamentarais
ir didžiųjų miestų vadovais. Taip sėkmingai atėjome į 1991 m.
liepą, į svarbiausiąją Tarpvalstybinių santykių pagrindų sutartį

12

su Rusija. Iš Lietuvos pusės ją parengė jau minėta delegacija,
vadovaujama Č. Stankevičiaus, o paskutinius sunkiausius klausimus teko spręsti man – dviese su Borisu Jelcinu. Pavyko išsikovoti – žinoma, geruoju ir tik dėl draugiškų santykių – Sovietų
Sąjungos įvykdytos Lietuvos aneksijos pasmerkimą su viltimi,
kad visos šio neteisėto veiksmo pasekmės bus likviduotos, ir
svarbiausia – Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą pagal
mūsų Kovo 11-osios aktus. Tai reiškė, kad ir pagal juose įrašytą Vasario 16-ąją, ir Lietuvos valstybės tęstinumą. Pasirašėme
sutartį liepos 29-ąją ir jau po dviejų dienų, tarsi SSRS keršto
atsakas – Lietuvos pareigūnų žudynės Medininkuose, pasienio
poste. Tokia kaina ir JAV prezidentas, kaip tik viešėjęs Maskvoje, ir likęs pasaulis įsisąmonino, kad Lietuva turi sienas! O mes
suvokėme, kad artėja nežinoma, tikriausiai kruvina atomazga ir
lemiamas ištvermės išmėginimas.
Iš tikrųjų artėjo rugpjūčio 20-ąją numatytas naujosios
SSRS sutarties pasirašymas Maskvoje. Ją ketino pasirašyti tik
devynios respublikos, ir atrodė tartum neįtikėtina – nejau taip
ir bus išspręsta mūsų santykių su SSRS problema. Liksime sau
už tos sutarties ir valstybės ribų? Žinoma, imperininkai griebėsi paskutinio ginklo – rugpjūčio 19-osios perversmo. Tikro ar
suvaidinto, neva nušalinant atostogaujantį M. Gorbačiovą, bet
nepriklausomybės siekiančioms šalims ir pačios Rusijos demokratams tai galėjo virsti tragedija.
Sušaukiau arba sušaukėm nepaprastąją, neeilinę parlamento sesiją, pakeliui telefonu atmečiau sovietų Pabaltijo karinės
apygardos vado ultimatumą paklusti jo valdžiai, ir vienu pirmųjų žygių ratifikavome neseniai pasirašytą Lietuvos ir Rusijos
sutartį. (Mintis buvo ta, kad, jeigu mus ir sunaikins, tai Lietuvos
parlamentas bus šį darbą padaręs iki galo.) Priėmėme kitus dokumentus remdami demokratinę Rusiją ir jos teisėtos valdžios
pasipriešinimą pučistams. AT vėl buvo kovojantis parlamentas
ir politinis Lietuvos gynybos štabas. Tačiau dabar mūsų likimą
lėmė įvykiai Maskvoje. B. Jelcinas atmetė perversmininkų reikalavimus ir atsilaikė. Pučas žlugo, demokratinė Rusija laimėjo,
sovietija garmėjo į duobę, kurią pati išsikasė. Galų gale visišką
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nepriklausomybę paskelbė estų ir latvių parlamentai. Mums rodėsi, kad švinta nauja gadynė ir platesniam pasauliui, todėl rugpjūčio 24-ąją AT priėmė kreipimąsi į visų demokratinių valstybių parlamentus. Jame perspėjome, kad žlungantis totalitarinis
komunistų režimas palieka grėsmingą nusikaltėlišką paveldą.
Todėl bolševizmas turįs būti pasmerktas, kad neatgimtų jokiu
pavidalu, o jo nusikaltimų iniciatoriai bei vykdytojai teisiami;
pasiūlėme įsteigti Vilniuje atitinkamą tarptautinį teismą, tribunolą. Išvakarėse Vilniuje vykusioje tarptautinėje parlamentarų konferencijoje „Baltijos laisvė ir naujoji Europa“ jį anonsavau kaip būsimą „bolševizmo Niurnbergą“.
Buvom idealistai ir tikėjomės pritarimo bendram reikalui.
Tačiau pritariančių oficialių atsiliepimų nesulaukėm. Ir nebent
šiandien Europa gal jau suvokia, kokia didelė pasidaro abejingumo ir neryžtingumo kaina, kuomet politikos bolševizmas
atgimsta net ir nelabai nutolusiais pavidalais, vėl brutaliai diktuoja valią, platina terorą Rusijos viduje ir aplink.
Su anuometine Rusija ir toliau bendradarbiavom draugiškai, vaisingai. Atgavome televizijos pastatus, uždarėme KGB,
išgrūdome OMON teroristus, pradėjome periminėti valstybės
sienų kontrolę. OMON nedelsiamas išsikraustymas iš Lietuvos
tapo visos okupacinės kariuomenės išvedimo pradžia. Kai ji virto Rusijos kariuomene, tartis ir susitarti jau darėsi kur kas lengviau. Su nepriklausomybę paskelbusios Baltarusijos AT pirmininku S. Šuškevičiumi be jokių problemų per mėnesį parengėm
ir 1991-10-24 pasirašėm dvišalių santykių deklaraciją. Lenkija
iš karto po Maskvos pučo (L. Walęsos telefonas) paskyrė savo
ambasadorių Lietuvai į Vilnių. Tai reiškė ir mūsų sostinės pripažinimą mums – kiek vėliau paaiškino Stasys Lozoraitis. Jį
paskyrėme ambasadoriumi JAV iš karto 1991-09-06, nors žodinį prezidento G. Busho sutikimą, kaip ir agremaną, gavau tik
1991-09-17 Vašingtone.
Nauji tarptautinės veiklos barai vėrėsi ir pačiai Aukščiausiajai Tarybai – Atkuriamajam Seimui. Užsienio reikalų komisija ir
Prezidiumas skyrė Lietuvos pasiuntinius į kitas šalis, pirmiausia senuosius – A. Simutį, V. Balicką, V. Dambravą, o pirminin-
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kas priiminėjo užsienio ambasadorių kredencialus. Rugpjūčio
30 d. į Vilnių netikėtai atvyko Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos prezidentas Andersas Björckas, kurio patariamas
parašiau oficialią paraišką Lietuvai stoti į Europos Tarybą. AT
pradėjo netrukus veikti tarptautinėse parlamentinėse organizacijose – Šiaurės Atlanto Asamblėjoje ir ETPA kaip stebėtoja, pati aktyviai kūrė Baltijos Asamblėją (nuostatai patvirtinti
1991-11-08 Taline). Bet valstybės įtvirtinimui ir apsaugai svarbiausi buvo du žingsniai – stojimas ir priėmimas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją (Helsinkyje pasirašiau
1975 m. Baigiamąjį aktą) bei į Jungtinių Tautų Organizaciją.
Ten tartum pasaulio akivaizdoje į Lietuvos prisistatymo kalbą įterpiau ir reikalavimą „išvesti iš mūsų teritorijos visą joje
esančią svetimą kariuomenę“. Ši įstojimo į JTO diena – 1991 m.
rugsėjo 17-oji – turėtų mums likti kaip itin šviesi naujosios Lietuvos istorijos gairė.
Vienas bruožas, kurį dera pabrėžti kalbant apie parlamentarizmą, buvo mūsų pripažinimas Vakaruose, ypač JAV (dar ligi
abipusių diplomatinių santykių atkūrimo), kaip žmonių, arba
tautos, išrinktų atstovų. Tai buvo vertybė, su tuo skaitėsi ir oficialiai pabrėždavo. Šį demokratinės mąstysenos bruožą prisiminkime ypač susidurdami su posovietinėmis autoritarinėmis
tendencijomis menkinti žmonių išrinkto Seimo galias.
***

Arkiv yskupas S I G I T A S T A M K E V I Č I U S

BAŽNYČIOS VEIKLA EKSTREMALIOMIS
SĄLYGOMIS
Norint išsamiai parengti temą „Bažnyčios veikla ekstremaliomis sąlygomis 1991 m.“, reikėtų išsamaus tyrinėjimo ir daug
laiko. Palauksime, gal koks istorikas doktorantas pasirinks pa-
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našią temą savo disertacijai. Mano trumpą pranešimą sudarys
pabiri faktai, kuriuos mačiau ir kurių buvau dalyvis.
Svarstant apie Bažnyčios veiklą ekstremaliomis sąlygomis,
pirmiausia noriu aiškiai apibrėžti, kas yra Bažnyčia. Bažnyčia –
tai ne tik vyskupai, kunigai ir vienuoliai, bet visi pakrikštytieji,
kurių didumą sudaro pasauliečiai katalikai. Anomis tragiškomis sausio dienomis jie buvo prie televizijos bokšto, Aukščiausiosios Tarybos rūmų, jie saugojo Kauno radijo stotį, budėjo Sitkūnuose, aukojo brangenybes Blokados fondui ir dalyvavo visur,
kur reikėjo ginti Lietuvą. Sausio 13-ąją, koncelebruodamas Mišias Aukščiausiosios Tarybos rūmų lange su keliais kunigais, aš
mačiau tą besimeldžiančią minią, kuri laukė sovietinių tankų,
bet nepasitraukė net tuomet, kai, siekiant išvengti aukų, ji buvo
pakviesta tai padaryti. Tomis dienomis buvo aiškiai matyti, kas
yra kas ir iš kur žmonės sėmėsi stiprybės. Patogiausia ir lengviausia buvo pasitraukti ir iš tolo stebėti, kuo visa tai baigsis.
Reikšmingas ir labai iškalbingas faktas: besimeldžiantis žmogus yra tvirtesnis už mirtį.
Lietuvai ypač buvo sunkus blokados metas, kai laisvos pasaulio valstybės dar abejojo – pripažinti ar nepripažinti nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą. Tuo metu Kunigų seminarijos
rektorius S. Tamkevičius ir kun. A. Svarinskas pasiuntė Popiežiui Jonui Pauliui II laišką, prašydami Šventojo Sosto solidarumo. Laiške rašė: „Po penkiasdešimties nelaisvės metų pirmą
kartą demokratiniu keliu išrinktas Lietuvos parlamentas š. m.
kovo 11 d. atkūrė Lietuvos valstybingumą. Sovietinė vyriausybė, nors ir pripažino Molotovo–Ribbentropo paktą, tačiau jo
padarinių likviduoti nesiruošia. Ekonominė blokada kiekvieną
dieną Lietuvoje vis labiau jaučiama ir gali privesti tautą prie
tragiškų pasekmių. Vakarų vyriausybės mums nieko nepadeda
ir esame palikti vienui vieni. Visa mūsų viltis yra tik Dievulis,
todėl prašome, Šventasis Tėve, šiomis tragiškomis mūsų tautai
valandomis Jūsų ir visos Dievo tautos maldos už Lietuvą“ (199004-28). Iš Valstybės sekretoriato atėjusiame laiške mons. Sepe
rašė: „Valstybės sekretoriatas gavo Jūsų vertingą raštą ir praneša, jog Šventasis Tėvas dėkoja už įvertinimą ir pasitikėjimą jo
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asmeniu bei jo tarnyba. Jūsų reikalus, rūpesčius ir viltis, ypač
kiek tai susiję su Jūsų gimtuoju kraštu, jis prisimena savojoje
maldoje“ (1990-06-19).
1990 m. turėjau galimybę lankytis Otavoje tuo pačiu metu,
kai ten lankėsi Sovietų Sąjungos generalinis sekretorius M. Gorbačiovas, kurį daugelis Vakarų šalių vadovų laikė gelbėtoju, o į
Lietuvą žvelgė gana nepalankiai, kaip į trukdančią Kremliaus
šeimininkui vykdyti „perestroiką“. Jų manymu, Lietuvai turėjo
visiškai pakakti moderuoto suvereniteto Sąjungos sudėtyje. Atvykus M. Gorbačiovui į Šiaurės Ameriką, lietuviai piketavo reikalaudami laisvės savo Tėvynei. Po piketo į viešbučio salę Otavoje, be lietuvių, susirinko daug parlamentarų ir žurnalistų. Buvau paprašytas Lietuvos žmonių vardu pasakyti kalbą. Pasakiau
tai, ką aną valandą būtų pasakęs kiekvienas Lietuvos kunigas:
„Aš esu kunigas mažos tautos prie Baltijos jūros, kuri 50 metų
neša nelaisvės pančius. Lietuvos nelaimė prasidėjo 1939 m. po
gėdingos Molotovo–Ribbentropo sutarties, įgalinusios Raudonąją armiją okupuoti mano šalį (…). Dešimtys tūkstančių partizanų žuvo kovodami su NKVD daliniais. Šimtai tūkstančių
nekaltų lietuvių buvo išvežta į Sibirą; daugelis jų ten ir mirė.
(…) Devintajame dešimtmetyje Sovietų Sąjunga atsidūrė ant
ekonominės bedugnės krašto ir jai nebuvo jokios kitos alternatyvos, kaip suteikti daugiau žodžio ir judėjimo laisvės. Susikūrė
Persitvarkymo sąjūdis, išėjęs iš kompartijos kontrolės. 1990 m.
kovo 11 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė atstatanti
Nepriklausomybę. Tai nebuvo grupės nacionalistų, kaip deputatus pravardžiavo Lietuvos nedraugai, bet visos tautos valia.
Šiam aktui pritarė visa tauta. (…) Kovo 11 d. žengtas žingsnis
nebuvo nei skubus, nei neapgalvotas. Lietuva jo laukė 50 metų.
Nors Lietuva yra maža, bet ji turi ne mažesnę teisę į laisvę kaip
Afrikos tautos. Ji siekia Nepriklausomybės taip pat kaip ir kitos Rytų Europos tautos ir šito jos siekio negalima ignoruoti.
Labai liūdna, kad Vakarų šalių vyriausybės nori padėti išsilaikyti paskutinei imperijai, kurios išgelbėti vis tiek neįmanoma.
Labai skaudu, kad buvo sudarytos sąlygos sovietinei vyriausybei paskelbti Lietuvos blokadą. (…) Blokada yra labai sunki ir
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kiekvieną dieną ji darosi vis sunkesnė. Jos tikslas – sukurstyti
lietuvius prieš dabartinį Lietuvos parlamentą ir Vyriausybę.
Tačiau net Vakarų apleista Lietuva pasiryžusi blokadą pakelti.
Kovo 11-osios apsisprendimui alternatyvos nėra. Visos kalbos
apie Nepriklausomybės akto atšaukimą, sustabdymą ar „įšaldymą“ yra bandymas priversti tautą įteisinti 1940 m. okupaciją.
Ką Lietuva iškentės šios sunkios ekonominės blokados metu,
tai guls ant sąžinės tų, kurie nori išgelbėti paskutinę imperiją
ir kurios pabaigos laukia visos demokratinės jėgos pasaulyje ir
pačioje Sovietų Sąjungoje.“
Deja, anuo metu kalbos apie laisvės siekiančią Lietuvą dar
buvo tyruose šaukiantis balsas, kurio daugelis nenorėjo net girdėti. Tuo dar kartą įsitikinau po bandymo Bostono dienraščiui
papasakoti apie M. Gorbačiovo kėslus išlaikyti pavergtą Lietuvą. Kadangi tuo metu dar nesiliejo Sausio 13-osios aukų kraujas, pasaulio viešoji opinija Lietuvai nebuvo palanki. Atėjo tai,
kas turėjo neišvengiamai ateiti.
OMON užimant svarbiausius strateginius taškus, kard.
V. Sladkevičius, anuomet ėjęs Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pareigas, leido kun. Robertui Grigui nuvykti į
Aukščiausiąją Tarybą ir būti drauge su gynėjais, stiprinti juos ir
patarnauti dvasiniuose reikaluose. Anuomet ši dvasinė pagalba
buvo neįkainojama. Ganytojai buvo su savo žmonėmis. Galbūt
šiandien kai kas primiršo rožinio vertę, bet anomis dienomis
ši malda, suvienijusi Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynėjus,
buvo niekuo nepakeičiama.
Perverčiau 1991 m. savo darbo kalendorių ir, manau, jis
vaizdžiai atspindi, ką veikė Bažnyčia tuo ekstremaliu laikotarpiu. Konferencijos, posėdžiai, paskaitos, naujų institucijų ir organizacijų kūrimas buvo Bažnyčios ir tautos kasdienybė.
Apaštalų Sostas neliko nuošalyje nuo Lietuvos reikalų. Gegužės mėnesį buvo paskirti du nauji vyskupai Lietuvai – vysk. J.
Tunaitis ir vysk. S. Tamkevičius. 1991 m. gruodžio 24 d., Lietuvos vyskupams prašant, nauju Vilniaus arkivyskupu buvo
paskirtas ilgą laiką diplomatinį darbą ir Valstybės sekretoriate
dirbęs arkivysk. A. J. Bačkis. Kartu buvo pertvarkyta Lietuvos
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bažnytinė provincija, įkuriant dvi naujas – Kauno ir Vilniaus
metropolijas. Tai buvo popiežiaus Jono Pauliaus II labai palankus gestas stiprinant Lietuvos Bažnyčią ir episkopatą.
Kokios buvo nuotaikos Lietuvos Bažnyčioje pačiu sunkiausiu metu, galėtų paliudyti vieno vyskupo kalba per televiziją
tuoj pat po skerdynių Medininkų pasienio poste: „Lietuvos vyskupų vardu reiškiu gilią užuojautą nužudytųjų artimiesiems,
o gyviesiems prašau Dievą tvirtybės sunkią valandą. (…) Bažnyčia remia ir rems visas Lietuvos Vyriausybės pastangas už
Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Ji neparems nė vieno, kuris
tiesiogiai ar netiesiogiai nori Lietuvą sugrąžinti į vakarykštę
okupacijos tamsą. Episkopatas smerkia visus, kurie šiandien
Lietuvoje užsiima kurstytojiška ir skaldytojiška veikla. (…) Bažnyčia kviečia visus į vienybę. Dievas veda mūsų tautą į laisvę.“
Šios mintys atspindi, kokiomis nuotaikomis anuomet gyveno
Bažnyčios žmonės ir kaip bandė palaikyti visas geras iniciatyvas, padedančias laivės keliu ėmusiai eiti Lietuvai.
***

V I D M A N TA S VA L I U Š A I T I S

KADA PRASIDEDA DIENA NAUJA
I Š PE N K IOL I KO S M E T Ų PE R S PE K T Y VO S
Organizatorių buvau pakviestas šioje konferencijoje pakalbėti kaip žiniasklaidos atstovas. Iš pradžių atsisakiau. Nesijaučiu turįs teisę kalbėti atstovaujamu, apibendrinimams tinkamu
balsu. Juo labiau draugijoje, kurioje beveik išskirtinai – svarbūs
anų lemtingų Lietuvai įvykių dalyviai.
Aš gi tuo metu buvau žiniasklaidos paraštinis – Laisvosios Europos radijo korespondentas, perdavinėjęs reportažus į
Miuncheną daugiausia iš Kauno. Reporterio akimis ir tik iš bu-
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vusios Laikinosios sostinės atstumo regėjus aną istorinę valstybės tapsmo dramą, būtų nekuklu „atstovauti“ Lietuvos žiniasklaidai, juo labiau – vertinti ar apibendrinti.
Matyt, tam tikra „sąjūdietiška dimensija“ lėmė organizatorių atkaklumą ir atlaidumą: jie neprieštaravo, kad šis mano
pasisakymas liktų asmeniškas, nepretenduojantis į profesinės
gildijos veiksmų ar laikysenos vertinimus, o tik savo akimis užfiksuotų įvykių paliudijimas ar laisvos jų interpretacijos. Su ta
išlyga ryžausi pasisakyti. Todėl tokio paties atlaidumo prašau ir
klausytojų auditorijos.
Jokioms politinėms partijoms niekada nepriklausiau ir
nepriklausau – nei sovietiniais laikais, nei vėliau, atkūrus nepriklausomybę. Tačiau savo žurnalistinę veiklą visuomet stengiausi derinti su pilietine raiška ir aktyvia visuomenine veikla.
Dalyvavimas Sąjūdyje – man buvo natūrali integralaus, savo
krašto likimui neabejingo žmogaus laikysena.
Savotiška Sąjūdžio veiklos tąsa man tapo „Į Laisvę“ fondo
lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo kūrimas, kurį paženklino ir Sausio 13-osios bei Maskvos pučo įvykiai.
Formaliai „Į Laisvę“ fondo Lietuvos filialas įsteigtas 1990 m.
spalio 24 d. Čikagoje, ir man teko garbė dalyvauti pasirašant
steigiamuosius dokumentus. Šios kultūrinės organizacijos Lietuvos skyriaus valdybą tuomet sudarė 5 asmenys: Mindaugas
Bloznelis, Liudas Dambrauskas, Vaidotas Daunys, Arvydas Juozaitis ir Vidmantas Valiušaitis.
Filialo organizavimosi pradžiai fondo vadovybė nusprendė
skirti ir dovanų – tiems laikams modernų kompiuterį su lazeriniu ir adatiniu spausdintuvais, kurių bendra vertė buvo apie
10 tūkst. dolerių.
1990 m. gruodžio mėnesį kompiuteris mus pasiekė. Kadangi neturėjome patalpų, „Macintosh“ kompiuteris su priedais
buvo sumontuotas Vaidoto Daunio vadovaujamoje „Krantų“ redakcijoje Vilniuje.
Politinė įtampa šalyje nepaliaujamai augo ir neišvengiamai
artėjo prie savo kulminacijos. Kai 1991 m. sausio pradžioje sovietų OMON pradėjo grobti įstaigas ir užėmė Spaudos rūmus
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Vilniuje, nusprendėme, kad laikyti kompiuterį „Krantuose“ yra
nesaugu. Bijojome, kad ilgainiui visos spaustuvės ir redakcijos,
kaip potencialūs informacinės kovos įrankiai, gali būti okupantų užimtos ir apgrobtos.
Jau visai Sausio 13-osios išvakarėse (bene sausio 11, o gal net
ir sausio 12 d.), atvykau pas Vaidotą Daunį į „Krantų“ redakciją,
supakavome kompiuterį į dėžes ir sukrovėme į mano automobilį.
Vykstant į Kauną jau buvo sutemę, o greitkelyje matėsi patruliuojantys sovietų kareiviai ir šarvuotos mašinos. Jau nuo
ryto buvo skelbiama, kad žmonės susilaikytų nuo kelionių į
Vilnių, nes greitkelis Vilnius–Kaunas esąs uždarytas. Tai buvo
klaidinanti informacija, susisiekti buvo galima, tačiau tokių
skelbimų tikslas buvo psichologinis: kad mažiau žmonių iš visos Lietuvos rinktųsi prie parlamento.
Šalikelėse regint išrikiuotus šarvuočius ir kitą karinę techniką, o aplink zujant ginkluotiems kareiviams, smelkė nerimas,
kad nesustabdytų, nepatikrintų, neatimtų mano krovinio. Vos
prieš porą dienų Kaune „ne vietoje“ pastatytą automobilį tankas
buvo pervažiavęs, tad buvo aišku, kad pasiguldyti ant žemės
vairuotoją ir išpurtyti bagažinę sovietų kareiviams būtų buvę
vieni niekai.
Taip neatsitiko, Kauną pasiekiau laimingai. Valstybinio
projektavimo instituto „Žemprojektas“ skaičiavimo centro viršininkas Tautvydas Majauskas manęs laukė įstaigoje vienut vienutėlis, jo bendradarbiams jau seniai išsivaikščiojus po darbo.
Niekas mūsų nematė, juo labiau nežinojo, ką kartoninėse dėžėse įnešėme vidun. „Žemprojekto“ skaičiavimo centras irgi turėjo kompiuterių, tik jų panašaus pajėgumo skaičiavimo mašinos
užėmė... keliolikos kvadratinių metrų patalpas. Mes vylėmės,
kad projektavimo institutai bet kokiu atveju nebus pirmieji taikiniai, kuriuos pultų ginklais besišvaistantis atėjūnas.
Kaune jau buvo įjungtos sirenos, miesto įmonių ir gamyklų
garsiakalbiai kaukė kraują stingdančiais garsais, o automobiliai
iš visų pašalių didžiuliu greičiu zvimbė Sitkūnų link, prie retransliavimo stoties, kai telefonu paskambino Vaidotas Daunys.
Buvo jau gerokai po vidurnakčio – pasibaigusi sausio 12-oji ir
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prasidėjusi sausio 13-oji. Vilniaus televizija jau nebetransliavo,
o Kauno – dar nebuvo įsijungusi. Prislėgta nuotaika svarstėme,
ką daryti. Nusprendėme, kad kiekvienam dera kovoti savais
ginklais. Žodis, atspindintis pilietines nuostatas, natūraliai išreiškia kultūros žmogui būdingus gynybinius išteklius, todėl
nusprendėme viešai deklaruoti savo nusistatymą dėl to, kas
vyko tą valandą Lietuvoje.
Nedelsdamas parengiau Sausio 13-osios kreipimosi tekstą ir
susisiekiau su visais valdybos nariais. Jis buvo vienbalsiai priimtas, nei vienam nesuabejojus ir neatsisakius pasirašyti. Jau buvo
pradėję veikti Kauno televizija ir radijas, tad nevilkindamas dokumentą perdaviau ten. Profesorė Liucija Baškauskatė, atskubėjusi į
TV studiją padėti kauniečiams žurnalistams, nedelsiant pagarsino
jį lietuvių ir anglų kalbomis. Tebūnie leista man jį čia pacituoti:
„Lietuva vėl stovi dramatiškų išbandymų akivaizdoje. Grubi
jėga kėsinasi užgniaužti dar trapų mūsų valstybingumą, demokratijos ir laisvės viltis. Bet tai nėra priežastis prarasti pasitikėjimą kilnia žmogaus paskirtimi ar susitaikyti su persekiojamų
tautų skaudžiu likimu.
Tikime žmogaus dvasioje glūdinčiais tiesos, teisingumo,
tarpusavio solidarumo ir pažangos troškimais. Žmogui yra skirta pratęsti pasaulio kūrimą, savo egzistenciją įprasminti žmonijos medžiagine ir dvasine pažanga. Tokios didelės paskirties
akivaizdoje būtų beprasmiška žmogui savo jėgas eikvoti sistemai, kuri, remdamasi įvairiomis klaidingomis prielaidomis,
nusikalsta nedovanotinais nusižengimais prieš žmoniškumą.
Laisvė ir teisingumas triumfuos!“
Ir pasirašo: Liudas Dambrauskas, pirmininkas, Mindaugas
Bloznelis, Vaidotas Daunys, Arvydas Juozaitis, Vidmantas Valiušaitis. 1991 m. sausio 13 d.“
Kitą dieną – sausio 14-ąją – šis kreipimasis buvo išspausdintas dienraštyje „Laisvasis Kaunas“, nes Vilniaus laikraščiai,
užgrobus spaustuvę, išeiti negalėjo.
Tai buvo „Į Laisvę“ fondo Lietuvos filialo krikštas ir dramatiškas užgimimas, patikrinant žmonių dvasinės sanklodos atsparumą išbandymų akimirkomis. Šiandien tai prisimenu kaip
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vieną šviesiausių šio kultūrinio židinio raiškos epizodų, ačiū
Dievui, pateisinusio savo vardą – „Į Laisvę“.
Todėl ir pirmasis „Į Laisvę“ fondo viešas renginys – studijų
savaitgalis Vilniuje, – surengtas vos mėnesiui praėjus po žudynių prie TV bokšto, okupanto „kaspervizijai“1 aiškinant apie politinį trumparegiškumą siekti Lietuvai nepriklausomybės nuo
Maskvos, buvo savotiškas kultūrinis atoveiksmis į prievartos
apraiškas ir jėgos demonstravimą: 1991 m. vasario 23 d. mes
surengėme konferenciją „Kultūra kaip argumentas valstybės
nepriklausomybei“. Pranešimus tuomet skaitė filosofai Krescencijus Stoškus, Romualdas Ozolas, Arvydas Juozaitis, literatūrologai Vytautas Kubilius, Vaidotas Daunys, Vytautas Rubavičius ir kiti. Šis renginys daugiausia buvo šviesaus atminimo
bičiulio amžiną atilsį Vaidoto Daunio (1958–1995) iniciatyvos
ir organizacinio veiklumo rezultatas.
1991 m. birželio mėnesį, kai Lietuva buvo bauginama ir
terorizuojama deginant pasienio postus ir muitines, Kaune organizavome iškilmingą konferenciją, skirtą paminėti 1941 m.
birželio sukilimo 50-metį. Tarp prelegentų – Adolfas Damušis,
Gediminas Ilgūnas, Romualdas Ozolas, Petras Vaitiekūnas,
Bernardas Brazdžionis.
Tuojau po nepriklausomybės pripažinimo 1991 metų rudenį, vėl Vilniuje spalio 19-ąją konferencijoje svarstėme kultūros
problemas – „Lietuvos kultūra nelaisvės metais“.
Per tuos dramatiškus mėnesius sugebėjome Vilniuje išleisti Juozo Brazaičio istorinį rezistencijos veikalą „Vienų vieni“
(20 000 egz. tiražu, įvadą parašė Arvydas Juozaitis), klasika
tapusi Vinco Ramono romaną „Kryžiai“ (10 000 egz. tiražu, palydimąjį žodį parašė Vincas Natkevičius), svarstymus apie valstybės pagrindus „Į pilnutinę demokratiją“, taip pat su V. Natkevičiaus (1918–1999) palydimuoju žodžiu.
Turėdami kompiuterį, kuris anais laikais buvo dar palyginti
retas, bet efektyvus daiktas leidybos pramonėje, ėmėme galvoti
apie galimybę imtis didesnio projekto, būtent spaustuvės įkūrimo. Juo labiau kad žinomas Čikagos spaustuvininkas Mykolas
Morkūnas svajojo savo spaustuvę keldinti Lietuvon.
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1
Užgrobus TV
bokštą bei Lietuvos
radijo ir televizijos
pastatus Vilniuje, absoliuti dauguma LRT
darbuotojų nesutiko
toliau dirbti, vadovaujami M. Burokevičiaus
„gelbėjimo komiteto“.
Mažai grupei darbuotojų, likusių ištikimų
„Maskvos platformos“
komunistų partijai,
vadovauti pavesta
buvo E. Kasperavičiui.
Kaip kolaboracijos
ir parsidavėliškumo
sinonimas šita televizija žmonių buvo praminta „kaspervizija“.

Taigi turėjau garbės (tikriausiai nepelnytos), drauge su
partneriais ir bičiuliais iš Jungtinių Valstijų 1991 m. rugpjūčio
17 d. pasirašyti Čikagoje M. Morkūno spaustuvės perkėlimo
Lietuvon aktus. Tie patys žmonės – jau minėtasis Tautvydas
Majauskas ir jo bendradarbis Vidmantas Zavadskis, – kurie per
dramatiškus ir tragiškus Sausio įvykius ėmėsi atsakomybės ir
išsaugojo anuomet retą ir brangų „Į Laisvę“ fondo turtą, vėliau
tapo svarbiausi M. Morkūno spaustuvės kūrėjai ir organizatoriai Kaune. Jų vadovaujama spaustuvė ir dabar sėkmingai dirba
bei plečia savo veiklą.
Jūs pagrįstai paklausite: o kur čia žurnalistika? Atsakau: žurnalistika buvo mūsų profesinė pareiga. Tie, kas vykdė savo pareigą, – neatliko nieko ypatinga. Ano meto mūsų žodžiai ir mintys –
jau gelstančiuose laikraščių puslapiuose, išėjusiose, išeinančiose
ar dar išeisiančiose knygose. Palikime visa tai istorikams.
Ypatingai elgėsi tie, kurie be jokių kompromisų pasiryžę
pakilo aukščiau pareigos – tie šimtai tūkstančių Lietuvos gynėjų, budėjusių lemtingą valandą valstybės sargyboje, apsisprendusių – niekieno neverčiami! – atiduoti už ją viską: gerovę, sveikatą, net gyvybę...
Pamenu andai degančius laužus aplink parlamentą sningant... Rimti, susikaupę, valstietiškų bruožų vyrų veidai, tautiniais rūbais pasipuošusios moterys ir merginos, sugrubusios
rankos, kaip vilties skydą iškėlusios vėliavą ir kryžių...
Raseiniai, Kretinga, Ramygala, Skaudvilė, Birštonas... Tebestovi akyse miestelių pavadinimais ir simboliais ginkluoti jų
pasiuntiniai, giedantys širdį veriančias dainas ir giesmes...
Kur jie šiandien? Airijoj? Anglijoj? Ispanijoj? Amerikoj?
Ar galėjome tada pagalvoti, kad po penkiolikos metų Vilnius
bus taip toli nuo Skuodo, Akmenės, Viekšnelių, Joniškėlio?...
O Vilnius jiems tada buvo arti... Pašaukti atskubėjo per kelias valandas... Visi tikėjome, kad esame kelyje iš nakties į rytą,
kad diena ims brėkšti, jei tik ištversime.
Ištvėrėme. Tačiau ar įsidienojo?
– Kada prasideda diena nauja? – paklausė teisuolis išminčiaus viename Martyno Buberio pasakojime.
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– O kaip tau atrodo? – klausimu į klausimą atsakė išminčius.
– Diena prasideda, kai žmogų jau gali atskirti nuo medžio, –
sakė teisuolis.
– Ne, – išminčius nesutiko.
– Tuomet ji prasideda tada, kai žmogų gali atskirti nuo žvėries, – spėliojo teisuolis.
– Ir vėl ne, – tvirtino išminčius.
– Tai kada gi ji pagaliau prasideda? – teisuolis nekantravo.
– Diena nauja prasideda tada, kai kito žmogaus veide gali
atpažinti savo brolį ir seserį, – ištarė išminčius.
„Nepriklausomybė yra ne kas kita, kaip galimybė, kuri laukia mūsų kūrybinio veiksmo, – 1991 metų vasario 23 dieną konferencijoje „Kultūra kaip argumentas valstybės nepriklausomybei“ kalbėjo Vaidotas Daunys. – Ji, kaip ir kiekvienas būsimas
ar jau tveriamas kūrinys, priklauso nuo Dievo malonės, talento
ir tradicijos, kuri tvinksi mūsų sąmonėje ir pasąmonėje ir kurią
pavadinkime kultūros tradicija. Taigi ši tradicija, ši kultūra, kur
kas anksčiau nei nepriklausomybė sukuriama, gali byloti kaip
argumentas, jog nepriklausomybė yra neišvengiama. Kartu ji
ima byloti ir tai, jog be šio pamato, be kultūros, kaip argumento, nepriklausomybės negali būti kaip kūrinio.“
Po penkiolikos metų – akivaizdu: turime kūrinį, bet imame
stigti argumentų.
„Politinė kultūra – tiek seniau, tiek dabar – iš tikrųjų nurodo priežastinį ryšį tarp visuomenės kokybės ir politinio elgesio
bei valstybinės santvarkos, – teigia Oklahomos universiteto politinių mokslų profesorius Vytautas Vardys (1924–1993). – Kaip
visuomenė nėra homogeniška, t. y. vienarūšė, vienoda, taip ir
įvairių jos sluoksnių politinė kultūra irgi skiriasi. Tačiau vargas
tai politinei sistemai, kurios nejungia pakankamai vieninga politinė kultūra. Tokia sistema tampa nepajėgi visiškai tarnauti
žmogui ekonominiu ar kultūriniu progresu bei gerove.“
Mūsų valstybę, kilusią iš visuotinių 1991 m. sausio vigilijų
ir rugpjūčio laisvės manifestacijų, šiandien kuria iš esmės siauras uždaras ratelis žmonių. Kuria – savo reikmėms. Nors jie mėgaujasi atogrąžų saulės šviesa ir šiluma, bet nežino, kada prasi-
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deda diena. Nepastebi, kad šis kūrinys – vargu ar tiems, kurie
anuomet šalo prie parlamento, kurie ten paliko savo brangiausią turtą – artimuosius, sveikatą, gyvenimo viltis. Dauguma jų
savo vertinimą jau pareiškė – balsavo kojomis į svetimus kraštus. Kiti – vis dar tebeklajoja lietuviškoje prieblandoje ar net ir
visai beviltiškoje naktyje.
1991-ųjų sausio ir rugpjūčio įvykiai bei mūsų žmonių atoveiksmis į juos – buvo ano meto sprendimas ir Lietuvos galimybė. Tačiau galimybės nebūtinai išnaudojamos. Taip pat nėra ir
sprendimų visam laikui. Yra tik visą laiką kylantys nauji iššūkiai, reikalaujantys ir naujų sprendimų.
Ar juos ir vėl rasime? Ar atsiras pakankamai tokių, kurie
patikės, jog Lietuvoje gali prasidėti diena nauja? Ir kiek dar liko
tų, kuriems tai svarbu?
***
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Lietuvos Respublikos derybos
ir įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje

D R . Z I TA Š L I Č Y T Ė

TEISINIAI LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATKŪRIMO IR JOS PRIPAŽINIMO
ASPEKTAI
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimas 1990 m.
kovo 11 d. teisės požiūriu buvo pagrįstas 1939 m. rugpjūčio
23 d. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutarties slaptųjų protokolų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais (niekiniais) nuo jų pasirašymo momento.
Pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. pirmąjį slaptąjį papildomą
protokolą SSRS ir Vokietija nustatė savo interesų sferų ribas Europoje nuo Baltijos iki Juodosios jūros, nuo Suomijos iki Besarabijos. Pagal protokolo 1-ąjį punktą buvo nustatyta teritorinio ir
politinio pertvarkymo „srityse, priklausančiose Pabaltijo valstybėms (Suomijai, Estijai, Latvijai ir Lietuvai), galimybė, šiaurinę Lietuvos sieną padarant „Vokietijos ir SSRS interesų sferų
skiriamąja riba“.
Po šito protokolo pasirašymo Vokietija ir SSRS užpuolė bei
pasidalijo Lenkiją 1939 m. rugsėjo 28 d. sutartimi dėl draugystės ir sienų. Tą pačią dieną šitos valstybės agresorės pasirašė antrąjį slaptąjį papildomą protokolą, kuriuo pakoregavo rugpjūčio 23 d. slaptojo papildomo protokolo 1 punktą, įtraukdamos
į SSRS interesų sferą beveik visą Lietuvą. Protokole numatyta,
kad „SSRS Vyriausybė imsis Lietuvos teritorijoje specialiųjų
priemonių savo interesams ginti“, po kurių dalis Lietuvai priklausančios Užnemunės turėtų atitekti Vokietijai.
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SSRS 1940 metais, okupuodama ir prisijungdama visą Lietuvos teritoriją ne visai tiksliai įvykdė antrojo slaptojo protokolo sąlygas. Todėl Vokietija ir SSRS 1941 m. sausio 10 d. pasirašė
trečią slaptąjį protokolą, pagal kurį Vokietija atsisakė pretenzijų
į turėjusią jai atitekti Lietuvos teritorijos dalį, o SSRS įsipareigojo sumokėti už tai Vokietijai 31,5 milijono reichsmarkių. Nusikalstamas SSRS ir Vokietijos sandėris vėliau buvo pavadintas
Molotovo–Ribbentropo paktu.
Nurodyti trys slaptieji protokolai buvo neteisėti, nes SSRS ir
Vokietija pažeidė Tautų Sąjungos statuto 10-ąjį straipsnį, pagal
kurį valstybės Tautų Sąjungos narės įsipareigojo „gerbti ir saugoti nuo užsienio agresijos narių teritorinį vientisumą ir esamą
politinę nepriklausomybę“.
Vadinamasis Molotovo–Ribbentropo paktas taip pat pažeidė: 1907 metų Hagos konvenciją dėl sausumos karo įstatymų
ir papročių, 1928 m. Paryžiaus sutartį dėl atsisakymo nuo karo
kaip nacionalinės politikos priemonės (Briano–Kellogo paktas),
taip pat 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos
sutartį, pagal kurią Rusija pripažino „Lietuvos valstybės savarankiškumą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo kylančiomis teisinėmis pasekmėmis“ ir gera valia visiems
amžiams atsisakė „nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių
ji yra turėjusi lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu“. Šitos
nuostatos dar kartą buvo patvirtintos 1926 m. Lietuvos Respublikos ir SSRS nepuolimo sutarties 1-ajame straipsnyje.
Kadangi Molotovo–Ribbentropo paktas prieštaravo paprotinėms tarptautinėms teisės normoms, taip pat tarptautinėms
sutartims, nekyla abejonių, kad jis teisės požiūriu buvo ne tiktai absoliučiai negaliojantis, bet ir nusikalstamas, nes jis buvo
SSRS ir Vokietijos „susitarimas vykdyti tarptautinius nusikaltimus prieš trečiąsias šalis“. Lietuva 1940 m. birželio 15 d. buvo
okupuota, o liepos 21 d. įjungta į Sovietų Sąjungą tariamai jos
pačios prašymu, nors tas prašymas buvo pareikštas tiktai marionetinės okupanto sukurtos valdžios institucijos.
Prasidėjus Sovietų Sąjungoje Michailo Gorbačiovo „perestroikai“, Lietuva aktyviai pasinaudojo „perestroikos“ ir „glas-
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tnost“ teikiamomis galimybėmis ir 1988 m. vasarą sukūrė nacionalinio išsivadavimo judėjimą – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį, kuris 1989 m. kovo 26 d. laimėjo Sovietų Sąjungos liaudies
deputatų rinkimus neįtikėtina balsų dauguma. SSRS liaudies
deputatų Lietuvos delegacija Maskvoje veikė aktyviai ir efektingai. Jau pirmajame suvažiavime pareikalavo sudaryti komisiją,
kuriai būtų pavesta politiškai ir teisiškai įvertinti Vokietijos ir
Sovietų Sąjungos 1939 m. nepuolimo sutartį bei jos slaptuosius
protokolus. Sąjūdžio deputatų tikslas buvo padaryti viską, kad
Sovietų Sąjungos respublikos sužinotų ir pripažintų, kad Estija,
Latvija ir Lietuva 1940 metais ne savanoriškai tapo Sovietų Sąjungos respublikomis, o pagal vadinamo Molotovo–Ribbentropo pakto slaptuosius susitarimus buvo okupuotos ir prievarta
įjungtos į Sovietų Sąjungos sudėtį.
SSRS liaudies deputatų komisiją sudarė 21 liaudies deputatas. Lietuvai joje atstovavo Vytautas Landsbergis, Kazimieras
Motieka, Justinas Marcinkevičius ir aš, Zita Šličytė.
Minėdami Molotovo–Ribbentropo pakto pasirašymo 50ąsias metines, 1989 m. rugpjūčio 23-ąją – Juodojo kaspino dieną Lietuvos žmonės susikabinę rankomis kartu su latviais bei
estais nutiesė gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino, demonstruodami Baltijos tautų solidarumą bei siekį panaikinti neteisėto sandorio pasekmes. Ši akcija, pavadinta „Baltijos keliu“,
turėjo didžiulę įtaką ir poveikį visam pasauliui, taip pat ir SSRS
liaudies deputatų 2-ajam suvažiavimui, kuris 1989 m. gruodžio 25 d. priėmė nutarimą „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos
1939 m. nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“. Jo
6-asis punktas nurodė, kad suvažiavimas konstatuoja, jog derybas su Vokietija pagal slaptuosius protokolus Stalinas ir Molotovas vedė slapta nuo tarybinės liaudies, KP(b) CK ir visos partijos, SSRS Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės, protokolai
nebuvo ratifikuoti, todėl tiek savo turiniu, tiek ir savo forma jie
neišreiškė tarybinės liaudies valios“ … 7-uoju nutarimo punktu SSRS liaudies deputatų suvažiavimas ne tiktai pasmerkė
1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutarties slaptuosius protokolus, bet ir pripažino juos „tei-
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siniu požiūriu niekiniais bei negaliojančiais nuo jų pasirašymo
momento“. Nutarime taip pat buvo teigiama, kad „protokolai
nesukūrė naujos teisinės bazės Sovietų Sąjungos santykiams su
trečiosiomis šalimis, tačiau buvo Stalino ir jo aplinkos panaudoti taikant prieš kitas valstybes jėgą, pažeidžiant prisiimtus jų
atžvilgiu teisinius įsipareigojimus“.
Šito nutarimo reikšmę sunku pervertinti, tačiau Sovietų
Sąjungos Vyriausybė neskubėjo pritarti 1990 m. kovo 11 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo
Seimo paskelbtam aktui „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“, nors jis buvo logiškas tęsinys pripažinimo,
kad Molotovo–Ribbentropo paktas negalioja nuo jo pasirašymo
momento. Netgi dabar Rusija nesidrovi atnaujinti diskusiją ir
bando įrodinėti, kad 1940 metais Lietuva, Latvija ir Estija savanoriškai įstojo į Sovietų Sąjungą, nors SSRS liaudies deputatų 2ojo suvažiavimo nutarimas jai yra privalomas kaip SSRS teisių
ir pareigų tęsėjai.1990 m. kovo 11 d. Sovietų Sąjunga paskelbė
Lietuvai ekonominę blokadą, 1991 m. sausio 13 d. brutalia karine jėga susidorojo su taikios demonstracijos prie Televizijos
bokšto dalyviais, persekiojo Lietuvos jaunuolius, atsisakiusius
tarnauti karinėse Sovietų Sąjungos pajėgose, 1991 m. liepos
31 d. nužudė Medininkų poste budėjusius muitininkus ir pasieniečius. Tai visiškai neatitiko teisinio Molotovo–Ribbentropo pakto vertinimo, kuris, be abejo, turėjo būti realizuotas atkuriant nepriklausomas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybes.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis
Seimas 1990 m. kovo 11 d. aktu „Dėl Lietuvos Nepriklausomos
Valstybės atstatymo“ deklaravo, kad „yra atstatomas 1940 metais
svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suverenių galių
vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.
Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję
teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas.
Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje
neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.
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Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame
akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suverenių
galių reiškėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą.“
Teisės požiūriu Kovo 11 d. Aktas reiškė, kad atkurta Lietuvos valstybė yra identiška (tapati) iki 1940 m. liepos 15 d. okupacijos egzistavusiai Lietuvos Respublikai, kad ji yra tas pats
tarptautinės teisės subjektas.
Tai patvirtina ir tas faktas, kad 1990 m. Kovo 11 d. Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji Taryba kartu su aktu „Dėl Lietuvos
Nepriklausomos Valstybės atstatymo“ priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos
Konstitucijos galiojimo atstatymo“, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“.
Žinoma, 1938 m. Lietuvos Konstituciją įgyvendinti esant
1990 metų valstybės realijoms buvo neįmanoma, todėl Aukščiausioji Taryba patvirtino Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą. Tačiau restitucinis nurodytų teisės aktų
pobūdis reiškė, kad nesukurta nauja valstybė, o atkurtas jau
egzistavusios valstybės suverenitetas.
Toks nepriklausomybės atkūrimo teisinis būdas buvo tikslingas todėl, kad daugiau kaip 50 Europos, Amerikos, Azijos, Okeanijos ir Afrikos šalių nepripažino Lietuvos Respublikos aneksijos.
Pavyzdžiui, 1940 m. liepos 23 d. JAV Valstybės departamentas
pareiškė, kad galingas Baltijos valstybių kaimynas tyčia sunaikino jų nepriklausomybę ir pažeidė teritorinį vientisumą. Todėl JAV
neuždarė Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Vašingtone, neperdavė Sovietų Sąjungai Lietuvos valstybės nuosavybės,
buvusios jos teritorijoje, o JAV teismai nepripažino nacionalizacijos įstatymų bei kitų sovietinės teisės aktų primetimo Lietuvai.
JAV viceprezidentas H. Humphreyus 1966 m. birželio 12 d.
paskelbė Baltijos laisvės dieną, kuri buvo pažymima kiekvie-
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nų metų birželio 14 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos išsivadavimo
iš užsienio okupacijos pastangoms remti. Lietuvos aneksijos
visiškai nepripažino Šventasis Sostas ir tęsė ryšius su prie jo
akredituotu Lietuvos Respublikos atstovu. Filipinų Senato pirmininkas 1968 metais Lietuvos Respublikos nepriklausomybės
50-ųjų metinių proga paskelbė specialų pareiškimą, kuriuo išreiškė viltį, kad Lietuva, kaip nepriklausoma valstybė, greitai
sugrįš į laisvų šalių bendriją.
Nepaisant to, pasaulio valstybės po 1990 m. kovo 11 d. neskubėjo pripažinti de jure atsikūrusios Lietuvos Respublikos. Teisiniai pagrindai tai padaryti nekėlė jokių abejonių, tačiau delsimą
nulėmė įvairūs politikos veiksniai: nenoras pabloginti santykius
su Sovietų Sąjunga, parama jos vadovui Michailui Gorbačiovui,
vykdžiusiam dalinius demokratinius pertvarkymus, ir pan.
Pritariu nuomonei, kad 1991 m. sausio 13 d. kruvini Vilniaus įvykiai turėjo didžiulę reikšmę Lietuvos Vyriausybės
tarptautiniam pripažinimui, tačiau lemtingas buvo 1991 m.
vasario 9 d. plebiscitas. Jo metu Lietuvos Respublikos piliečiai balsavo už tai, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma
demokratinė respublika“. Manyčiau, kad 1991 m. vasario 9 d.
plebiscitas prilygsta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimui
ir kitoms reikšmingiausioms istorijos datoms, nes istorinės lietuvių tautos gyvoji karta 3/4 turinčių aktyviąją rinkimų teisę
Lietuvos gyventojų balsų išreiškė savo valią gyventi nepriklausomoje demokratinėje Lietuvos Respublikoje. Po plebiscito Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1991 m. vasario 11 d.
priėmė konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“, kurio
1 straipsnyje nurodė, kad „teiginys „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ yra Lietuvos Respublikos
konstitucinė norma ir pamatinis principas“, o antrasis šio įstatymo straipsnis numatė galimybę pakeisti šitą principą tiktai
Lietuvos tautos visuotinės apklausos (plebiscito) būdu, jeigu už
tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių aktyviąją rinkimų teisę.
Tarptautinis Teisingumo Teismas ne kartą konstatavo, kad
tautų apsisprendimo principas yra „vienas iš pagrindinių šiuo-
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laikinės tarptautinės teisės principų“, jo normos yra įtvirtintos
1975 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo
Helsinkio Baigiamajame akte, Jungtinių Tautų chartijoje, 1981
metų Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijoje ir kituose tarptautinės teisės aktuose. Nors ir ne pagrindinis teisinis Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės pagrindas, tautos apsisprendimas turėjo didžiulę politine reikšmę – sustiprino atkurtos nepriklausomos valstybės tarptautinę poziciją.
Neatsitiktinai, praėjus dviem dienoms po 1991 m. vasario
9 d. plebiscito, Lietuvos Respublikos nepriklausomybę pripažino Islandija, o kitos valstybės tai padarė rugpjūčio mėnesio
pabaigoje–rugsėjo pradžioje: JAV pripažino nepriklausomybės
atkūrimą 1991 m. rugsėjo 2 d., būdamos jau 37-oji pripažinusi
valstybė, o 1991 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Respubliką pripažino
ir Sovietų Sąjunga.
Islandijos Altingas 1991 m. vasario 11 d. priėmė rezoliuciją,
kuria nutarė „patvirtinti, kad visiškai galioja 1922 metais Islandijos Vyriausybės suteiktas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės pripažinimas“, o 1991 m. rugsėjo 2 d. JAV prezidentas paskelbė, kad JAV pripažįsta Lietuvos Respubliką nuo 1922
metų, ir pasveikino visišką jos nepriklausomybės atkūrimą bei
sugrįžimą į laisvų pasaulio valstybių bendriją. Tai patvirtina,
kad šiandieninė Lietuvos Respublika tarptautinių santykių požiūriu nelaikoma nauja susikūrusia valstybe.
Apibendrindama norėčiau akcentuoti tokius pagrindinius
Lietuvos Respublikos atkūrimo ir jos pripažinimo teisinius aspektus:
1939 m. rugpjūčio 23 d. Sovietų Sąjungos ir Vokietijos nepuolimo sutarties ir jos slaptųjų protokolų (vadinamojo Molotovo–Ribbentropo pakto), dėl kurių Lietuva buvo okupuota ir
įjungta į Sovietų Sąjungą, neteisėtumas ir jo negaliojimas nuo
sudarymo momento (niekinis ir nusikalstamas paktas).
1990 m. kovo 11 d. atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos
Respublikos identiškumas iki 1940 m. birželio 15 d. okupacijos
egzistavusiai Lietuvos Respublikai, kuri buvo tuometinės Tautų
Sąjungos narė ir tarptautinės teisės subjektas.
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Iki 1940 m. birželio 15 d. okupacijos egzistavusios Lietuvos Respublikos tęstinumas ir tarptautinis Lietuvos aneksijos
nepripažinimas.
Būtent valstybės tęstinumas 1990 metais buvo Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės atkūrimo teisinis pagrindas:
principine Lietuvos pozicija tapo nuostata, kad yra atkuriama
buvusi nepriklausoma valstybė, o ne sukuriama nauja, atsiskyrusi nuo Sovietų Sąjungos.
Tautų apsisprendimo teisės principo realizavimas 1991 m.
vasario 9 d. plebiscitu. Lietuvos Tauta patvirtino 1990 m. kovo
11 d. parlamento priimtą aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos
Valstybės atstatymo“.
Tarptautinis atsikūrusios Lietuvos Respublikos pripažinimas 1991 metais buvo jos aneksijos 1940 metais nepripažinimo
realizuota pareiga tarptautiniuose teisiniuose santykiuose, teisingumo atkūrimas ir tam tikros Antrojo pasaulinio karo pasekmių dalies likvidavimas.
***

Doc. dr. DA I N I U S Ž A L I M A S

ŽLUGUSIOS SAUSIO AGRESIJOS REIKŠMĖ
PRIARTINANT LIETUVOS VYRIAUSYBĖS
TARPTAUTINĮ PRIPAŽINIMĄ
Į Ž A N GI N Ė S PA S TA B O S
Šio pranešimo tema yra tiesiogiai susijusi su svarbiausiais
tarptautinės teisės institutais. Nagrinėjant konkretų SSRS karinės jėgos panaudojimo Lietuvoje 1991 metų sausį ir jo pasekmių
atvejį, kartu neišvengiamai susiduriama ir susipažįstama su gerokai platesniais valstybės statuso, agresijos akto kvalifikavimo,
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pripažinimo tarptautiniais teisiniais klausimais. Suprantama,
1991 metų sausio įvykiai Lietuvoje negali būti nagrinėjami ir be
platesnio istorinio konteksto, kurį sudaro 1940 metų agresija
prieš Lietuvą ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. 1991 metų Sausio įvykių Lietuvoje ir
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pripažinimo vertinimas
tarptautinės teisės požiūriu taip pat neatskiriamas nuo politinio konteksto. Tarptautinė teisė glaudžiai susijusi su politiniais
procesais, kurie turi didelę reikšmę interpretuojant ir reinterpretuojant tam tikrus įvykius, tie patys klausimai čia visada
turi ir teisinių, ir politinių aspektų. Beje, teisiniai aspektai kartais būna išryškinami gerokai vėliau, kai ilgainiui nublanksta
politinės konjunktūros įtaka valstybių, politikų, net teisininkų
pozicijai, o kartais dėl politinės konjunktūros teisiniai aspektai
būna nubloškiami į antrąjį planą.
Tai bus akivaizdu ir iš šio pranešimo. Štai 1991 metų sausį gal ir nebuvo skiriama daug dėmesio preciziškam teisiniam
įvykių vertinimui, gal ir tų įvykių aplinkybės nebuvo pakankamai išsiaiškintos, todėl dar iš tada mus pasiekia teiginiai, jog,
kad Lietuvoje mėginta įvykdyti valstybės perversmą. Pagaliau
net ir vieni iš tų įvykių kaltininkų, kai kurie SSKP Lietuvos padalinio vadovai buvo Lietuvos Respublikos teismo nuteisti už
antivalstybinę veiklą, mėginimą smurtu sunaikinti Lietuvos
valstybės nepriklausomybę ir konstitucinę santvarką. Tačiau
žvelgiant į 1991 metų sausio įvykius po 16 metų, visiškai akivaizdu, kad nėra jokio pagrindo vadinti juos mėginimu įvykdyti
perversmą, ir minėti veikėjai turėjo būti teisiami už dalyvavimą
agresijos akte prieš Lietuvos Respubliką. Bet 1991 metais atsakomybė už agresijos nusikaltimą nebuvo numatyta Lietuvos
Respublikos baudžiamajame kodekse, o ir atsakomybė už antivalstybinę veiklą buvo numatyta tik 1990 metų spalio mėn.
Baudžiamojo kodekso pataisomis. Todėl SSKP veikėjai buvo
išteisinti dėl veiksmų, atliktų iki šių pataisų įsigaliojimo, nors
dabar nėra jokių abejonių, kad šie veiksmai buvo dalyvavimas
užsienio valstybės vykdomoje agresijoje prieš Lietuvą, todėl jie
vis tiek buvo neteisėti ir tarptautinės teisės, ir Lietuvos Respu-
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blikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo (tuometinės laikinosios
konstitucijos) požiūriu. Tai – pavyzdys, kaip Lietuvos įstatymų
leidėjai, suprantama, ir dėl nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio objektyvių priežasčių, nespėjo paskui politinius įvykius,
nesugebėjo iki galo tiksliai teisiškai įvertinti vykusių procesų
esmės, o gal ir sąmoningai nepildė tuometinio Baudžiamojo
kodekso atsakomybės už agresiją nuostatomis, kad dar labiau
nesuerzintų valstybės agresorės. Bet kuriuo atveju tuometinė
Lietuvos teisės būklė dabar neturi jokios įtakos tarptautiniam
teisiniam 1991 metų sausio įvykių vertinimui. Tiesa, dar ir dabar kai kurie politiškai korektiški Rusijos atžvilgiu politikai, net
žiniasklaidos darbininkai, minėdami 1991 metų sausio įvykius,
dažnai vengia žodžio „agresija“, o kalba apie „perversmą“.
Gal tada nebuvo taip akivaizdu kaip dabar, jog Lietuvos
Respublika neturi ir negali turėti jokio teisinio ryšio su Lietuvos
SSR, kitos valstybės – Sovietų Sąjungos – marionetine struktūra. Dažnas politikas ar pilietis gal net ir dabar nustebtų išgirdęs,
jog teisės požiūriu Lietuvos SSR nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo forma, o tebuvo svetimos valstybės agresorės struktūra, skirta okupacijai maskuoti. Juo labiau kad nepriklausomybę atkūrusi Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas lyg ir
buvo rinkta kaip Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba. Tačiau tokią, iš pirmo žvilgsnio painią, situaciją paaiškina 1990 m. kovo
11 d. Deklaracija dėl Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos įgaliojimų, kuri yra nepelnytai užmirštama, o iš tikrųjų yra vienas
svarbiausių 1990 m. kovo 11 d. nepriklausomybės atkūrimo
aktų, preliudija į Kovo 11 d. Nepriklausomybės atkūrimo Akto
priėmimą. Deklaracijoje Aukščiausioji Taryba konstatavo, kad
ji rinkimų metu gavo Tautos įgaliojimus ne veikti kaip svetimos
valstybės, SSRS, struktūra, ne tarnauti valstybei agresorei, o
veikti kaip aukščiausioji suvereni Lietuvos valstybės institucija,
turinti mandatą atkurti valstybės nepriklausomybę ir išsivaduoti iš okupacijos. Tai ypač akivaizdu dabar, kai Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo mandatas seniai įvykdytas ir
buvo visuotinai pripažinti šios institucijos įgaliojimai atstovauti būtent Lietuvos Respublikai, o ne Lietuvos SSR.
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Šiandien dar pasitaiko politikų iš buvusios SSKP (LKP) aparato ar Lietuvos SSR „organų“, kurie tvirtina anuomet, iki nepriklausomybės atkūrimo, dirbę ne okupacinės valstybės institucijose, o įsivaizduoja dirbę Lietuvos valstybei. Nors iš tikrųjų
Lietuvos valstybei dirbo tik nedidelė užsienyje veikusi Lietuvos
diplomatinė tarnyba, iki pat 1990 metų išsaugojusi Lietuvos
Respublikos diplomatines atstovybes JAV ir prie Šventojo Sosto.
Be abejo, Lietuvos valstybės interesus gynė ir įvairios rezistentų grupės, o 1944–1953 metais Lietuvos Respublika net turėjo
veikiančią kovos veiksmuose savo kariuomenę – partizanų pajėgas. Tai bene geriausias atsakymas tiems, kurie tebeneigia tuo
metu buvus Lietuvos valstybę ir jos piliečius.
Suprantama, neigiantiems okupuotos Lietuvos Respublikos
ir ištikimų jai piliečių egzistavimą bei teigiantiems, jog darbas
Lietuvos SSR buvo darbas Lietuvos valstybei, būtų gerokai lengviau, jeigu jų pozicija būtų teisinga: juk jei nebuvo Lietuvos
valstybės ir jos piliečių, tai nebuvo galima ir šios valstybės išduoti kolaboruojant su okupantu, o partizanai tokiu atveju tebuvo tik po miškus besibastančios ginkluotos gaujos. Tačiau
tokiems teiginiams tarptautinė teisė negailestinga: niekam,
bent kiek giliau besidominčiam šiais tarptautiniais teisiniais
klausimais, nekyla jokių abejonių, kad 1940 metais prieš Lietuvą buvo įvykdyta agresija, kad agresija, kaip šiurkščiausias
tarptautinės teisės pažeidimas, negali sunaikinti okupuotos
valstybės, kaip tarptautinės teisės subjekto, ir jos piliečių (bendrasis teisės principas ex injuria jus non oritur – iš teisės pažeidimo teisė neatsiranda), kad todėl tarptautinės teisės požiūriu
1940–1990 metais Lietuvos Respublika egzistavo kaip okupuota valstybė, nors jos teritorijoje neteisėtai buvo įsteigta ir veikė
svetimos valstybės marionetinė struktūra – Lietuvos SSR, kad
Lietuvos Respublikos piliečiai turėjo teisę nepripažinti SSRS
valdžios, neiti į sovietų kariuomenę, priešintis okupacijai ir
naikinti okupantus bei kolaborantus, kad Lietuvos Respublikos
piliečiai turėjo teisę atkurti savo valstybės nepriklausomybę išsilaisvindami iš okupacijos, kad Lietuvos Respublika ir jos teritorija tarptautinės teisės požiūriu niekada nebuvo SSRS dalis,
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todėl Lietuva neišėjo ir neatsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos ir t. t.
Taigi ir, priešingai nei buvo mėginta pateikti vienoje televizijos
laidoje, Justas Paleckis 1940 metų birželį nebuvo joks Lietuvos
valstybės ministras pirmininkas ar prezidentas, o tik SSRS marionetė ir talkininkas Nr. 1 Lietuvoje. Kaip ir Lietuvos SSR „organų“ darbuotojai nebuvo jokie Lietuvos valstybės pareigūnai,
o dirbo okupacinėje administracijoje.
Tarptautinės teisės specialistams (ir tikiuosi, kad ne tik
jiems) tai yra akivaizdu. Kaip akivaizdu ir tai, kad valstybė agresorė turi teisinę, o ne tik moralinę ar politinę pareigą atsakyti
už įvykdytą agresiją, kad Rusijos Federacija yra valstybė SSRS
tęsėja, todėl tarptautinės teisės požiūriu privalo atsakyti už sovietinę agresiją. Šis aspektas, beje, taip pat gerai išryškina dėl
atitinkamo laikotarpio politinės konjunktūros atsirandančią ir
vėl išnykstančią teisės ir politikos takoskyrą. Štai nusižengdami
tarptautinės teisės logikai, Lietuvos Respublikos Konstitucijai
ir įstatymams, Lietuvos valstybės pareigūnai ir politikai dažnai
apibūdina Rusijos pareigą atlyginti okupacijos padarytą žalą tik
kaip moralinę ar politinę, bet ne imperatyvią teisinę, kai kurie
netgi pasistengia būti geresni už pačius rusus Rusijos advokatai
ir reabilituoti Rusijos valstybę apskritai neigdami jos kaltę ir
atsakomybę už Lietuvos okupaciją, tarsi Rusijos Federacija pati
nebūtų pasiskelbusi esanti tapati Sovietų Sąjungai valstybė, tik
kitu pavadinimu ir apkarpyta teritorija, tarsi politinio režimo
kaita Rusijoje turėtų įtakos jos tarptautinei teisinei atsakomybei už agresiją prieš kitas valstybes. Kažin ar tokių politikų,
pasikeitus politinei konjunktūrai, dar neišvysime priešakinėse
reikalaujančiųjų kompensacijos už okupaciją gretose.
Ši ilgoka įžanga populiariai iliustruoja šiame pranešime nagrinėjamų klausimų kontekstą. Tačiau ji turėtų būti naudinga
suvokiant tolesnius nagrinėjamus konkrečius klausimus, susijusius su tarptautine teisine 1991 metų sausio įvykių Lietuvoje
charakteristika ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pripažinimu tais pačiais metais, taip pat išsklaidant kai kuriuos visuomenėje įsišaknijusius neteisingus stereotipus kalbant apie
1990–1991 metų įvykius.
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1991 M E T Ų Į V Y K I A I – S S R S AGR E S I J O S
PR I E Š L I E T U VO S R E S PU B L I K Ą A K TA S
Po tokios įžangos turbūt nesunku atsakyti į klausimą, kaip
vertintini 1991 metų sausio įvykiai Lietuvoje – kaip agresija ar
kaip mėginimas įvykdyti valstybės perversmą. Akivaizdu, kad
agresija reiškia išorinės jėgos prieš valstybę naudojimą, o valstybės perversmas – vidinį antikonstitucinį veiksmą. Tuo tarpu
priminčiau, kad tarptautinės teisės požiūriu Lietuvos Respublika niekada nebuvo teisėta SSRS dalis, 1940–1990 metais egzistavo kaip valstybė ir tarptautinės teisės subjektas, nepaisant
visos jos teritorijos okupacijos ir valstybės institucijų sunaikinimo dėl 1940 m. birželio 15 d. įvykdyto sovietinės agresijos
fakto. Todėl ir SSRS Lietuvos atžvilgiu visada buvo kita, užsienio, valstybė, ir sovietų ginkluotųjų pajėgų bei Sovietų Sąjungos komunistų partijos (taip pat ir LKP „ant SSKP platformos“)
ir kitų valstybės institucijų prievarta prieš Lietuvos valstybę yra
išorės agresija, o ne vidaus neteisėtas veiksmas.
Tai, kad Sovietų Sąjungos veiksmai prieš Lietuvą 1991 metų
sausį laikytini agresijos aktu, akivaizdu iš tuometinių SSRS
ginkluotųjų pajėgų ir kitų ardomųjų veiksmų tikslų, masto ir
pobūdžio. Visų pirma, karinių veiksmų tikslai buvo aiškiai paskelbti Sovietų Sąjungos prezidento M. Gorbačiovo kreipimesi
į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą 1991 m. sausio 10 d., t. y. aktyvių karinių veiksmų išvakarėse. SSRS prezidentas pareikalavo,
kad Lietuvos Respublika „tučtuojau visiškai“ atsisakytų suvereniteto atšaukdama 1990 m. Kovo 11 d. aktą ir atkurdama SSRS
bei Lietuvos SSR konstitucijų galiojimą. Kreipimesi pagrasinta
„skubiomis priemonėmis“ „konstitucinei tvarkai“ atkurti, įskaitant galimą sovietinio „prezidentinio valdymo“ įvedimą Lietuvoje. Šios „priemonės“ iš tikrųjų buvo skubios, nes sovietų karinės operacijos Lietuvoje prasidėjo jau kitą dieną (1991 m. sausio
11 d.), tą pačią dieną SSKP marionetinis darinys – „Demokratinių jėgų kongresas“, prieš tai palaimintas Maskvoje, nusiuntė
Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai ultimatumą su reikalavimu paklusti SSRS prezidentui, o dar kitą dieną, 1991 m.
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sausio 12 d., minėto „Kongreso“ suformuotas anoniminis „Nacionalinio gelbėjimo komitetas“ jau paskelbė imąs „visą valdžią“
Lietuvoje į savo rankas. Todėl, atsižvelgiant į SSRS prezidento
deklaruotus tikslus, paskesnės sovietų karinės operacijos Lietuvoje atitiko agresijos apibrėžimą, suformuluotą 1974 metų
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos dėl agresijos apibrėžimo 1-ajame straipsnyje, – tai buvo vienos valstybės
ginkluotos jėgos naudojimas prieš kitos valstybės suverenitetą,
teritorinį vientisumą ir politinę nepriklausomybę.
Beje, čia derėtų išsklaidyti dar vieną gajų mitą apie „gerąjį Gorbačiovą“ ir jam nepaklūstančius reakcionierius: pateiktų
faktų pakanka tam, kad darytume išvadą, jog M. Gorbačiovas
pats aktyviai dalyvavo vykdant agresijos prieš Lietuvą aktą ir
prieš Lietuvą buvo įgyvendinamas iš anksto parengtas ir Sovietų Sąjungos vadovo palaimintas agresijos planas. Neįmanoma
ir neįsivaizduojama, kad sovietų ginkluotosios pajėgos galėjo
vykdyti apsišaukėliškos institucijos (minėto „Demokratinių
jėgų kongreso“ ir „Nacionalinio gelbėjimo komiteto“) prašymus
ir nurodymus dėl Lietuvos Respublikos valstybinių objektų užėmimo bei kontrolės, neturėdamos išankstinio SSRS vadovybės,
įskaitant vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą M. Gorbačiovą,
pritarimo. Juo labiau kad SSRS prezidentas, nors viešai vėliau ir
reiškė pasipiktinimą tokiais kariškių veiksmais, nesiėmė jokių
veiksmų jiems nubausti ir užimtiems pastatams atlaisvinti.
Antra, atsižvelgiant į 1991 metų sausio SSRS karinių operacijų Lietuvoje intensyvumą, jų vykdymo teritoriją ir panaudotų
ginkluotųjų pajėgų dydį, galima daryti išvadą, kad pagal mastą
ir pobūdį šios operacijos atitiko agresijos aktų apibrėžimą, suformuluotą 1974 metų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos dėl agresijos apibrėžimo 3 straipsnyje, ypač šio
straipsnio a, b, e ir g punktuose apibrėžtus agresijos aktus. Žodžiu, sovietų karinės operacijos galėjo būti laikomos ginkluotu
įsiveržimu į kitos valstybės teritoriją siekiant ją okupuoti, kitos
valstybės teritorijos užpuolimu, neteisėtu ginkluotųjų pajėgų
dislokavimu kitoje valstybėje be jos sutikimo, ginkluotų gaujų,
grupių ir nereguliarių pajėgų siuntimu į kitą valstybę karinėms
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operacijoms vykdyti. Tokia išvada gali būti pagrįsta šiomis faktinėmis sovietų karinių operacijų aplinkybėmis: karinių operacijų metu naudotos didelės Lietuvoje neteisėtai dislokuotos
pajėgos, kurios buvo sustiprintos iš SSRS papildomai atsiųstais
specialiosios paskirties pajėgų vienetais; karinės operacijos
prieš Lietuvos žmones ir turtą vykdytos visoje šalies teritorijoje,
o sostinėje Vilniuje užimti strateginės reikšmės pastatai; buvo
suformuotos, remiamos ir panaudotos ginkluotos gaujos, grupės ir nereguliarios pajėgos (pavyzdžiui, vadinamasis OMON,
sukarintos vadinamųjų „Lietuvos SSR piliečių komitetų“ „draugovininkų“ grupuotės); buvo paskelbta apie Lietuvos Respublikos valdžios pašalinimą; įvairiomis karinėmis ir prievartinėmis
priemonėmis (pavyzdžiui, užgrobiant Vilniaus geležinkelio
mazgą ir oro uostą, organizuojant streikus ekonomiškai svarbiausiuose ūkio sektoriuose) mėginta destabilizuoti situaciją
Lietuvoje.
Tarptautinės teisės požiūriu 1991 metų sausio sovietų agresijos aktas turėjo du skiriamuosius bruožus. Pirmasis bruožas
susijęs su Lietuvos Respublikos statusu 1940–1990 metais, o
antrasis – su Lietuvos Respublikos statusu atkūrus valstybės
nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d.
Pirmasis skiriamasis bruožas yra tas, kad 1991 metų sausio
agresijos aktas, kaip ir besitęsęs neteisėtas sovietų ginkluotųjų
pajėgų buvimas Lietuvoje, gali būti laikomas 1940 metų agresijos tąsa. Šių pajėgų buvimas Lietuvoje buvo 1940 m. birželio
15 d. agresijos akto (ginkluotųjų pajėgų įsiveržimo) pasekmė, o
Lietuva niekada su tuo nesutiko. Todėl net jeigu Lietuvos Respublikos nepriklausomybė nebūtų atkurta 1990 m. kovo 11 d.,
tai nebūtų pakeitę SSRS veiksmų Lietuvoje kvalifikavimo, t. y.
tarptautinės teisės požiūriu visos Sovietų Sąjungos ginkluotųjų
pajėgų karinės operacijos Lietuvoje po 1940 m. birželio 15 d.
laikytinos agresijos tąsa.
Antrasis skiriamasis bruožas yra specifinis 1991 metų sausio agresijos akto tikslas, – reokupuoti Lietuvos teritoriją ir susigrąžinti jos kontrolę. Akivaizdu, kad nuo 1990 m. kovo 11 d.
tik Lietuvos valstybės institucijos savo teritorijoje realiai vykdė
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įstatymų leidybos, vykdomosios ir teisminės valdžios funkcijas,
o atitinkamos sovietų institucijos Lietuvoje nebeveikė ir SSRS
negalėjo įgyvendinti efektyvios valdžios Lietuvos teritorijoje.
Vadinasi, būdu tarptautinės teisės požiūriu 1990 m. kovo 11 d.
baigėsi Lietuvos okupacija, nes SSRS neteko būtino karinei okupacijai efektyvios kontrolės ir valdžios elemento. Lemiamą šio
elemento vaidmenį okupacijai konstatuoti kelis kartus patvirtino JT Tarptautinis Teisingumo Teismas. Pavyzdžiui, Ginkluotų
veiksmų Kongo teritorijoje byloje Teismas pažymėjo, kad „pagal
paprotinę tarptautinę teisę, atspindėtą 1907 metų Hagos taisyklių 42 straipsnyje, teritorija laikoma okupuota, kai ji iš tikrųjų
yra priešo armijos valdžioje, ir okupuota laikoma tik ta teritorija, kurioje tokia valdžia įvesta ir gali būti įgyvendinama“ (šioje
byloje Teismas taip pat rėmėsi identišku savo teiginiu Sienos
statybos okupuotoje Palestinos teritorijoje byloje). Žinoma, tai
nereiškė, kad tuomet apskritai nutrūko 1940 metais pradėtas
SSRS tarptautinės teisės pažeidimas. Jis tęsėsi, nes sovietų ginkluotosios pajėgos ir toliau neteisėtai buvo Lietuvos teritorijoje,
nors Sovietų Sąjunga iš esmės prarado valdžią ir kontrolę šioje
teritorijoje. Todėl 1991 metų sausį SSRS siekė būtent susigrąžinti tai, kas buvo prarasta 1990 m. kovo 11 d. – būtiną karinei
okupacijai efektyvios kontrolės ir valdžios elementą.
Tokį reokupacijos tikslą inter alia liudija Lietuvos teismų
nagrinėtos Sausio 13-osios bylos medžiaga. Iš jos aišku, kad pagal tiesioginio sovietinio prezidentinio valdymo įvedimo Lietuvoje planą SSRS ginkluotosioms pajėgoms ir Gynybos ministerijai turėjo tekti lemiamas vaidmuo administruojant Lietuvos
teritoriją po Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir
kitų institucijų sunaikinimo (Lietuvos teritorijos valdymui jos
turėjo pasitelkti „civilių“ instituciją – specialiai suformuotą
„Prezidento valstybinį komitetą“). Tai įrodo buvus ketinimų
įvesti Lietuvoje karinės okupacijos režimą, kuris būtų buvęs net
mažiau užmaskuotas nei 1940 metų birželį. Beje, toks Lietuvos
reokupacijos planas ir buvo pradėtas įgyvendinti: „Nacionalinis
gelbėjimo komitetas“ turėjo tapti minėtuoju SSRS prezidento
komitetu, o Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos užgrobi-
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mas taip pat buvo sudedamoji tiesioginio sovietinio prezidentinio valdymo įvedimo plano dalis. Tačiau Sausio 13-oji sustabdė
šį planą, jis liko nebaigtas vykdyti dėl masinio nesmurtinio Lietuvos piliečių pasipriešinimo.
Taigi apibendrinant galima patvirtinti, kad tarptautinės teisės požiūriu Lietuvos Respublika teisingai įvertino 1991 metų
sausio įvykius kaip atviros karinės agresijos aktą,1 ne tik kaip
mėginimą jėga pakeisti šalies konstitucinę santvarką. Panašiai
1991 m. sausio 22 d. pareiškime dėl padėties Baltijos valstybėse2 Europos Parlamentas paskelbė buvęs sukrėstas pažeidžiančios tarptautinę teisę sovietų karinės intervencijos Lietuvoje ir
griežtai pasmerkė „sovietų karinę agresiją“ (taip vertindamas
padėtį Europos Parlamentas inter alia rėmėsi tuo, kad 1989 m.
gruodžio 24 d. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimas pripažino
niekiniais Molotovo – Ribentropo pakto slaptuosius protokolus). Trečiosios valstybės taip pat tuo metu vengė reakcijai į vidaus konfliktus būdingos retorikos ir pasmerkė SSRS veiksmus
Lietuvos Respublikoje, kaip pažeidusius tarptautinę teisę, nors
ir aiškiai neįvardijo šių veiksmų kaip agresijos akto (dėl tuometinės politinės konjunktūros, nenoro pernelyg „skandinti“ SSRS
prezidento).

S AU S IO 13- O S IO S Į TA K A AT K U R I A N T L I E T U VO S
R E S PU B L I KO S TA R P TAU T I N I U S S A N T Y K I U S
SSRS agresijos atrėmimas 1991 metų sausį neabejotinai turėjo didžiulę įtaką Lietuvos Respublikos santykiams su kitomis
valstybėmis, sustiprino jos tarptautines pozicijas. Tai matyti
nagrinėjant Lietuvos Respublikos santykių su SSRS raidą, užsimezgusio bendradarbiavimo su Rusija, tuomet didžiausia Sovietų Sąjungos respublika, plėtrą, taip pat tarptautinį Lietuvos
valstybės nepriklausomybės atkūrimo pripažinimą. Agresijos
žlugimas parodė, kad karinėmis priemonėmis Sovietų Sąjunga
nepajėgs išsigelbėti nuo būsimo žlugimo. Lietuvos Respublika
sugebėjo ne tik atremti agresiją, bet ir sukurti politinę koalici-
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the U. S. S. R., Vilnius,
State Publishing Centre, 1991, p. 232–233.

ją su Rusija, kuri tuo metu buvo svarbiausia demokratinė jėga
Sovietų Sąjungoje. Sėkmingas Lietuvos valstybės nepriklausomybės ir demokratijos gynymas paskatino pirmąsias užsienio
šalis nutraukti diplomatinę Lietuvos izoliaciją pripažįstant teisėtas Lietuvos Respublikos institucijas ir tokiu būdu išklibinti
sovietinės imperijos pagrindus. Todėl Sausio 13-oji pagal savo
reikšmę galėtų prilygti tokiems istoriniams įvykiams, kaip „Solidarumo“ sėkmė Lenkijoje ir Vokietijos susivienijimas.

M Ė GI N I M A I AT N AU J I N T I L I E T U VO S I R S OV I E T Ų
S Ą J U N G O S KO N S U LTAC I J A S

3
Žr. The Road
to Negotiations with
the U. S. S. R., Vilnius,
State Publishing Centre, 1991, p. 289–291.

1991 metų sausio sovietinės agresijos akto nesėkmė ir
1991 m. vasario 9 d. plebiscitas, tvirtai palaikęs Lietuvos valstybės nepriklausomybę bei demokratinę santvarką, neabejotinai sustiprino Lietuvos Respublikos poziciją preliminariose
konsultacijose dėl tarpvalstybinių derybų su Sovietų Sąjunga,
kurios buvo atnaujintos 1991 metų vasarį (1990 m. gruodžio
13 d. SSRS „dėl techninių priežasčių“ pranešė sustabdanti tokias konsultacijas, – ji jau buvo apsisprendusi Lietuvą reokupuoti). SSRS turėjo bent iš dalies pakeisti ankstesnę savo nuostatą
traktuoti Lietuvą kaip eilinę sovietinę respubliką. Į Lietuvą pradėta žiūrėti kaip į galimą lygiateisę derybų partnerę, grįžtant
prie 1989 m. gruodžio 24 d. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimo „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų
nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“ principų.
Didžiausias žingsnis šia linkme buvo 1991 m. balandžio 4 d.
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos delegacijų oficialaus susitikimo
protokolas,3 pasirašytas įgaliotų SSRS ir Lietuvos Respublikos
atstovų. Tai vienas iš reikšmingiausių tuometinių Lietuvos santykių su SSRS dokumentų, kuris yra nepelnytai pamirštas. Nors
Sovietų Sąjunga vėliau savo elgesiu atsitraukė nuo pasirašytųjų
Protokolo principų, Protokolą laikyčiau geriausiu įrodymu, liudijančiu SSRS vadovybės pasimetimą ir net kapituliavimą po jai
netikėto sausio agresijos prieš Lietuvą žlugimo.
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Kodėl minėtasis dvišalis Protokolas yra toks įdomus ir
reikšmingas? Todėl, kad jis numatė tokius būsimų dvišalių derybų principus, kaip išankstinių sąlygų deryboms atsisakymas,
tikras šalių lygiateisiškumas, pagarba žmogaus teisėms ir šalių
suverenitetui, neteisėtų spaudimo formų neleistinumas, pagarba
visuotinai pripažintiems teisės principams. Galima daryti išvadą, kad iš Protokolo išplaukė SSRS įsipareigojimai: 1) atsisakyti
visų ankstesnių išankstinių sąlygų deryboms su Lietuvos Respublika, įskaitant reikalavimą atšaukti arba suspenduoti 1990 m.
kovo 11 d. Aktą; 2) gerbti Lietuvos Respublikos suverenitetą,
įskaitant 1990 m. kovo 11 d. Akto principus; 3) susilaikyti nuo
bet kokio neteisėto spaudimo Lietuvos Respublikai, įskaitant
panašius į 1990 metų ekonominę blokadą ir 1991 metų sausio
agresiją aktus.
Tačiau SSRS ir SSKP vadovybėje vis dar dominavo reakcinės
jėgos, todėl Sovietų Sąjungai taip ir nepakako politinės valios
pradėti derybas su Lietuva vadovaujantis 1991 m. balandžio 4 d.
Protokole nustatytais principais. SSRS nesilaikė šių principų: ji
neišvedė savo ginkluotųjų pajėgų iš neteisėtai užimtų Lietuvos
Respublikos pastatų ir vėl ėmėsi jėgos 1991 m. liepos – rugpjūčio mėn. Savo įsipareigojimus išvesti pajėgas iš užimtų pastatų
Sovietų Sąjunga pradėjo vykdyti tik po ją susilpninusio rugpjūčio pučo Maskvoje. Tačiau derybų nereikėjo – SSRS jau buvo nepajėgi sutrukdyti tarptautinio Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo pripažinimo, todėl 1991 m. rugsėjo 6 d. be
jokių diskusijų pati buvo priversta pripažinti atkurtą Lietuvos
Respublikos nepriklausomybę. Priimdama tos dienos nutarimą dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės pripažinimo,4
SSRS Valstybės taryba atsižvelgė į „konkrečią istorinę ir politinę situaciją, buvusią prieš Lietuvos Respublikai įeinant į SSRS“.
Akivaizdu, kad tokia užuomina buvo padaryta turint omenyje
1989 m. gruodžio 24 d. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo
nutarimo „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“ nuostatas.
Priminčiau, kad šiuo SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo
nutarimu ne tik pripažinti niekiniais Molotovo–Ribbentropo
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Nutarimo tekstą
žr. Žalimas D. Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės atkūrimas:
pagrindiniai klausimai
pagal tarptautinę
teisę, Vilnius, Rosma,
1997, p. 202–203.

pakto slaptieji protokolai. Iš nutarimo 5 ir 7 punktų aišku, kad
Sovietų Sąjunga pripažino tai, kad realizuojant Molotovo – Ribentropo sandėrį buvo pažeistas Baltijos valstybių suverenitetas
ir nepriklausomybė, taip pat SSRS tarptautiniai įsipareigojimai
pagal 1920 metų taikos sutartis ir 1926–1933 metų nepuolimo
sutartis su Baltijos valstybėmis. Vadinasi, kartu Sovietų Sąjunga pripažino ir agresijos prieš Baltijos valstybes faktą, nes kitaip
logiškai paaiškinti taikos ir nepuolimo sutarčių pažeidimo fakto pripažinimo tiesiog neįmanoma (taikos ir nepuolimo sutartis pažeisti galima tik įvykdant agresiją (ginkluotą užpuolimą),
kurią tokios sutartys draudžia). Suprantama, kad ginkluoto
užpuolimo pasekmė, jei pavyksta užpultą teritoriją užimti, yra
karinė okupacija. Tad atsižvelgiant į tokią pačios SSRS 1989 m.
gruodžio 24 d. Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimu išreikštą poziciją, Sovietų Sąjungai teisės požiūriu buvo nebeįmanoma neigti Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacijos.

LIET U VOS IR RUSIJOS TA R PUS AV IO PR IPA ŽINIM A S

5
Žr. Landsbergis
V. Laisvės byla. –
Kaunas, Spindulys,
1992, p. 197–198.

1991 metų sausio sovietinė agresija paskatino Lietuvos Respubliką ir kitas Baltijos valstybes ieškoti sąjungininkų pačioje
Sovietų Sąjungoje. Didžiausią atsvarą SSRS reakcinėms jėgoms
sudarė demokratinė Rusijos vadovybė, kurios lyderis (vėliau tapęs Rusijos prezidentu) B. Jelcinas kovojo su SSRS vadovybe ir
SSKP diktatu. 1991 m. sausio 13 d. iš esmės ir galima laikyti
Baltijos valstybių bei demokratinės Rusijos politinės koalicijos pradžia. Tą dieną keturių valstybių vadovai padarė bendrą
pareiškimą,5 smerkiantį SSRS vadovybę dėl jėgos naudojimo
Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse, taip pat skelbiantį ištikimybę demokratijos ir jėgos nenaudojimo principams bei šalių
pasirengimą padėti viena kitai, jei kiltų grėsmė kurios nors iš jų
suverenitetui. Tačiau svarbiausia, kad Lietuva, Latvija, Estija ir
Rusija pripažino viena kitos suverenitetą.
Remdamosi 1991 m. sausio 13 d. pareiškimu, Lietuva ir
Rusija pradėjo derybas dėl tarpusavio pripažinimo, lygiateisių
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ir abipusiškai naudingų santykių plėtros. 1991 m. liepos 29 d.
šalys pasirašė Sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų,6
kurioje pripažino viena kitos suverenitetą ir nepriklausomybę. Sutarties 1 straipsnis yra svarbiausia jos nuostata, nes šio
straipsnio galiojimas, kitaip nei likusių Sutarties nuostatų,
pagal Sutarties 20 straipsnį yra neribotas. Pagal Sutarties 1
straipsnį Rusija pripažino Lietuvos Respubliką tarptautinės teisės subjektu ir suverenia valstybe pagal jos valstybinį statusą,
apibrėžtą pamatiniuose 1990 m. kovo 11 d. aktuose. Tai reiškia,
jog Rusija pripažino ne tik svarbiausio Akto dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atkūrimo, bet visų 1990 m. kovo 11 d.
teisės aktų, atkūrusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybę,
nuostatas (įskaitant Deklaraciją dėl Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų). Vadinasi, pripažindama tokį
Lietuvos Respublikos tarptautinį teisinį statusą, Rusija pripažino
ir 1990 m. kovo 11 d. aktuose konstatuotą sovietinės agresijos
prieš Lietuvą faktą, ir Lietuvos teritorijos okupacijos bei aneksijos neteisėtumą, ir šiuose aktuose įtvirtintą nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumą bei šiais aktais įgyvendintą lietuvių
tautos mandatą Aukščiausiajai Tarybai – Atkuriamajam Seimui
atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Kitaip tariant,
Rusija pripažino, kad Lietuvos Respublika, kaip valstybė ir tarptautinės teisės subjektas, atsirado pasirašius 1918 m. vasario
16 d. Nepriklausomybės Aktą, o 1990 m. kovo 11 d. tik išsivadavo iš 1940 metais prasidėjusios sovietinės okupacijos. Rusija taip
pat pripažino ir tai, kad toks išsivadavimas buvo teisėtas ir Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas turėjo tam įgaliojimus.
1991 m. liepos 29 d. Sutarties dėl tarpvalstybinių santykių
pagrindų preambulėje Rusija taip pat išreiškė įsitikinimą, kad
SSRS turi pašalinti 1940 metų Lietuvos aneksijos pasekmes. Iš
tokio įsitikinimo logiškai išplaukė ir tai, kad Sovietų Sąjunga
turėjo prisidėti prie teisėtos situacijos atkūrimo, skatindama
Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą, pripažindama
atkurtąją Lietuvos nepriklausomybę, išvesdama okupacinę kariuomenę ir atlygindama okupacijos padarytą žalą. Tokia tuometinės Rusijos, kuri buvo didžiausia ir įtakingiausia Sovietų
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Sąjungos respublika, pozicija neabejotinai turėjo didelę įtaką
SSRS pripažįstant atkurtąją Lietuvos Respublikos nepriklausomybę po 1991 metų rugpjūčio pučo. Šia prasme tai, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą pripažino Rusija, kuri pati tada
buvo atsisakančios tai pripažinti valstybės dalis, atliko unikalų
vaidmenį valstybių pripažinimo istorijoje. Kita vertus, tai, jog
Lietuva ir kitos Baltijos valstybės pripažino Rusijos suvereniteto, taip pat prisidėjo prie didėjančio Rusijos vaidmens ir padėjo
Rusijai pakeisti Sovietų Sąjungą tarptautiniuose santykiuose.
Šitaip abipusė politinė Baltijos valstybių ir Rusijos parama išklibino sovietų imperijos pamatus.
Šia proga trumpai pakomentuočiau ir Rusijos Federacijos
tarptautinės teisinės atsakomybės už 1991 metų sausio agresijos aktą prieš Lietuvą klausimą. Paradoksalu, bet, žlugus SSRS,
tarptautinė teisinė atsakomybė už 1991 metų sausio sovietinės
agresijos aktą šiandien tenka būtent Rusijai, kuri tada rėmė Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes. Taip yra todėl, kad, kaip pažymima Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl SSRS okupacijos žalos
atlyginimo“ preambulėje, „Rusijos Federacija pagal tarptautinę
teisę yra SSRS teisių ir įsipareigojimų tęsėja“. Būtent valstybė – SSRS tęsėja, kaip save identifikuoja pati Rusijos Federacija,
o ne SSRS teisių perėmėja, kaip iš inercijos ir politinio korektiškumo dažnai teigiama Lietuvoje. Kitaip tariant, Rusija tęsia
tarptautinį teisinį Sovietų Sąjungos subjektiškumą (yra tas pats
tarptautinės teisės subjektas), todėl pareiga atlyginti Lietuvai
sovietų agresijos padarytą žalą automatiškai atiteko Rusijai, kai
iširo SSRS. Be to, būtent Rusija perėmė savo jurisdikcijon sovietų ginkluotąsias pajėgas, neteisėtai dislokuotas Lietuvoje ir
įvykdžiusias 1991 metų sausio agresijos aktą.
Taigi apibendrinčiau, kad Rusija nėra tokia pat nauja valstybė ir Sovietų Sąjungos teisių perėmėja, kaip kitos 11 buvusių
sovietinių respublikų (būtent 11, o ne 14, kaip dažnam galėtų
atrodyti, nes 3 Baltijos valstybės buvo okupuotos ir buvusiomis sovietinėmis respublikomis nelaikytinos), o yra valstybė –
SSRS tęsėja. Toks Rusijos tarptautinis teisinis statusas buvo ir
jos pačios deklaruotas, ir pripažintas tarptautinės bendrijos. Jis
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neginčijamas ir tarptautinės teisės doktrinoje. Todėl teisiniu
požiūriu, priešingai nei teigia kai kurie politinio korektiškumo
vedini Lietuvos politikai, nėra nieko nepagrįsto, smerktino ar
amoralaus, kad Lietuva reikalautų būtent iš Rusijos atlyginti 1991 metų sausio agresijos aktu padarytą ir kitą su sovietų
okupacija susijusią žalą.

L I E T U VO S V Y R I AU S Y B Ė S TA R P TAU T I N IO
PR I PA Ž I N I MO PR I A R T I N I M A S
Pripažinimas yra vienašalis valstybės politinis aktas, turintis teisines pasekmes. Ypač pabrėžčiau tai, kad pripažinimas
pirmiausia yra politinis aktas. Todėl bet kuri valstybė neturi
teisinės pripažinimo pareigos, ji yra laisva spręsti, ar pripažinti
naują darinį, kada tai padaryti. Jos sprendimą lemia ne teisiniai kriterijai, o politiniai sumetimai, siekiama politinė nauda
ir politinė realybė. Suprantama, kad tokius politinius motyvus
pripažįstant tam tikrą darinį ar atsisakant tai daryti mėginama dangstyti ir teisiniais kriterijais. Antai delsimas pripažinti
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą taip pat buvo
teisinamas tariamu nepakankamu Lietuvos Vyriausybės efektyvumu (nepakankama teritorijos ir sienų kontrole), nors vargu
ar toks efektyvumas buvo didesnis 1991 metų rugpjūčio pabaigoje, kai Lietuvą užplūdo tarptautinio pripažinimo banga. Veikiau pasikeitusi politinė realybė ir valstybių interesai lėmė šią
bangą. Pastangos remti M. Gorbačiovą aukojant Baltijos valstybių interesus tada tapo tiesiog nebeaktualios.
Šią naują politinę realybę, sukėlusią Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tarptautinio pripažinimo bangą, pradėjo
būtent įvykiai Lietuvoje – sovietinės agresijos atrėmimas 1991
metų sausį ir tų pačių metų vasario 9 d. konsultacinis plebiscitas. Šie įvykiai bene aiškiausiai parodė tvirtą Tautos paramą
atkurtai Lietuvos Respublikos nepriklausomybei, taip pat nepriklausomybės atkūrimo neatšaukiamumą ir negrįžtamumą.
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas tapo politi-
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ne realybe, kurios buvo neįmanoma nepaisyti. Tai ir paskatino
kitas valstybes politiškai labiau remti Lietuvą ir kitas Baltijos
šalis, o ne tik rūpintis SSRS prezidento M. Gorbačiovo ateitimi.
Toks užsienio valstybių pozicijos lūžis lėmė apsisprendimą pradėti tarptautinį Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo pripažinimą, nepaisant SSRS reakcijos.
1991 m. sausio 8 d. ir sausio 11 d. Lietuvos Respublikos raginimai7 užmegzti diplomatinius santykius su teisėtai išrinkta
Lietuvos Respublikos valdžia arba bent jau pripažinti teisėtą
Lietuvos Vyriausybę (valdžią) de jure dar nebuvo išgirsti. Tačiau 1991 metų sausio agresija prieš Lietuvą vertė demokratines
pasaulio valstybes atsisakyti pasyvios Baltijos valstybių aneksijos nepripažinimo politikos ir beprasmiškų raginimų derėtis su
agresoriumi. Esminį vaidmenį šiuo požiūriu suvaidino Šiaurės
valstybės: 1991 m. sausio 10 d. Šiaurės Tarybos Prezidiumas
pareiškė susirūpinimą dėl sovietų karinių veiksmų ir akcentavo, kad būtinos teisingos derybos įgyvendinant Baltijos tautų
nepriklausomybės siekimą;8 tuo tarpu tuojau po 1991 m. sausio 13 d. Islandijos Altingas paragino sovietus nutraukti smurtą, atnaujinti dialogą ir net visiškai bei besąlygiškai pripažinti
Baltijos valstybių nepriklausomybę, taip pat jis kreipėsi į kitas
Vakarų valstybes prašydamas remti Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimą.9 Todėl nenuostabu, kad pirmosios atkurtąją
Lietuvos Respublikos nepriklausomybę pripažino Islandija ir
Danija: 1991 m. vasario 9 d. Islandijos Altingas priėmė specialią rezoliuciją šiuo klausimu,10 o 1991 m. vasario 28 d. Danijos
ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai pasirašė Bendrą protokolą dėl Danijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo,11 kuris buvo pirmoji po Antrojo pasaulinio karo šalių
sutartis, apibrėžianti atkuriamo dvišalio bendradarbiavimo ir
jo plėtros principus, ir pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis.
Šie pirmieji pripažinimo aktai įkūnijo svarbiausius principus, kurių laikėsi ir kitos demokratinės valstybės pripažindamos atkurtąją Lietuvos Respublikos nepriklausomybę jau po
1991 metų rugpjūčio pučo Maskvoje (ypač paminėtinos JAV
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ir Kanada, kurios taip pat aiškiai patvirtino niekada neatšaukusios Lietuvos valstybės pripažinimo). Pirmiausia buvo pripažintas 1990 m. kovo 11 d. Akte įtvirtintas teisinis Lietuvos
Respublikos tęstinumas pabrėžiant ištikimybę 1940 metų Lietuvos aneksijos nepripažinimo politikai ir konstatuojant visišką
1921–1922 metais suteikto Lietuvos Respublikos pripažinimo
galiojimą. Todėl 1991 metais buvo pripažinta nauja teisėta Lietuvos Respublikos Vyriausybė (valdžios institucijos), o ne Lietuvos valstybė. Lietuvos Respublikos, kaip valstybės, pripažinti
nereikėjo, nes šią valstybę tarptautinė bendrija pripažino dar
1920–1922 metais ir toks pripažinimas galiojo visą 1940–1990
metų Lietuvos okupacijos laikotarpį. Pavyzdžiui, 1990 m. kovo
12 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Rolandas Dumas
pareiškė, kad „Prancūzija niekada nepripažino 1940 metų Lietuvos aneksijos ir … 1922 metais Lietuvai suteiktas pripažinimas tebegalioja; nepaisant suvereniteto praradimo, Baltijos
valstybės, kaip tarptautinės teisės subjektai, išgyveno aneksiją,
todėl jokio papildomo pripažinimo akto joms nereikia“.12
Taigi baigčiau primindamas, kad yra žinomos dvi svarbiausios pripažinimo rūšys: valstybių ir vyriausybių pripažinimas. Jeigu valstybė pripažįstama, jos pripažinimas galioja tol,
kol ši valstybė išnyksta. Kadangi Lietuvos Respublika buvo de
jure pripažinta tarpukariu ir kaip tarptautinės teisės subjektas niekada neišnyko, jai suteiktas pripažinimas tebegaliojo ir
jos nepriklausomybės atkūrimo pripažinimo 1991 metais negalima laikyti valstybės pripažinimu, nors daugelis Lietuvoje
klaidingai dar iki šiol apibūdina 1991 metų pripažinimą kaip
Lietuvos valstybės pripažinimą. Dar kartą pabrėžčiau, kad iš
tikrųjų tarptautinės teisės požiūriu tai buvo Lietuvos Respublikos naujos Vyriausybės (valdžios) pripažinimas, kurio reikėjo,
nes okupacija buvo nutraukusi aukščiausiųjų Lietuvos valstybės institucijų veiklą (Lietuvos valstybė iš esmės neturėjo savo
Vyriausybės nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d.).
Todėl buvo būtina pripažinti 1990 metais po laisvų rinkimų ir
nepriklausomybės atkūrimo suformuotą naują Lietuvos Respublikos Vyriausybę (valdžią), kaip vienintelę teisėtą senos, nuo
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1918 metų egzistuojančios, Lietuvos valstybės atstovę tarptautiniuose santykiuose, su kuria turėjo būti atkurti ir palaikomi
šios valstybės diplomatiniai santykiai.
Beje, tai, kad tarptautinė bendrija pripažino Aukščiausiąją
Tarybą – Atkuriamąjį Seimą ir jo sukurtas institucijas būtent
kaip Lietuvos Respublikos, o ne Lietuvos SSR institucijas, dar
kartą patvirtina, jog nėra jokio pagrindo abejoti Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo įgaliojimais atkurti Lietuvos
Respublikos nepriklausomybę ir atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautiniuose santykiuose.
***

B R O N I S L OVA S K U Z M I C K A S

LIETUVA IR UŽSIENIO VIEŠOJI NUOMONĖ
1991-ŲJŲ SAUSĮ–RUGSĖJĮ
Devyni mėnesiai skyrė 1991 metų sausį ir rugsėjį – tai ilgas
laiko tarpas istorijos pagreitėjimo laikotarpiais. Pagreitėjęs buvo
tuometinis Lietuvos vidaus gyvenimas, tragiški Sausio 13-osios
įvykiai nesustabdė politinių ir socialinių pokyčių spartos. Bet
blaivus protas ir nuojauta sakė, kad kas nors panašaus į Sausio
tragediją dar gali pasikartoti, kad lemiamas atomazgos momentas dar neatėjo. Nuojauta neapgavo. 1991-ųjų liepos pabaigoje
Aukščiausioji Taryba, užbaigusi pavasario sesiją, padarė trumpą vasaros pertrauką. Tačiau liepos 31-osios rytą atėjo kraupi
žinia – Medininkų muitinės pasienio poste nužudyti septyni
muitinės ir policijos pareigūnai. Sovietų omonininkai tęsė savo
kruviną darbą. Netrukus užklupo ir rugpjūčio pučas.
Straipsnyje ketinama aptarti būdingesnius viešosios nuomonės bruožus ir pokyčius, pastebėtus vieno asmens susitikimuose su kai kurių Vakarų šalių politikais, diplomatais, žiniasklaidos atstovais.
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B E N DROJ I S I T UAC I J A
Užsienio politikams ir viešosios nuomonės formuotojams –
dienraščiams Lietuva tuo metu jau buvo žinoma kaip šalis,
paskelbusi nepriklausomos valstybės atstatymo aktą, taigi „atsiskirianti“ nuo SSRS ir siekianti tai galutinai įtvirtinti. Įtvirtinimas tuomet reiškė ne ką kita, kaip tarptautinį diplomatinį
pripažinimą. Tačiau iki pripažinimo dar buvo likęs, kaip tuomet atrodė, ilgas nežinomybės ir laukimo laikotarpis.
Kovo 11-osios Nepriklausomybės atstatymo Aktas Vakarų
šalių viešosios nuomonės buvo suvokiamas kaip nenumatytas
ir tebetrunkantis politinis įvykis, kurio raida ir baigmė visiškai
neaiški. Įspūdį darė įvykio netikėtumas, daugiausia todėl, kad
Lietuva jau buvo užmiršta, palikta likimo valiai ir politine prasme Vakarų šalims neegzistavo. Tiesa, dauguma užsienio šalių
nebuvo pripažinusios sovietų 1940 metais įvykdytos Baltijos šalių aneksijos, bet ne visų šalių vyriausybės praktiškai tuo vadovavosi. Tik kai kuriose šalyse nepripažinimas turėjo ir dalykinę
išraišką – buvo ir toliau pripažįstama nepriklausomos Lietuvos
pilietybė, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose išsaugotos ambasados, bankuose – valiuta ir pan. Tačiau
ši pozicija pamažu silpo, neturėjo pozityvių padarinių faktinei
Baltijos valstybių padėčiai, ilgainiui darėsi neparanki valstybių
vyriausybėms. Išeivių pastangos nuolatos priminti pasauliui
apie Baltijos valstybių aneksiją ir tikrąją jų padėtį susilaukdavo
vis mažiau dėmesio ir skambėjo kaip „balsas tyruose“.
Nepriklausomybės paskelbimas ne tik patraukė užsienio
viešosios nuomonės dėmesį, bet ir atsidūrė interpretacijų bei
vertinimų lauke. Tame lauke vyravo nepalankios ar bent abejingos lietuvių laisvės aspiracijoms nuostatos. Jas lėmė tai, kad
Vakarų šalyse viešoji nuomonė jau keleri metai buvo atsigręžusi
į Michailo Gorbačiovo pradėtą „perestroikos“ politiką ir daug
kam atrodė, kad sovietų lyderį reikia palaikyti, nedaryti nieko, kas galėtų pakenkti jo pradėtoms reformoms, padėti jam
atsilaikyti prieš griežto režimo šalininkų spaudimą. Į Lietuvos,
kaip ir kitų Baltijos valstybių, laisvės siekius buvo atsižvelgia-
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ma daugiausia kaip į regiono vietinių interesų išraišką, kurių
tenkinimas neturėjo nukrypti nuo pagrindinių „perestroikos“
tikslų. Vis dažniau atvykstantys į Vilnių Vakarų šalių žurnalistai ir diplomatai klausdavo, ar nebūtų tikslingiau sutelkti jėgas
SSRS demokratizacijai, kuriai vykstant būtų išspręstas ir visos
kitos, įskaitant ir tautines, problemos.
Atsiliepė ir tai, kad Vakarų politologai (sovietologai) nebuvo numatę ir visiškai nelaukė tokio istorijos posūkio kaip SSRS
suirimas. Gali pasirodyti keista, bet to nepageidavo ir dauguma
režimo priešininkų, žmogaus teisių gynėjų, disidentų Rusijoje.
Jiems rūpėjo politinės vidaus permainos, bet ne imperijos suirimas. Už juos visus pasirodė esą įžvalgesni tie disidentai ir politiniai kaliniai, kurie, nekurdami politinių prognozių, vadovavosi tautiniais, moraliniais ar religiniais įsitikinimais ir tikėjo,
kad sovietinė imperija anksčiau ar vėliau turės žlugti.
Nereikia pamiršti ir to, kad visą tą laiką Vakarų šalyse aktyviai veikė sovietinė propaganda, stengdamasi jai būdingais
metodais kompromituoti Baltijos valstybių politinius vadovus,
jų sprendimus, siekdama kliudyti jų diplomatiniams ryšiams,
ruošiantiems dirvą diplomatiniam pripažinimui. Vakarų politikams ir žiniasklaidai buvo peršami iškreipti įvykių Baltijos
šalyse aiškinimai ir vertinimai, tokie, kurie galėtų būti suprantami ir priimtini tų šalių viešajai nuomonei. Buvo stengiamasi
įteigti, kad nepriklausomybę šiose šalyse palaiko tik nedidelės
grupės nacionalistų, reabilituojami nacistiniai karo nusikaltėliai, persekiojami rusai. Vakarų visuomenė buvo gąsdinama,
kad SSRS suirimo atveju be deramos kontrolės liktų ir nežinia
į kieno rankas patektų branduolinis ginklas, tai keltų pavojų
visų šalių saugumui. Vienas iš sovietinės propagandos atsparos
taškų buvo Helsinkio susitarimų Baigiamasis aktas, pabrėžęs
valstybių sienų neliečiamumą, todėl nepriklausomybės skelbimas esąs be išlygų neteisėtas aktas.
Tokia propaganda buvo vykdoma sistemingai, daugiausia
per ambasadas Vakarų šalyse. Ypač aktyviai buvo veikiama
Skandinavijos šalyse, kurių visuomenės labiau nei kur kitur
simpatizavo baltijiečių siekiams, Vokietijoje. Tuometinis Lie-
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tuvos Garbės konsulas Norvegijoje advokatas Leonas Boddas
savo knygoje rašo, kad Sovietų Sąjungos ambasada Norvegijoje
gaudavo iš Maskvos tikslias instrukcijas, įpareigojančias kaltinti Sąjūdį, Lietuvos valdžią, o ypač šmeižti ir juodinti Vytautą
Landsbergį.1 Nuo ambasados veiklumo priklausė, kaip tokios
instrukcijos buvo vykdomos, bet, atrodo, kad šalies visuomenė
tokiai propagandai nebuvo imli.

1
Bodd L. Litauens
frigjoringskamp/Lietuvos kova dėl nepriklausomybės. 2000, p. 49.
2
Danish Foreign Policy Yearbook.
1997, p. 82–83.

Š I AU R Ė S Š A LY S E
Skandinavijos valstybėse anksčiau nei kur kitur Europoje
buvo atkreiptas rimtas dėmesys į tai, kas vyksta rytinėje Baltijos pakrantėje, suprasta tų permainų svarba visam Baltijos jūros
regionui. Su šių šalių diplomatais ir politikais anksti buvo užmegzti ryšiai. Vis dėlto šių valstybių pozicija baltijiečių atžvilgiu
buvo nevienoda, ji priklausė nuo vyriausybių politinės orientacijos, šiek tiek ir nuo geografinės padėties. Kada Danijos užsienio
reikalų ministras Uffe Ellemannas-Jensenas ir jo kolega Islandijos užsienio reikalų ministras Jonas Baldvinas Hannibalssonas
1989 ir 1990 metais reiškė palankumą Baltijos valstybių nepriklausomybės siekiams, Švedijos ir Suomijos vyriausybių laikysena šiuo atžvilgiu buvo santūri ir net priešiška Danijos pozicijai.2
Panaši pozicija kurį laiką buvo ir Norvegijos, tačiau po
Sausio 13-osios tragiškų įvykių pasikeitė. Norvegijos premjerė
Gro Harlem Brundtland išsiuntė Gorbačiovui laišką, kuriame
reiškė protestą dėl taikių žmonių žudynių Vilniuje, o Osle vyko
protesto mitingai. Atgijo diskusija dėl Nobelio Taikos premijos
Gorbačiovui pagrįstumo, buvo net siūlymų atimti iš jo premiją. Vyskupas Peras Lonningas kreipėsi į žmones, siūlydamas
Vytautui Landsbergiui suteikti Norvegijos visuomenės Taikos
premiją. Siūlymas susilaukė plataus palaikymo, iš karto buvo
sudarytas komitetas, kuriam vadovavo Stortingeto Pirmininkas Jo Benkowas.
Švedijos vyriausybės, o jos daugiausia buvo socialdemokratinės, per visus okupacijos dešimtmečius, įskaitant ir „perestroi-
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kos“ laikotarpį, laikėsi Baltijos valstybių atžvilgiu sovietams palankios politikos. Net ir prasidėjus Atgimimui, užsienio reikalų
ministras Stenas Anderssonas, Valstybės kabineto sekretorius
Pierre Schoris kurį laiką laikėsi nuomonės, kad Baltijos valstybės nebuvo okupuotos, o nepriklausomybės siekia tik nežymios
gyventojų mažumos. Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo siekį nuo pat pradžių palaikė švedų dešinieji – Moderatų
partija, jos lyderis Carlas Bildtas.
Paramą baltijiečių siekiams viešai reiškė pavieniai skandinavų parlamentarai. Tuo man teko įsitikinti pačiose 1991 sausio
13-osios išvakarėse Helsinkyje vykusioje Baltijos regiono šalių
parlamentarų konferencijoje. Kai sausio 7–8 dienomis konferencijos dalyvius pasiekė žinios apie tai, kad į Baltijos valstybes
įvedami papildomi sovietiniai kariniai daliniai, kad prievarta
imtų jaunuolius į sovietinę kariuomenę ir ieškotų tų, kurie iš jos
pasitraukė, o į Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pastatą veržiasi „Jedinstvos“ būriai, skandinavų parlamentarai neliko abejingi. Jie savo kalbose reiškė nerimą dėl to, kas vyksta Baltijos valstybėse, smerkė sovietinės armijos veiksmus, teigė, kad Baltijos
šalys yra nepriklausomos valstybės, natūralios Baltijos regiono
šalių bendradarbiavimo dalyvės. Tokias ir panašias mintis dėstė švedai – Andersas Bjorckas – tuometinis Europos Tarybos
Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas, Švedijos Riksdago nariai Gunnaras Hokmarkas, Grete Lundblad, Danijos Folketingo narys Hansas Haekkerupas, Islandijos Altingo narys Jonas
Helgasonas ir kiti. Vokiečių, kurie konferencijoje dalyvavo gana
gausiai, kalbos buvo santūrios ir diplomatiškos.
Skandinavų parlamentarų kalbos labai nepatiko konferencijoje dalyvavusiems Sovietų Sąjungos atstovams. Jie reiškė, net
nelabai mandagiai, nepasitenkinimą dėl to, kad kalbose aptariami ir politiniai klausimai, reikalavo neminėti „Pabaltijo respublikų“, nes, esą neturi būti aptarinėjami šalių vidaus reikalai
ir pan. Tačiau šie reikalavimai skatino skandinavus dar aiškiau
reikšti savo kritines pastabas dėl sovietinės politikos Baltijos
valstybių atžvilgiu. Sausio 9 dienos posėdžio darbotvarkėje
buvo numatyti ir Baltijos valstybių delegacijų atstovų pasisaky-
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mai, galėjome patys išdėstyti savo požiūrį į dabartinę situaciją.
Danijos delegacijos nariai parengė laišką M. Gorbačiovui, jame
buvo reikalaujama, kad SSRS nutrauktų bauginimo politiką ir
jėgos naudojimą Baltijos valstybėse, pradėtų su jų vyriausybėmis normalų pokalbį dėl teisėtų baltijiečių siekių. Jie tekstą išplatino ir rinko po juo parašus, pasirašė apie 50 konferencijos
dalyvių iš įvairių delegacijų.
Žinios apie sovietinių karinių dalinių smurtą, įvykdytą
sausio 13-osios naktį prie TV bokšto Vilniuje, iš karto pasiekė
Skandinavijos šalis ir sukėlė politikų ir plačiosios visuomenės
pasipiktinimą. Tą aiškiai parodė sausio 15 dieną Švedijos Riksdago posėdis, skirtas solidarumo su Baltijos tautomis manifestacijai. Jame taip pat buvo suteikta galimybė pasisakyti baltijiečiams – kalbėjo Estijos atstovas Lennartas Meris, Latvijos atstovas Dainis Yvanas, kalbėjau ir aš. Kalbėjome visi maždaug apie
tą patį, bet šioje situacijoje buvo svarbu ne tiek kas ką pasakė,
kiek pats faktas, kad Švedijos parlamentas, visoms politinėms
partijoms vieningai pritariant, išreiškė palankumą baltijiečių
valiai įtvirtinti savo šalių nepriklausomybę.
Tuo tarpu jau buvau gavęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio nurodymą negrįžti į Lietuvą, bet
pasilikti kurioje nors Skandinavijos valstybėje, kad galėčiau,
jeigu padėtis ir toliau blogėtų, atstovauti Lietuvos Vyriausybei
tremtyje (drauge su užsienio reikalų ministru Algirdu Saudargu ir Aukščiausiosios Tarybos Užsienio reikalų komiteto pirmininku Emanueliu Zingeriu). Dėl to Aukščiausioje Taryboje buvo
priimtas atitinkamas nutarimas. Apie mano atvykimą į Stokholmą rašė Švedijos laikraščiai, teko atsakinėti į dienraščių ir
radijo žurnalistų klausimus. Taigi buvo galimybių informuoti
Šiaurės šalių visuomenę.
Po minėto posėdžio Riksdage kartu su E. Zingeriu aptarinėjome su švedų politikais padėtį Lietuvoje, galimus sovietinių
jėgos struktūrų veiksmus, veiklos būdus, jeigu mums tektų atstovauti Lietuvai tremties sąlygomis. Carlas Bildtas, Gunnaras
Hokmarkas patarinėjo neatidėliojant vykti į JAV ir Kanadą, ten
bandyti susitikti su valstybių vadovais, siekti jų poveikio So-
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vietų Sąjungos vyriausybei. Tam pritarė ir aukščiausiojo rango
vyriausybės nariai – užsienio reikalų ministras Stenas Anderssonas ir Valstybės sekretorius Pierre Schoris. Buvo nuspręsta,
kad aš ir mano kolega – Latvijos AT pirmininko pavaduotojas
D. Yvanas tuoj pat vyksime į minėtas šalis, o švedų diplomatai padės savais kanalais. Tačiau jie patikslino, kad ketina remti
baltijiečius „tyliosios politikos“ būdu, susilaikydami nuo oficialių pareiškimų. Buvo akivaizdu, kad ir po Sausio 13-osios tragiškų įvykių Švedijos pozicija iš esmės nepasikeitė, lyginant su
1990-ųjų pradžia. Tada pokalbiuose su Švedijos ambasadoriumi
Maskvoje man buvo leista žinoti, kad Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą Švedija laiko teisėtu aktu, tačiau kol kas nenori
to pripažinti viešai, ketina apsiriboti konkrečia pagalba Lietuvai, plėtoti ryšius įvairiose srityse, nes mano, kad tuo tarpu tai
svarbiau negu deklaracijos. Svarbiausius darbus turi padaryti
patys baltijiečiai. Taigi Baltijos valstybės iš esmės buvo paliktos
vienos akistatoje su Sovietų Sąjunga, nenorėta ryžtingiau dalyvauti sprendžiant jų likimą, tarsi laukiant, kad kažkas kitas
tai nuspręstų. Bet ir toks „tylus“ supratimas bei parama buvo
nepaprastai svarbūs.
Nors Švedijos vyriausybė buvo santūri ir apdairi, šalies visuomenė atvirai reiškė savo palankumą baltijiečių išsilaisvinimo siekiui. Vienoje Stokholmo aikštėje kas pirmadienį vykdavo
gausūs mitingai Baltijos tautų nepriklausomybės siekiams remti. Mitingai vyko nuo 1990-ųjų kovo iki 1991-ųjų rugsėjo.
Dabar svarbiausia, ką buvo galima ir reikėjo daryti, – tai
aktyviai politiškai veikti Vakarų šalyse, susitikinėti su valstybių vadovais ir diplomatais, nušviesti jiems Lietuvos padėtį,
aiškintis jų nuomones. Ne mažiau svarbu buvo ieškoti kontaktų su įtakingais žiniasklaidos atstovais, ypač žinant, kad daug
kur aktyviai dirba sovietinė propaganda. Šių sumetimų skatinamas, švedams padedant, 1991 m. sausio pabaigoje išvykau į
JAV ir Kanadą.
Nors Vakarų šalių vyriausybės apdairiai lūkuriavo, žvalgydamosi į Maskvą, parlamentarai daug kur buvo aktyvesni ir
drąsesni. Tuo kaip minėta išsiskyrė Skandinavijos šalių politi-
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kai. Šiuo požiūriu reikšmingas įvykis buvo 39-oji Šiaurės Tarybos sesija, vykusi Kopenhagoje 1991 m. vasario 25 – kovo 1 d. į
kurią svečių teisėmis buvo pakviesti trijų Baltijos valstybių parlamentų vadovai. Sesijos darbotvarkėje buvo numatyti ir svečių
pasisakymai, o tai buvo reikšmingas gestas, demonstruojantis
skandinavų politinę paramą baltijiečiams. Lietuvos Aukščiausiąjai Tarybai teko atstovauti man.
Prieš prasidedant sesijai, Baltijos valstybių delegacijų vadovus – Anatolijų Gorbunovą, Arnoldą Ruutelį ir mane priėmė
Danijos ministro pirmininkas Polis Schluteris, dalyvaujant užsienio reikalų ministrui Uffei Ellemannui-Jensenui. Danijos vyriausybės vadovas trumpai išdėstė savo valstybės požiūrį į Baltijos valstybes, pažymėdamas, kad Danija visais būdais remia
Baltijos valstybių nepriklausomybę ir tarptautinį pripažinimą,
kad jis pats apie tai kalba ir kalbės tarptautiniuose susitikimuose ir renginiuose, kritikuoja ir kritikuos Sovietų Sąjungos politiką Baltijos valstybių atžvilgiu, mato, kad Gorbačiovas jau nebe
toks, koks buvo ar kokiu buvo laikomas visai neseniai. Mes visi
turėjome galimybę pasisakyti, padėkoti už pakvietimą ir paramą, išdėstyti savo nuomones.
Įsitraukęs į pokalbį ministras U. Ellemannas-Jensenas pasakė, kad jis tik vakar grįžo iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kur
lydėjo Jos Didenybę Danijos Karalienę ir turėjo progą išsamiai
pasikalbėti su prezidentu G. Bushu, Valstybės sekretoriumi
J. Bakeriu, Kongreso komisijų vadovais, senatoriais. Buvo kalbama ir apie Baltijos valstybių padėtį. Prezidentas G. Bushas
savo sveikinimo kalboje, beje, dėkojo Danijai už Baltijos šalių
nepriklausomybės siekio palaikymą. Be to, G. Bushas buvo susirūpinęs M. Gorbačiovo politikos likimu, baiminosi, kad SSRS
irimas nesukeltų chaoso, nes tai būtų chaosas branduolinėmis
raketomis ginkluotoje šalyje. U. Ellemannas-Jensenas atsakė
G. Bushui, kad Vakarų šalys turi leisti SSRS vadovybei aiškiai
suprasti, jog negalės palaikyti jos ekonominių reformų, jeigu jų
nelydės politinės reformos ir nebus atsisakyta karinės prievartos prieš kaimynus. Tolesnė pagalba turi būti siejama su SSRS
ir Baltijos valstybių derybų pažanga. Taigi Baltijos valstybių ne-
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priklausomybės klausimas dabar yra svarstomas gana aukštu
tarptautiniu lygiu, pabrėžė Danijos užsienio reikalų ministras.
Vėliau pokalbį apie Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą
su Danijos užsienio reikalų ministru tęsėme jo kabinete. Ministras sakė, kad Danija šiuo metu dar negali pasekti Islandijos
pavyzdžiu, tačiau šį tą padaryti gali, būtent – pasirašyti dvišalę
deklaraciją, fiksuojančią de facto Lietuvos nepriklausomybę ir
apibrėžiančią valstybių dvišalius santykius. Detaliai aptarėme
dokumento teksto projektą. Deklaraciją turėjo pasirašyti abiejų valstybių užsienio reikalų ministrai. Kiek vėliau tai ir buvo
padaryta.
Sesijos posėdžiuose beveik visi pranešėjai reiškė ir savo požiūrį į Baltijos valstybių padėtį platesniame Šiaurės šalių bendradarbiavimo ir Europos problemų kontekste. Savo nuomonę
pateikė ir Šiaurės valstybių vadovai – Polis Schluteris (Danija),
Ingvaras Carlssonas (Švedija), Gro Harlem Brundtland (Norvegija), Steingrimuras Hermanssonas (Islandija). Tik Suomijos
atstovai, atrodo, vengė aiškiai pasakyti savo nuomonę dėl Baltijos valstybių. Kiek vėliau teisingumo ministrė Tarja Halonen,
lyg norėdama pagerinti įspūdį, palankumą baltijiečių siekiams
išreiškė neoficialiuose pokalbiuose. Buvo suteiktas žodis ir
mums – Baltijos valstybių parlamentų atstovams.
Gera galimybė paveikti poveikio viešąją nuomonę buvo
spaudos konferencija, kurioje dalyvavo A. Ruutelis, A. Gorbunovas ir aš. Apie šimtas žurnalistų iš visų Europos šalių domėjosi
Baltijos valstybių derybomis su SSRS, Baltijos ir Šiaurės šalių
bendradarbiavimo perspektyvomis, vidaus politikos raida, ekonomika. Visi trys turėjome ką atsakyti. Iš klausimų buvo galima
spręsti, kad žurnalistai gana gerai orientavosi Baltijos valstybių
klausimais, nesijautė priešiškos propagandos atgarsių.
Baltijiečių dalyvavimas Šiaurės Tarybos sesijoje neliko nepastebėtas Maskvoje, sulaukėme ir reakcijos spaudoje. Oficialaus dienraščio „Pravda“ (1991-03-01) straipsnyje „Kam reikalinga audra Baltijoje?“ buvo rašoma, kad „pabaltijietiškos“ temos įtraukimą į sesijos darbotvarkę daugelis priėmė kaip kišimąsi į SSRS vidaus reikalus, o „sovietinių Pabaltijo respublikų“
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atstovų dalyvavimą, nors ir svečių teisėmis, regioninės tarybos
darbe kai kas vertina „vos ne kaip žingsnį, nustatantį oficialius
ryšius“, arba kaip dar vieną žingsnį ta linkme po to, kai Islandijos Altingas nusprendė užmegzti diplomatinius santykius su
Lietuva. Toliau rašoma, kad Šiaurės Europos šalys negali nematyti, jog baltijiečių trijulės konfrontacija su Maskva neturi
perspektyvos. Tai supranta ir Suomijos vyriausybės vadovas, ir
Švedijos užsienio reikalų ministras. Bet Danijos atstovai, palaikomi Norvegijos parlamentarų, siekė Pabaltijo atstovams stebėtojų statuso Šiaurės Taryboje. Straipsnis baigiamas vis dėlto
gana santūriai – raginimu siekti kompromiso.

A N A PU S AT L A N T O
Žinia, kad prasidėjo karo veiksmai Persijos įlankoje prieš
Irako okupacinę kariuomenę Kuveite, patraukė pasaulio, ypač
JAV, žiniasklaidos dėmesį, žinios apie Baltijos valstybes atsidūrė
antrajame plane. Įtakingi dienraščiai „The Washington Times“,
„The Washington Post“ spausdino straipsnius apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse, bet pirmieji puslapiai
buvo skirti karo veiksmams Persijos įlankoje. Iš straipsnių buvo
galima spręsti, kad amerikiečių spauda ir plačioji visuomenė labai pasipiktinusi sovietų karinių dalinių elgesiu Lietuvoje. Pateikiama griežta tokio elgesio kritika. Leidžiama suprasti, kad
grėsmė Baltijos valstybėms kelia grėsmę ir JAV ir SSSR santykių
stabilumui. Viename straipsnyje rašoma, kad jau užtenka žodžių, reikia imtis veiksmų, kad Kongrese, kitose vyriausybės įstaigose jau seniai nebuvo tokių, kaip dabar, antisovietinių nuotaikų, nusivylimo ir pasipiktinimo. Bet vyriausybės laikysena
buvo santūri ar net nelabai aiški.
Reikšmingas įvykis, atspindintis amerikiečių politikų požiūrį
į Baltijos valstybių padėtį, buvo sausio 22 dieną Kongrese vykę
svarstymai (klausymai – Hearings) tema „Sovietų griežtos priemonės Baltijos valstybėse“ (Soviet Crackdown in the Baltic States). Dėmesio centre buvo trys pranešimai – mano, Dainio Yvano ir ame-
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rikiečio tarptautinės teisės specialisto Williamso J. H. Hougho,
tuoj po nepriklausomybės paskelbimo nemažai laiko praleidusio
Lietuvoje. Posėdžiui pirmininkavo komisijos pirmininkas Merilendo senatorius Steny H. Hoyeris. Jis pradėjo posėdį, pasveikino
svečius iš Lietuvos ir Latvijos, palygino sovietinių karinių dalinių
veiksmus prie Vilniaus televizijos bokšto su demokratinio judėjimo nuslopinimu Vengrijoje, kalbėjo apie komisijos uždavinius
numatant JAV reakciją į SSRS karinės prievartos veiksmus, klausė, kokios bus svečių iš Baltijos valstybių rekomendacijos Jungtinių Valstijų vyriausybei, kad ši imtųsi veiksmų, padedančių baltijiečiams atkurti savo valstybių nepriklausomybę.
Paskui kalbėjęs vienas iš komisijos pirmininkų Arizonos senatorius Dennisas de Concinis pasakė, kad Jungtinių Valstybių
Vyriausybė, Kongresas ir visa amerikiečių tauta jaučiasi išduoti, nes, vykstant Sovietų Sąjungoje reikšmingiems pokyčiams,
buvo tikima, kad, kaip užtikrino M. Gorbačiovas, ten kuriama
pilietinė visuomenė, pagrįsta įstatymo galia. Bet dabar matome, kad pilietinę visuomenę ir įstatymo valdžią sutraiškė sovietiniai tankai. Komisija turi pakartotinai pabrėžti savo tvirtą
paramą Baltijos valstybių pastangoms atkurti nepriklausomybę
ir grįžti į europiškąją bendruomenę, kuriai jos natūraliai priklauso. Senatorius pažymėjo, kad baltijiečiai gali tikėtis demokratinių Rusijos jėgų palaikymo.
Griežtu tonu išsiskyrė senatoriaus Dono Ritterio kalba, jis pabrėžė, kad JAV vyriausybė turi pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, kol nevėlu. Jis parengė išsamią rezoliuciją, kurioje aiškino,
kad teisės požiūriu Lietuvos padėtis skiriasi nuo Latvijos ir Estijos, ir todėl tik Lietuva šiuo metu gali reikalauti JAV pripažinimo
de facto ir de jure, nepaisant to, ar Lietuva visiškai kontroliuoja
savo teritoriją. Senatorius Donaldas W. Riegle akcentavo, kad
Lietuvos, Latvijos ir Estijos demokratijos yra naujo tipo demokratijos, naujojo pasaulio dalis, tad neturime leisti joms pražūti.
Jis parengė Senatui rezoliuciją, reikalaujančią, kad JAV neteiktų
kreditų sovietams, kol šie nepradės su Lietuva derybų, neišves
savo specialiųjų karinių dalinių. Kalbos pabaigoje pridūrė: „Reikia paskatinti prezidentą G. Bushą, kad susitiktų su jumis“.
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1990 m. gegužės pradžioje teko susitikti su JAV Valstybės
sekretoriumi Jamesu Bakeriu jo vizito Maskvoje metu. Pokalbio
metu jis sakė, kad ilgai svarstė Lietuvos klausimą su Gorbačiovu,
kuris sutinka, kad klausimus reikia spręsti derybomis, bet nori,
kad Lietuva liktų SSRS sudėtyje, o tam nepritartų JAV vyriausybė, nes nelaiko Lietuvos klausimo SSRS vidaus reikalu. Vis dėlto, – sakė Bakeris, – į šį reikalą dera žvelgti tarptautinės politikos
požiūriu, reikia palaikyti M. Gorbačiovo pradėtas reformas, tarpusavio santykius aiškintis derybomis. Tačiau tam, Gorbačiovo
nuomone, turi būti sustabdytas Kovo 11-osios Aktas. Tokiai nuomonei, atrodė, pritarė ir J. Bakeris. Kilo klausimas, ar tai nereikštų nepriklausomybės atsisakymo, kokie įstatymai Lietuvoje veiktų pristabdžius Nepriklausomybės Aktą. J. Bakeris vėl kartojo, ką
jau buvo sakęs, – „mes už derybas, jei galėsime – palaikysime“.
1991 sausio mėnesį Vašingtone vėl susitikau su JAV Valstybės sekretoriumi, šįsyk kartu su Latvijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotoju Dainiu Yvanu ir Estijos ministru
be portfelio Endelu Lippmaa. Nuo pirmųjų pokalbio minučių
aiškėjo, kad J. Bakeris buvo gerai informuotas apie agresyvius
sovietinių karinių dalinių veiksmus Lietuvoje, jis pabrėžė, kad
tie veiksmai gali labai pakenkti JAV ir SSRS santykiams, kad jis
duos dėl to Maskvai signalą. Priminė, kad JAV laikosi Baltijos
valstybių inkorporavimo į SSRS nepripažinimo nuostatos, taip
pat tautų apsisprendimo teisės, pripažįsta laisvuose rinkimuose
išrinktus parlamentus ir vyriausybes. Paskui klausė, koks – staigus ar laipsniškas – nepriklausomybės ir tarptautinio pripažinimo siekio būdas, mūsų manymu, būtų tikslingiausias, tuo
primindamas ne kartą girdėtus Vakarų diplomatų patarimus
mums „neskubėti“, „gerai apgalvoti“, eiti „žingsnis po žingsnio“.
Man užsiminus apie galimą ryšį tarp JAV pagalbos Sovietų Sąjungai ir pastarosios politikos Baltijos šalių atžvilgiu, J. Bakeris
pastebėjo, kad tarp abiejų didžiųjų valstybių esama daugybė
ryšių, kurie saisto ir įpareigoja, o sprendimams, kurie ką nors
keistų, reikia patikimos informacijos. Užtikrino, kad JAV darys
viską, kad SSRS nenaudotų karinės jėgos Baltijos valstybėse, kad
jų likimas būtų sprendžiamas derybomis keliu, bet pastebėjo,
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kad ir baltijiečiai turi suprasti JAV santykių su Maskva interesus.
Jis pageidavo, kad Baltuosius rūmus kuo greičiau pasiektų žinios
apie baltijiečių derybas su SSRS, tai atitiktų ir JAV interesus.
Pokalbis paliko įspūdį, kad JAV vadovai, būdami dėmesingi
Baltijos valstybėms, yra labai atsargūs savo politikoje su SSRS,
ribojami abipusių interesų, be to, varžomi Persijos įlankoje vykstančio karo. Atvirai kalbant, iš susitikimo su Valstybės sekretoriumi tikėjomės daugiau. Vis dėlto svarbiausia misija – supažindinti aukštuosius JAV valdžios pareigūnus su Baltijos valstybių
padėtimi ir baltijiečių politine valia – buvo atlikta. Pats susitikimo faktas rodė, kad už aptakių bendro pobūdžio teiginių slypi
nuodugnesnis įvykių raidos supratimas ir baltijiečiams palanki
amerikiečių pozicija. Kitos dienos laikraščiai „The Washington
Post“, „The Washington Times“ jau rašė apie susitikimus.
Apie amerikiečių politikų požiūrį į Lietuvos ir kitų Baltijos
valstybių nepriklausomybės siekius taip pat bylojo sausio pabaigoje vykę mano ir D. Yvano susitikimai su keliais senatoriais
ir kongresmenais. Dalyvavo Viktoras Nakas – Lietuvių informacijos centro vadovas. Turėjome konkretesnį tikslą – aiškintis,
kaip būtų galima Baltijos valstybių klausimą kelti tarptautiniu
lygmeniu, kaip galėtų prie to prisidėti JAV. Iš pokalbio su vienu
palankiausių baltijiečiams senatorių Billu Bradley‘umi aiškėjo,
kad tokios galimybės gana ribotos. Senatorius, gerai susipažinęs su tuo, kas vyksta kitose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, ieškojo analogiškų JAV reakcijos būdų ir jų nelabai rado,
nes Baltijos valstybių atvejis savitas. Nepaisant neaiškumų, senatoriaus požiūris į Baltijos valstybių ateitį buvo optimistiškas.
Senatoriai Josephas R. Bidenas ir Dennisas Hertelis matė galimybių padėti baltijiečiams, tačiau savo požiūrių nekonkretino,
tenkinosi daugiau bendro pobūdžio teiginiais ir palinkėjimais,
gal dėl to, kad trūko laiko ilgesniam pokalbiui. Kitoks buvo
kongreso narys Lee Hamiltonas. Jis detaliai ir gan priekabiai
domėjosi Lietuvos politine ir ekonomine padėtimi, abejojo, ar
Lietuvai reikalinga ekonominė pagalba, abejojo ir tuo, ar JAV
apskritai gali pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Kaip vėliau
paaiškėjo, šis kongreso narys neseniai pasistengė, kad JAV vy-
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riausybė atsisakytų skirti Lietuvai finansinę paramą. Pirmą, ir
bene vienintelį, kartą Amerikoje susitikau su tokiu politiko nepalankumu Lietuvos nepriklausomybei.
Kanados parlamente buvo susidariusi veikli ir įtakinga, nors
ir negausi, Baltijos tautų rėmimo grupė, kuriai vadovavo seni
baltijiečių bičiuliai parlamentarai Jesse Flissas ir Pauline Browes.
Grupė buvo nusiteikusi daryti poveikį vyriausybės pozicijai Baltijos valstybių atžvilgiu. Tačiau vyriausybės pozicija buvo santūri. Tuo teko įsitikinti susitikime su užsienio reikalų ministru Joe
Clarku. Kalbėdamasis su juo išreiškiau pageidavimą, kad Kanados Vyriausybė rodytų iniciatyvą, keldama tarptautiniuose forumuose Lietuvos klausimą, gal ir inicijuodama tarptautinę konferenciją, skirtą Baltijos valstybių reikalams. J. Clarkas neprieštaravo, tačiau pastebėjo, kad esama aiškių ribų, iki kurių jis gali eiti,
norėdamas padėti Baltijos valstybėms, siekiant joms tarptautinio
pripažinimo, ir tas ribas stengsis kiek galėdamas plėsti. Jis užsiminė apie gausius Kanados ekonominius ryšius su SSRS, Kanados kviečius, jų augintojų interesus. Klausiau, ar Kanada galėtų
ryžtingai pareikšti savo nepritarimą Sovietų Sąjungai galimos
naujos agresijos ar didelio spaudimo atveju. Jis atsakė, kad tokios
galimybės neatmeta, nors geriau tam užbėgti už akių.
Turiningas buvo neformalus susitikimas su Kanados parlamento Užsienio reikalų tarptautinės prekybos komiteto pirmininku Johnu Bosely‘umi, komiteto nariais ir kitais parlamentarais, kurie domisi užsienio politika. Jis daug klausinėjo, reikalavo didelio tikslumo, ne su visais mano atsakymais sutiko,
kategoriškai reiškė savo nuomonę. Nelengva man buvo apibūdinti ekonominę Lietuvos būklę, tarptautinius ryšius. Į pokalbio
pabaigą paaiškėjo, kad jis labai suinteresuotas Lietuvos nepriklausomybės likimu ir galvoja, ką pats jos labui galėtų nuveikti.
Pabrėžė teisinių veiklos būdų svarbą. Jo nuomone, 1991 m. vasario 9 d. numatytos Lietuvos gyventojų apklausos („Ar pritariate, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė
respublika?“) duomenys, jeigu būtų teigiami, galėtų būti svarus
argumentas tarptautiniu lygiu kelti Lietuvos nepriklausomybės
pripažinimo klausimą. Pažadėjo, sulaukęs apklausos rezultatų,
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raginti savo kolegas parlamentarus čia ir užsienyje rodyti iniciatyvą, kad Lietuva neatidėliojant būtų pripažinta de jure.

VOK I E T I J OJ E
Šiaurės šalių parlamentarų palaikymas buvo nepaprastai
svarbus veiksnys, turėjęs įtakos tarptautinei viešąjai nuomonei.
Skandinavų parlamentarai pirmieji „praplėšė“ užmaršties ir
abejingumo uždangą, penkiasdešimt metų gaubusią okupuotas
Baltijos valstybes. Tačiau užsienio šalių vyriausybių laikysena
nesikeitė, iki jų palankaus apsisprendimo buvo dar toli. Daugumos valstybių Rytų politika, kaip ir iki tol, rėmėsi simpatijomis
M. Gorbačiovui, tikėjimu, kad jo iniciatyvų plėtra atves Sovietų
Sąjungą į demokratiją ir tai teigiamai atsilieps tarptautiniams
santykiams.
Tokios politikos laikėsi ir neseniai susivienijusi Vokietija,
kurios pozicija Lietuvai buvo ypač svarbi. Viena pagrindinių
aplinkybių, apibūdinančių Lietuvos tarptautinę padėtį, buvo
„buvimas“ tarp Vokietijos ir Rusijos. Bet buvo akivaizdu, kad
savo rytinių kaimynų atžvilgiu vokiečių politikai pirmumą teikia geriems santykiams su Sovietų Sąjunga, vengia bet kokių
diplomatinių gestų, kurie galėtų erzinti sovietinį lyderį. Kalbėdami apie Lietuvą, kaip ir apie kitas Baltijos valstybes, jie tenkinosi vis tomis pačiomis aptakiomis ir jau nieko nesakančiomis
frazėmis ir atrodė, kad tai jau per ilgai tęsiasi. Kaip vėliau teko
skaityti vokiečių spaudoje, Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje ilgai vyravo nuomonė, kad Lietuvai nederėjo „vienašališkai“ skelbti nepriklausomybės, negavus Maskvos sutikimo.
Aukščiausiosios Tarybos Užsienio reikalų komitete, kuriam
vadovavo Emanuelis Zingeris, svarstyta, kaip rasti kokią tinkamą
progą iš arčiau ir nuodugniau išsiaiškinti Bonos požiūrį į Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimą. Proga atsirado, kai Bundestago nario Wolfgango von Stetteno, priklausančio valdančiajai KDS/KSS
koalicijai, iniciatyva šios institucijos prezidentė Rita Sussmuth
pakvietė Aukščiausiosios Tarybos delegaciją oficialaus vizito į
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Bundestagą. Į kvietimą buvo nedelsiant atsiliepta, balandžio
16 d. Aukščiausiosios Tarybos delegacija išvyko į Boną.
Pirmiausia susitikau su Bundestago Užsienio reikalų komiteto pirmininku Hansu Sterckenu, pokalbis buvo dalykiškas ir
gana atviras. Pradžioje apibūdinau Lietuvos padėtį ir siekius,
pažymėjau, kad pasaulyje vis geriau suprantamas Lietuvos,
kaip ir kitų Baltijos valstybių, nepriklausomybės atkūrimo teisėtumas, kad Skandinavijos valstybių parlamentarai ir vyriausybių vadovai jau yra nedviprasmiškai, nors nevienodai griežtai
išsakę savo pritarimą, kad savo palankią nuomonę jau vienaip
ar kitaip išsakė Kanados, JAV, Anglijos parlamentai ir vyriausybės. Man nelabai malonu čia konstatuoti, kad Vokietija šiuo
požiūriu skiriasi ar net atsilieka. Susivienijusi Vokietija dabar
yra įtakingiausia Vakarų Europos valstybė ir turėtų prisiimti
tam tikrą atsakomybę už Vidurio ir Rytų Europos šalių demokratizaciją, o dėl gerai žinomų istorinių aplinkybių, – ypatingą
atsakomybę dėl Baltijos valstybių likimo.
Atsakydamas vokiečių politikas pareiškė, kad puikiai supranta lietuvių siekius, Vokietija nėra abejinga Lietuvos padėčiai,
jis visiškai pritaria išskirtinei Vokietijos atsakomybei už Baltijos
valstybių likimą ir jaučia gėdą, kad Vokietija atsilieka savo dėmesiu šioms šalims. Vokiečiai nėra užmiršę skaudžios praeities ir
jaučia savo istorinę ir moralinę atsakomybę dėl Hitlerio – Stalino
slaptųjų protokolų padarinių Baltijos tautoms. Lietuvos, Latvijos
ir Estijos statuso negalima prilyginti sovietinių respublikų statusui nei teisiniu, nei istoriniu požiūriais, Baltijos valstybių šiandiena ir ateitis Bundestagui dabar yra pirmo svarbumo reikalas.
Pasikeitus nuomonėmis dėl Vokietijos Bundestago ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nuolatinių ryšių galimybės, ponas
H. Sterckenas sakė, kad Vokietijos politika Baltijos valstybių atžvilgiu yra atsargi ir todėl pasyvi, turi reikšmės tas faktas, kad
Vokietijoje lig šiol tebėra virš trijų šimtų tūkstančių sovietinės
armijos karių. Sovietų Sąjunga nuolat daro Vokietijai spaudimą
ir su tuo reikia skaitytis. Susivienijimas sukėlė Vokietijoje sudėtingų vidaus ekonominių, socialinių, politinių problemų. Svarbi
ir ta aplinkybė, kad Vokietijoje gana inertiška viešoji nuomonė.
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Į pokalbio pabaigą ponas H. Sterckenas pasidomėjo, kaip
Lietuvoje žiūrima į Karaliaučiaus srities tranzitinius ryšius su
visa kita Sovietų Sąjungos teritorija, ypač turint galvoje sovietinės kariuomenės išvedimą iš Lenkijos. Taip pat leido suprasti,
kad jam būtų įdomu išgirsti, kaip lietuviai žiūri į to krašto ateitį.
Dar kartą pasitvirtino nuomonė, kad vokiečių politikai tylomis
domisi ir galvoja apie Karaliaučiaus kraštą, nors oficialia diplomatijos kalba pareiškia, kad neturi tame krašte jokių interesų.
Svarbiausias vizito įvykis buvo susitikimas su Bundestago
prezidente ponia Rita Sussmuth. Po įprastų mandagumo frazių
padėkojau už kvietimą apsilankyti Bundestage ir trumpai išdėsčiau, kodėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai rūpi užmegzti ir plėtoti ryšius su Vokietijos Bundestagu ir kokių santykių su Vokietija lietuviai tikisi. Pokalbis virto Lietuvos santykių
su Sovietų Sąjunga aptarimu, užkabina ir Vokietijos požiūrį į diplomatinį Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. Bundestago
prezidentė pastebėjusi, kad „nėra alternatyvos jūsų valiai“, kalbėjo, kad baltijiečių siekių supratimas ir aiškios simpatijos jiems
turi būti derinamos su politiniu racionalumu bei tikslingumu,
visos Europos stabilumu ir saugumu. Politinė Sovietų Sąjungos
raida dabar mums visiems yra svarbiausias rūpestis, nes ta raida
nevienareikšmė. M. Gorbačiovas pradėjo reformas ir labai daug
padarė, bet dabar nuo jo vis labiau tolsta stiprėjančios Rusijos demokratinės jėgos, juo labiau nepriklausomybės siekiančios respublikos, – kalbėjo ponia Sussmuth. M. Gorbačiovas yra remtinas
tiek, kiek jis padeda šalies demokratizacijai, bet yra paramos jam
riba. Bundestago nariams tenka spręsti, kaip palaikyti Sovietų
Sąjungos demokratines jėgas, kad tai nedidintų Kremliaus įtarumo, neprisidėtų prie diktatūros grįžimo. Vokietija daugiau padarys Baltijos valstybių labui, jeigu Kremlius jos neįtarinės ir nekaltins priešiškumu. Vokietija susivienijo, nes sugebėjo kantriai
dirbti ir laukti. Todėl ir lietuviai turėtų būti racionalūs ir kantrūs,
tada ir vokiečiai galės daugiau padėti. Nereikia pamiršti, pridūrė,
kad Vokietijoje dislokuota apie 350 000 sovietinių karių.
Be abejonės, tai buvo rimti argumentai. Neabejotinas buvo
ir vokiečių užsienio politikos racionalumas, gebėjimas ką nors
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daryti tik nuodugniai pasirengus. Kaip ir tai, kad Lietuva šios
šalies užsienio politikai buvo reikšminga ne kaip nepriklausomas subjektas, o greičiau tik kaip epizodas platesniame santykių su SSRS plėtros kontekste. Vizitas vis dėlto buvo sėkmingas,
padarė gerą pradžią Lietuvos ir Vokietijos parlamentų ryšiams.
Aptariamuoju devynių mėnesių laikotarpiu Lietuvos vardas dažnai skambėjo užsienio šalių viešojoje nuomonėje. Tačiau mūsų valstybės nepriklausomybės pripažinimą nulėmė
ne tos nuomonės poveikis ar spaudimas, bet SSRS žlugimas,
kurio pradžia buvo 1991-ųjų rugpjūčio pučas. Tada ir prasidėjo
pripažinimo ir užsienio šalių vyriausybių vadovų vizitų lavina.
1991 m. rugpjūčio 27 dieną kartu su kitomis aštuoniomis valstybėmis Lietuvos nepriklausomybę pripažino ir Vokietija. Bet, kita
vertus, tokia staigi pripažinimų gausa bylojo, kad užsienio šalių
viešoji nuomonė, reikia kalbėti pirmiausia apie politikus ir diplomatus, tokiems sprendimams buvo pakankamai pribrendusi.
***

B R O N I S L OVA S G E N Z E L I S

ŠIAURĖS ŠALYS
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ
SANTYKIŲ ATKŪRIMAS
Atėjo laikas išsamiau kalbėti apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo užkulisius1. Ne visus teiginius galime pagrįsti
dokumentais. Neretai tenka pasikliauti tų įvykių dalyvių prisiminimais, pastebėjimais. Vienas dalykas – kai įvykiai srovena
įprastine vaga, ir kitas – kai esama įvairiausių kliuvinių. Istorinių įvykių išvakarėse ne viskas fiksuojama, ypač kai susiduriama su nelegalia ar pusiau nelegalia veikla, nes kiekvienas raštas
gali tapti įkalčiu ne tik prieš dokumento autorių, bet ir prieš su
juo susijusius asmenis. Todėl ne visos šalys galėjo viešai reikšti
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1
Žr.: Prunskienė K. Gintarinės ledi
išpažintis. Vilnius, Politika, 1991, p. 44–54.
Antanaitis V. Lietuvos
siekiai Vakarams buvo
svetimi, „Lietuvos
Rytas“, 1999 m. kovo
10 d., p. 4. Fragmentiškai apie paieškas
valstybių, kurios galėtų pripažinti Lietuvos
Nepriklausomybę,

rašiau ir aš: „Lietuvos
pripažinimo vardan“,
„Tiesa“, 1990 m.
gegužės 23 dieną,
„Nepriklausomybės
pripažinimo paieškos“
(Genzelis B. Istorija ir
mes. – Vilnius, Pradai,
1998, p. 67–70).

savo simpatijas Lietuvai jos nepriklausomybės paskelbimo išvakarėse. Politikoje veikia interesų faktorius, kurio niekada neignoruoja prityrę politikai.
Sąjūdžio struktūrose buvo ganėtinai aptartas nepriklausomybės paskelbimo mechanizmas, pasinaudojant veikiančiais
TSRS įstatymais, tačiau iš akiračio išslydo kitas ne mažiau svarbus klausimas – kaip gauti užsienio valstybių pritarimą šiam
veiksmui. Kol valstybė nepripažinta, negalimi jokie oficialūs
politiniai, ekonominiai kontaktai su išoriniu pasauliu, nes tokie
veiksmai tarptautinės teisės požiūriu vertintini kaip kišimasis
į kitų šalių vidaus reikalus. Todėl kiekvienu atveju svarbu, kad
šalies nepriklausomybė būtų pripažinta – valstybė taptų tarptautiniu subjektu. Istorija akivaizdžiai byloja, kad nepripažinta
valstybė ilgainiui uždūsta. Vienai valstybei pripažinus naują
valstybę, gali susidaryti pripažinimų grandinė. Kiekviena šalis
privalo gerai apgalvoti ir galimas pasekmes. Tuo tarpu pas mus
daug kas manė, kad pripažinti mūsų nepriklausomybę buvo labai paprasta – juk mes buvom okupuoti.
Paaiškėjus, kad taip neatsitiko, reikėjo veikti spontaniškai. Man nežinomas joks išankstinis ryšių su užsienio šalimis
užmezgimo planas. Tam, kad valstybė būtų pripažinta, būtina
įrodyti, jog: a) jos vyriausybė kontroliuoja šalies teritoriją; b) ji
yra teisėta (atstovauja šalies gyventojams). Tarybų Sąjungos vadovybė darė viską, kad mes neįvykdytume anksčiau išvardytų
sąlygų. Dėl to ji visapusiškai rėmė visokius platformininkus bei
kitokius vidinius Lietuvos nepriklausomybės priešus.
Politikoje svarbūs ir objektyvūs, ir subjektyvūs faktoriai.
Juos veikia poveikio valstybių interesai ir asmeniniai ryšiai.
Dabar jau neabejojama, kad labiausiai Lietuvos valstybingumo
atkūrimu buvo suinteresuotos Skandinavijos šalys, nes joms
gyventi saugiau, kai kaimynystėje yra ne supervalstybės, o panašios į jas. Tokios išvados peršasi palyginus JAV ir Skandinavijos šalių elgseną įteisinant Lietuvos nepriklausomybę.
JAV Vyriausybei labiau rūpėjo geri santykiai su M. Gorbačiovu negu Lietuvos valstybės atstatymas. Iki TSRS žlugimo
ji vengė kontaktų net su TSRS liaudies deputatais, atstovau-
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jančiais opoziciniams judėjimams, ko negalima pasakyti apie
Skandinavijos šalis, nors joms TSRS vadovybė turėjo daugiau
galimybių daryti spaudimą negu JAV.
1989 metų gegužės pabaigoje Švedijos ambasada Maskvoje surengė TSRS Aukščiausiosios Tarybos narių, atstovaujančių
Lietuvos Sąjūdžiui, Latvijos ir Estijos Liaudies Frontams, susitikimą su Šiaurės šalių ambasadoriais. Po draugiškos vakarienės priedanga siekta išsiaiškinti, kaip mes įsivaizdavome savo
ateitį. Susitikimo metu nedviprasmiškai pareiškėm, kad sieksime savo valstybių atkūrimo. Birželio pradžioje aš, A. Čekuolis,
K. Prunskienė ir R. Ozolas, gavę įvairių Švedijos mokslinių institucijų kvietimą, apsilankėme Švedijoje. Stokholme mus priėmė
visų Švedijos parlamentinių frakcijų lyderiai. Jie domėjosi, kaip
sieksime valstybės atkūrimo, ir patarė išnaudoti visas teisines
galimybes. Buvome maloniai nustebinti, kai švedai pasirūpino,
kad susitikimų metu vertėjautų gerai mokąs lietuvių kalbą Andersas Kreugeras2. Mus taip pat lydėjo buvusio Lietuvos ambasadoriaus Švedijoje rašytojo Igno Šeiniaus sūnus Irvis.
Kaip paaiškėjo, mūsų ketveriukę švedai pakvietė todėl, kad
mes dar priklausėme Tarybų Sąjungos komunistų partijai ir, jų
supratimu, buvome gana įtakingi (K. Prunskienė buvo Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotoja, A. Čekuolis – savaitraščio „Gimtasis kraštas“ redaktorius, R. Ozolas – savaitraščio „Atgimimo“ redaktorius, aš – TSRS Aukščiausiosios
Tarybos Seniūnų tarybos narys, Sąjūdžio remtų TSRS liaudies
deputatų koordinatorius). Švedijos politikai norėjo išgirsti iš
pirmų lūpų, kas dedasi Lietuvoje. Ir jie išgirdo, kad visomis legaliomis išgalėmis sieksime savo valstybingumo atkūrimo. Švedijos politinių partijų lyderiai leido suprasti, kad mūsų siekiai
jiems suprantami, ir jie, neperžengdami ribų, juos rems.
Susitikimai buvo organizuojami taip, kad TSRS vadovybė
neturėtų juridinio pagrindo reikšti Švedijai savo nepasitenkinimo. Tai akivaizdžiai supratome iš Švedijos politikų elgesio.3
Jie baiminosi dėl galimo savo neutraliteto praradimo. Skandinavijos šalys norėjo išsiaiškinti, kiek mūsų ketinimai rimti ir
kokios mūsų galimybės, aiškinosi, kuo jos mums gali padėti,
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2
Andersas Kreugeras iki nepriklausomybės paskelbimo
stažavosi Vilniaus
universitete, ruošėsi
akademinei karjerai
kaip lituanistas. 1991
metų vasario mėn. jis
buvo paskirtas Šiaurės
Ministrų Tarybos informacijos biuro Vilniuje direktoriumi. Šias
pareigas jis ėjo iki 1995
metų kovo mėn. Tai
buvo pirmasis pusiau
diplomatinis postas.
3
Tuo pat metu
kaip ir mes, TSRS
Aukščiausiosios
Tarybos deputatai,
Švedijoje lankėsi keli
Sąjūdžio Seimo nariai,
bet nė vienas Švedijos
politikas su jais nesusitiko – to politinio
žaidimo potekstė aiški:
jeigu oficialūs pareigūnai priimtų opozicijos
veikėjus, neturinčius
diplomatinio statuso,
TSRS užsienio reikalų
ministerija turėtų
pagrindą apkaltinti
Švediją nedraugiškais
veiksmais, o mes
buvome asmenys, oficialiai turintys tautos
mandatą, privačiai
besilankantys kaimyninėje šalyje. Be abejo,
Švedijos politikai
žinojo, kad mes savo
pokalbio turinį derinome su kitais čia esančiais sąjūdininkais.

4
Kuzmickas B.
Išsivadavimas. Užsienio politikos epizodai
(1988–1991). – Vilnius,
Apostrofa, 2006, p. 65.
5

Ten pat, p. 66.

6

Ten pat, p. 68.

ieškojo galimų oficialių kontaktų su Sąjūdžio bei Estijos ir Latvijos Liaudies Frontų lyderiais.
1989 metais Rygoje ir Taline pradėjo veikti Švedijos diplomatinės misijos. „Nors šios tarnybos buvo Švedijos diplomatinės misijos Sovietų Sąjungoje padaliniai, – pastebi B. Kuzmickas, – tai, kad jos pradėjo veiktiji Baltijos valstybėse, neabejotinai, nors ir specifiškai, reikšminga.“4 Toliau B. Kuzmickas
prisimena: „Aš pirmą kartą apsilankiau Švedijos ambasadoje
1990 m. kovo 28 d. (…) Šeimininkai domėjosi Lietuvos vidaus ir
užsienio politika, ypač santykiais su Maskva, pokalbiai būdavo
ilgi ir išsamūs. Svarbus buvo apsilankymas tų pačių metų rugsėjo 3 d., kai ambasados rezidencijoje buvau supažindintas su
Riksdago pirmininku, Socialdemokratų partijos lyderiu Thage
G. Petersonu ir dar keliais parlamento nariais. Susitikime dalyvavo ir E. Bičkauskas. Jie išreiškė savo palankumą demokratiškai išrinktam Lietuvos parlamentui.“5 Tokie susitikimai tapo
nuolatiniai, nuo pat pirmųjų nepriklausomybės paskelbimo
dienų. 1990 m. birželio 6–9 dienomis grupė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos narių lankėsi Švedijos Riksdage.„Tada turėjome
gerą progą susitikti su Riksdago, Švedijos vyriausybės vadovais,
papasakoti jiems apie politinę, ekonominę, socialinę Lietuvos
padėtį, kalbėtis apie bendradarbiavimo galimybes,“6 –pasakoja
B. Kuzmickas.
O kaip elgėsi didžiosios valstybės? Pora pavyzdžių.
M. Laurinkus prisimena:
„Likus kelioms dienoms iki kovo 11-osios, su savo kolegomis
V. Landsbergiu, R. Ozolu, B. Kuzmicku, E. Bičkausku dalyvavau
susitikime su JAV ambasadoriumi Maskvoje. Susitikimas taip pat
ne paslaptis – JAV administracijos reakcija į numatomą Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimą. Tačiau atvykus į JAV ambasadą
mus pribloškė ambasadoriaus elgesys: jis staiga pareiškė sergąs
ir negalįs net kalbėti. Pagaliau sutiko kartu išgerti puodelį kavos,
tačiau V. Landsbergiui atsargiai pakreipus pokalbį mus dominančia tema, vėl ėmė skųstis blogėjančia savijauta ir net nesulaukęs
tradicinio atsisveikinimo ritualo išėjo iš kambario. Aišku, kad
JAV diplomatijos pareigūnas vengė kalbėtis Lietuvos nepriklauso-
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mybės tema ne asmenine iniciatyva. Kitais informacijos kanalais
mums pavyko sužinoti: Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, Vašingtono administracija nusistatė tylėti mažiausiai iki vasaros.
Iš tikrųjų ji tylėjo kur kas ilgiau ir, žinoma, tokios įtakingos valstybės pozicija nestiprino ryžto žengti lemtingą žingsnį valstybės
atkūrimo link.“ 7
Dar tiksliau tuometinę JAV poziciją apibūdina pirmosios
nepriklausomos Vyriausybės narys, TSRS Aukščiausiosios Tarybos narys V. Antanaitis po pokalbio su JAV ambasadoriumi
F. Matlocku: „Prieš išeidamas iš kambario pasakė viena – mes
turime elgtis santūriai ir tartis su Maskva. JAV į SSRS vidaus reikalus nesikišanti. Iš ambasadoriaus elgesio ir žodžių buvo aišku,
kad (…) mes tikrai liekame vieni.“8
Lietuvos nepriklausomybę JAV pripažino tiktai žlugus Tarybų
Sąjungos imperijai. Panašiai elgėsi ir kitos didžiosios valstybės.
1990 metų gegužės 11–13 dienomis kartu su Vilniaus universiteto germanistikos katedros vedėju doc. J. Kiliumi buvau
pakviestas vienos Šlezvigo – Holšteino žemės mokslinės institucijos dalyvauti dispute apie Baltijos šalių kultūrą. Kadangi
aš tuo metu buvau Sąjūdžio Seimo tarybos narys ir Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos narys, o doc. J. Kilius – vienas iš Sąjūdžio aktyvistų, savo iniciatyva panorom susitikti su Vokietijos
politikais. Apie tai pasakėme mus pakvietusiam dr. D. Albrechtui. Jis suorganizavo tokius susitikimus, tarp jų – su išgarsėjusiu vokiečių Rytų politikos strategu E. Barhu.
Susitikimai buvo surengti pagal visas konspiracijos taisykles (restoranuose, uždarose patalpose), o švedai susitikdavo be
konspiracijos. Vokiečiai įdėmiai išklausydavo ir siūlydavo neskubėti, nepakenkti M. Gorbačiovo pradėtam demokratizacijos
procesui. Buvo akivaizdu, kad tiek Vokietijos opozicijos, tiek
pozicijos veikėjai nieko nedarytų, jeigu prieš mus būtų griebtasi
represijų. Viena, ko galėtumėm tikėtis, – užuojautos.
Tvirčiausią paramos ranką mums ištiesė Islandija, kurioje
svarbų vaidmenį atliko broliai Hannibalssonai. Pirmasis apie
būtinybę pripažinti mūsų nepriklausomybę prabilo Arnoras
Hannibalssonas – dabar Lietuvos garbės konsulas Reikjavike.
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Laurinkus M.
Nepriklausomybė – Sąjūdžio politikos vizija//
Penkeri Lietuvos valstybingumo atkūrimo
metai. – Vilnius, Lietuvos istorijos instituto
leidykla, 1997, p. 62.
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Antanaitis V.
Lietuvos siekiai Vakarams buvo svetimi//
Lietuvos rytas, 1999 m.
kovo 10 d., p. 4.

9
Lietuvos valstybės naujasis archyvas,
F. 14, Ap. 1, B. 56, l. 95.
10
1975 m. Drezdene buvo išleista gausiai iliustruota G. Vaitkūno monografija apie
K. M. Čiurlionį (Vaitkūnas G., M. Čiurlionis.
VEB Verlag der Kunst
Dresden, p. 280), kurią
autorius pasiuntė
A. Hannibalssonui,
nuo tada pastarasis
tapo ne tik mūsų
tapytojo gerbėju, bet
ir karštu Lietuvos
kultūros propaguotoju Islandijoje.

Turbūt ne vienam kilo klausimas: kodėl jie šitaip elgėsi? Su Arnoru Hannibalssonu kartu studijavome Maskvos universitete,
gyvenome viename bendrabutyje. Jis puikiai žinojo mūsų politines aspiracijas. Dėl nepriklausomybės atgavimo galimybių su
jo diskutavome dar 1956 metais – Vengrijos įvykių fone. Jis apie
įvykius informuodavo savo namiškius (jo tėvas Hanibalas tuomet buvo Islandijos profsąjungų lyderis).
Pasirodžius V. Rimkevičiaus knygai „Studentai“ (1957),
kurioje aprašyti Lietuvos studentų neramumai per 1956 metų
Vėlines, sumanėm ją išleisti islandiškai. Vertėme knygą ištisas
paras. Aš versdavau į rusų kalbą, o jis čia pat į islandų. Deja, Arnorui nepavyko rasti leidėjo (vienas vertimo į islandų kalbą egzempliorių dabar saugomas Lietuvos valstybiniame archyve).9
1959 metais baigęs Maskvos universitete filosofijos studijas
A. Hannibalssonas savo likimą susiejo su Reikjaviko universitetu, tapo jo profesoriumi.
Mano ryšiai su Arnoru nenutrūko per visus tuos metus
(Arnoras dar bendravo su Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto bendradarbiu Gyčiu Vaitkūnu, Kauno Politechnikos instituto docentu Kalistu Paulausku). Man jis siuntinėjo geriausius
Vakarų Europoje išleistus darbus filosofijos istorijos darbus,
domėjosi lietuvių kultūra, populiarino M. K. Čiurlionį10. Porą
kartų lankėsi Lietuvoje. Tad nereikia stebėtis, kad jis įtraukė į
Lietuvos reikalus savo jaunesnįjį brolį Joną Boldviną, kuris sėkmingai kopė politiko karjeros laiptais.
Sužinojęs apie mūsų siekius, Arnoras Hannibalssonas suskubo mums padėti. 1989 m. liepos mėn. „Literatūros ir meno“
žurnalistas Kazys Jonušas pasiuntė jam keletą klausimų. Į žurnalisto klausimą: „Buvote vienas iš tų, kurie Reikjavike sveikino atvykusius Michailą ir Raisą Gorbačiovus. Jūsų šalyje padėti
nauji TSRS ir JAV santykių pagrindai. Kaip islandai vertina šį
įvykį?“ A. Hannibalssonas atsakė: „Islandai įdėmiai stebėjo JAV
ir TSRS valstybių vadovų susitikimą. Tas įvykis buvo reikšmingas, nes byloja apie tarybinės politikos pakitimus. Tačiau dideliu įvykiu jis taps tik tuo atveju, jei sąlygos, kad Lietuva būtų
visiškai nepriklausoma ir demokratinė valstybė.“ Ir užbaigė
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žodžiais: „Islandai aktyviai bendradarbiauja su Skandinavijos
šalimis. Neseniai mes sužinojome apie pertvarką Pabaltijyje.
Viskas dabar priklauso nuo Jūsų: kai tik bus įmanoma, galėtume pasikeisti studentais ir mokslininkais.11 Mes norime, kad
Lietuva užmegztų tvirtus kultūrinius ryšius su skandinavų šalimis. Iš mūsų pusės tam nematau jokių kliūčių.“ Taip kalbėjo
A. Hannibalssonas dar prieš mums paskelbiant nepriklausomybę. Buvo akivaizdu, kad ją paskelbus iš Islandijos susilauksime
paramos. Ir nenusivylėme.
1989 metų rugsėjo mėn. Vilniuje lankėsi Arnoro Hannibalssono sūnus. Jis savo akimis matė mūsų tautinį pakilimą.
Jam išdėsčiau, kokios paramos lauktume iš Islandijos. Mano
pageidavimus jis perdavė savo tėvui ir dėdei – Islandijos užsienio reikalų ministrui ir Islandijos socialdemokratų partijos lyderiui. Gavau Arnoro Hannibalssono laišką, rašytą 1989 metų
spalio 2 d. Tuo metu Islandiją valdė kairiojo centro vyriausybė
(Agrarų, Socialdemokratų ir Liaudies socialistų partijos). Ši vyriausybė labai stengėsi, kad Lietuva būtų pripažinta. Arnoras
Hannibalssonas nuolat informuodavo, kaip jam sekasi.
„Noriu Tau pranešti, – rašė jis, – kad su savo broliu aptarėm
kultūrinių santykių su Lietuva galimybes. Mano brolis, Jonas
Boldvinas Hannibalssonas, yra Islandijos užsienio reikalų ministras. Jis ypač susidomėjo tuo, ką aš galėjau jam papasakoti apie
įvykius Lietuvoje. (…) Jis taip pat manęs paprašė paklausti Tave,
ar jūs patys pirmieji negalėtumėte suformuluoti kultūrinių ryšių
plėtojimo idėjų. Jam galima rašyti per mane arba adresu: Jon Boldvin Hannibalsson, Utanrikisraouneyti, Hverfisgotu 115, IS-101
Reykjavik.“12
Pagal mūsų ankstesnį susitarimą terminas – kultūrinių ryšių plėtojimo idėjos reiškė Lietuvos valstybingumo pripažinimo
galimybes. Arnoras rašė Islandijos spaudoje apie Lietuvą, jos
siekius, supažindino savo tautiečius su Lietuvos istorija. Kaip
vėliau sužinojau, pirmieji mūsų siekius parėmė Altingo kairiosios partijos parlamentarai. Tuo metu Islandija dar tęsė „silkių
karą“ su Anglija.13 Rusija buvo viena iš pagrindinių silkių importuotojų. Islandijos visuomenė buvo palankiau nusiteikusi
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Islando akimis…//Literatūra
ir menas, 1989 m.
rugpjūčio 12 d.
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Lietuvos
valstybės naujasis
archyvas, F. 14,
Ap. 1, B. 150, l. 15.
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Tarybų Sąjungos atžvilgiu. Reikėjo ją pertikinti. A. Hannibalssonas vieną mažu visuomenės dauguma dėl moralinių paskatų,
ryžosi rizikuoti savo gerais santykiais su Tarybų Sąjunga. Be
abejo, ji negalėjo griebtis prieš Islandiją represijų, kaip galėjo
atsitikti, pavyzdžiui, su Suomija.
Su broliais Hannibalssonais buvo palaikomi nuolatiniai ryšiai (kalbėtasi ir telefonu). 1990 metų balandžio 2 d. iš Hannibalssonų gavau telegramą: „Prašau skubiai išsiųsti savo ir
Landsbergio biografijos duomenis.“14 Tą pačią dieną išsiųstame
laiške A. Hannibalssonas rašė: „Tikiu, kad Lietuva pasieks savo
tikslą be susidūrimų. Visi mano pažįstami, su kuriais kalbu, sutinka, kad Islandija privalo nedelsdama pripažinti Lietuvą formaliai ir legaliai. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Islandija žino savo garbę
ir pateiks tokią deklaraciją.15“
V. Landsbergis pasiuntė savo duomenis ir buvo pakviestas
į Islandiją.
Islandijos užsienio reikalų ministerija veikė kryptingai.
Tai bene vienintelė valstybė, kuri nuosekliai palaikė Lietuvos
valstybingumo pripažinimo idėją nuo pat pirmųjų nepriklausomybės paskelbimo dienų. 1990 m. gegužės mėn. pradžioje
Briuselyje įvykusioje NATO sesijoje ji pareiškė savo nepasitenkinimą dėl „pernelyg atsargios“ NATO šalių pozicijos Lietuvos
atžvilgiu (formaliai Latvijos ir Estijos klausimą kelti būtų buvę
nekorektiška, nes jos pačios dar nebuvo apsisprendusios). Šią
Islandijos poziciją pakartojo Islandijos užsienio reikalų ministras J. B. Hannibalssonas 1990 metų rugsėjo 24 d. Jungtinių
Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje Niujorke. Jis pažymėjo,
kad Baltijos valstybių klausimas – Antrojo pasaulinio karo pasekmės likvidavimo klausimas. Todėl, jo nuomone, neišsprendus šių problemų dialogu, pasaulis negali jaustis saugus. Tai
galima padaryti tik artimiausiu metu atkūrus Baltijos šalių
nepriklausomybę. Islandijos užsienio reikalų ministras siūlė
Lietuvai suteikti stebėtojo statusą prie Europos Tarybos ir jos
Tarpparlamentinės Asamblėjos.
1990 m. lapkričio mėn. Paryžiuje įvykusiame Europos Tarybos posėdyje Islandijos delegacija vėl siūlė pakviesti dalyvauti
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ir Baltijos šalis. Islandijos vyriausybė įdėmiai sekė vykstančius
procesus mūsų šalyje, šiais klausimais konsultavosi su Skandinavijos valstybėmis. 1990 m. gruodžio 20 d. Šiaurės Tarybos
užsienio reikalų ministrai įsteigė Kopenhagoje pirmąjį Baltijos
informacijos biurą, kuris faktiškai vykdė diplomatines funkcijas. Skandinavijos šalys tapo užsienio žurnalistams pagrindiniu
informacijos šaltiniu. Iš čia jie susisiekdavo su Lietuva.
Lietuvoje kaito atmosfera. 1991 metų sausio pradžioje Jonas
Boldvinas Hannibalssonas, Islandijos Respublikos užsienio reikalų ministras, Islandijos Socialdemokratų partijos generalinis
sekretorius, lankėsi su oficialiu vizitu Suomijoje. Ten jį užklupo
žinia apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje. Skubiai į Helsinkį
atvykę, juodu nusprendė aplankyti Lietuvą ir savo akimis pamatyti, kas ten vyksta. Islandijos ministras kreipėsi į TSRS ambasadą Suomijoje, prašydamas sau ir broliui vizos privačiam
vizitui į Latviją (į Rygą). Po ilgų dvejonių TSRS ambasada vizą
išdavė (savaime suprantama, prašyti vizos į Lietuvą būtų beviltiškas reikalas). Islandija buvo ta šalis, su kuria nenorėjo pyktis
Tarybų Sąjunga. Mat Reikjavike 1986 metų spalio mėnesį įvyko
Viršūnių pasitarimas, kuris padėjo pamatus naujiems Tarybų Sąjungos ir Vakarų santykiams; jame dalyvavo M. Gorbačiovas.
Iš Rygos automobiliu broliai Hannibalssonai 1991 metų
sausio 19 d. atvyko į Vilnių. Man teko dalyvauti jų susitikime ir
visą laiką juos lydėti. Islandijos politikai stebėjo minios saugomą
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, apsuptą TV, iš pirmų lūpų išgirdo, kas vyksta mūsų krašte, gėrėjosi mūsų ryžtu atkurti valstybingumą ir prižadėjo visomis išgalėmis mums padėti tarptautinėje arenoje. Tai buvo pirmasis užsienio šalies diplomatijos šefo
vizitas į Lietuvą. Šis vizitas parodė, kad Islandija žiūri į Lietuvą
kaip į suverenią valstybę, tik okupuotą kitos valstybės. Toks
gestas buvo didžiulė politinė parama mūsų kraštui.
Diplomatijos istorijoje turbūt nedaug žinoma panašių atvejų. Lietuva buvo paskelbusi savo valstybingumo Aktą, bet ji dar
nebuvo niekieno pripažinta, vadinasi, tarptautinės teisės požiūriu ji dar buvo TSRS valstybės teritorija. Sienos buvo saugomos
Rusijos pasieniečių, kuriems galiojo tik TSRS užsienio reikalų
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Mes, kaip TSRS
liaudies deputatai,
naudojomės TSRS diplomatinėmis vizomis.
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vienas iš jų nebuvo
TSRS Aukščiausiosios
Tarybos narys); antras,
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galima bus prijaukinti
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nepriklausomybės
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(visi Sąjūdžio lyderiai
buvo TSRS liaudies deputatai. Galimi ir kiti
mums nesuvokiami
variantai). Tokia neaiški padėtis mus taip pat
tenkino: galėjome kiekvienu metu lankytis
TSRS Aukščiausiosios
Tarybos posėdžiuose,
naudotis TSRS vyriausybinių ryšių kanalais.
Tai nevertė ir užsienio
šalių į nepatogiai
jaustis palaikant su
mumis kontaktus.

ministerijos išduotos vizos16 (Latvija oficialiai tada dar nebuvo
paskelbusi savo nepriklausomybės), o kadangi tarp Latvijos ir
Lietuvos tada dar nebuvo valstybinės sienos, iš ten atvažiavimas nekėlė jokių problemų. Betgi kitos šalies užsienio reikalų
ministras atvyko į šalį, kuri juridiškai buvo teritorija šalies, su
kuria Islandija palaikė normalius diplomatinius santykius, be
tos šalies sutikimo, vadinasi, jis atvyko nelegaliai.
Grįžęs į Islandiją, 1991 metų sausio 23 d. J. B. Hannibalssonas padarė pareiškimą spaudai, kuriame pasakė, kad Islandijos
Vyriausybė žengs šiuos žingsnius:
1) pasiųs TSRS ambasadoriui notą, kurioje bus pareikalauta pasiaiškinti dėl veiksmų Baltijos šalyse, kurie prieštarauja
Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos dokumentams; 2) ragins
Altingą ko greičiau pasiųsti parlamentinę delegaciją į Lietuvą; 3) kreipsis į kitų Šiaurės šalių užsienių reikalų ministerijas
dėl bendrų veiksmų Jungtinių tautų rėmuose; 4) jeigu ir toliau
bus tęsiama agresija Baltijos šalyse, Islandija sieks, kad būtų
sušauktas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis; 5) Islandijos užsienio reikalų ministerija davė nurodymus Islandijos
misijai prie NATO aktyviai dalyvauti svarstant klausimus, susijusius su Baltijos šalių saugumu; 6) analizuoti diplomatinių
santykių užmezgimo artimiausiu metu galimybes; 7) paprašyti
Islandijos atstovus Europos Taryboje pasiūlyti rezoliucijos projektą dėl padėties Baltijos šalyse; 8) paprašyti Šiaurės Tarybos
Pirmininką aiškiai išdėstyti Šiaurės Tarybos poziciją Baltijos
šalių klausimu; 9) visapusiškai išnagrinėti tolesnio kultūrinio ir
ekonominio bendradarbiavimo su Baltijos valstybėmis dvišales
galimybes.
Šie Islandijos vyriausybės veiksmai neliko be atsako. Europos Parlamentas sudarė specialią komisiją, kuriai buvo pavesta
išanalizuoti teisinius aspektus, išplaukiančius iš TSRS veiksmų
Baltijos šalyse Sausio 13 dienos įvykių metu. Ši komisija lankėsi
Maskvoje ir mūsų šalyse. Islandija nelaukė galutinių Europos
Parlamento komisijos išvadų. 1991 m. vasario 2 d. Islandijos
Altingas priėmė rezoliuciją dėl diplomatinių santykių atkūrimo
su Lietuvos Respublika.
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Tai buvo pirmoji šalis, oficialiai pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę. Šis Islandijos gestas pakenkė jos santykiams su
TSRS (grasino ekonominėmis sankcijomis, iš Reikjaviko atšaukė
konsultacijoms savo ambasadorių), tačiau Islandija nesitraukė.
Vėliau J. B. Hannibalssonas prisipažino, kad jis tik brolio
paveiktas įsitraukė į lietuvišką kampaniją, nes iki tol mažai kas
Islandijoje žinojo, kas ta Lietuva. O kai apie šalį nežinoma, – nelabai domimasi, kas joje vyksta. Islandija yra maža šalis, kurioje
įtakingesni žmonės vienas kitą asmeniškai pažįsta, todėl čia
lengviau susitarti dėl bendrų veiksmų negu didžiosiose valstybėse. Tokios šalys neįsitraukia į pasaulio dalybas.
Pripažįstant Lietuvos valstybingumą nemažas ir Suomijos
nuopelnas (pagrindinis jos informacijos šaltinis buvo Estija).
Mes turėtume pasimokyti iš Suomijos vyriausybės politinio
lankstumo ir suprasti, kokios naudos ši šalis turėjo iš politinio
balansavimo, o ne tyčiotis iš „finliandizacijos“.
1991 metų birželio mėn. Maskvos spaudimas Lietuvai
nebuvo atslūgęs. Nepaisant to, Helsinkyje vyko Europos Parlamento Tarpparlamentinės Asamblėjos posėdis, kuriame į
Asamblėjos darbotvarkę buvo įtrauktas Baltijos šalių ir Tarybų
Sąjungos santykių, susiklosčiusių po 1991 metų sausio 13-osios
įvykių, aptarimas. Ten buvo svarstomos Europarlamento Komisijos išvados po jos apsilankymo Maskvoje ir Baltijos šalyse. Tai
buvo pirmasis oficialus tarptautinis forumas, į kurį 1991 metų
birželio 27 d. buvo pakviesta Lietuvos trijų atstovų delegacija –
vadovas V. Landsbergis, G. Šerkšnys ir šių eilučių autorius. Tai
buvo pirmasis tarptautinis oficialus forumas, kuriame buvome
išklausyti ir gavome tam tikrų oficialių pažadų. Be to, mūsų delegaciją priėmė Suomijos prezidentas, – ne per tarnybinį įėjimą,
kaip iki šiol, o kaip dera priimti tautos atstovus.
Islandijos vyriausybė toliau veikė Lietuvos labui. 1991 metų
rugpjūčio 5 d. Islandijos įgaliotas ministras, Užsienio reikalų ministerijos Prekybos departamento vicedirektorius S. A. Björnssonas ir Lietuvos užsienio ministro pavaduotojas R. Grižas pasirašė dvišalę prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo sutartį. Tai buvo pirmoji Lietuvos Respublikos pasirašyta sutartis su
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užsienio valstybe. 1991 metų rugpjūčio 26 d. Islandija oficialiai
užmezgė diplomatinius santykius su Lietuva, o 1991 metų rugsėjo 17 d. įteikė kredencialus Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininko pavaduotojui B. Kuzmickui. Taip buvo pralaužti
Lietuvos Respublikos nepripažinimo ledai. Paskui ėjo vienas po
kito pripažinimai ir diplomatinių santykių užmezgimas (Danija, Norvegija), tačiau JAV neskubėjo.
***

Č E S L OVA S V Y T AU T A S S T A N K E V I Č I U S

LIETUVA IR RUSIJA, 1991:
NEPRIKLAUSOMYBĖS PRIPAŽINIMO
ATNAUJINIMAS
Dvidešimtajame amžiuje Lietuvai du kartus pavyko atkovoti
savo nepriklausomybę iš ją pavergusios Rusijos imperijos, pasiekti, kad Rusija pripažintų nepriklausomą Lietuvos valstybę,
nustatyti su Rusija teisėtus ir teisinius savo santykius. Pirmąjį
kartą tai buvo padaryta 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartimi,
praėjus nuo nepriklausomybės paskelbimo 516 dienų. Antrąjį kartą – po septyniasdešimt vienerių metų – 1991 m. liepos
29 d. sutartimi, praėjus nuo nepriklausomybės paskelbimo 506
dienoms. Abiem atvejais Lietuvai pavyko tai pasiekti pasinaudojant pačioje Rusijos imperijoje vykstančiais sisteminiais pokyčiais: pirmuoju atveju – Rusijos sovietinės imperijos epochos
pradžioje, antruoju – jos pabaigoje.
Šiame pranešime norėčiau trumpai apžvelgti svarbiausius
to 500 dienų kelio į 1940 m. SSRS įvykdytos okupacijos ir aneksijos nutraukto nepriklausomos Lietuvos valstybės pripažinimo
atnaujinimą ir teisėtų santykių tarp Lietuvos ir Rusijos atkūrimo momentus bei priežastis, dėl kurių gana ilgai užtruko „derybos dėl derybų“ su SSRS.
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1990 m. pavasarį M. Gorbačiovo vadovaujamas SSRS režimas dėjo pastangas pertvarkyti sisteminę krizę patyrusios
SSRS imperijos politinę sistemą „iš viršaus“, ją liberalizuoti,
numatė tautinėms respublikoms suteikti tam tikrą teritorinę
autonomiją pagal „suvereniteto SSRS sudėtyje“ doktriną. Reformuotos imperijos legitimacijai turėjo būti pasirašyta „atnaujintos Sąjungos sutartis“, o imperijos vientisumą turėjo užtikrinti
vadinamasis (ne) „išstojimo iš SSRS mechanizmas“ ir tradicinis
ginkluotos panaudojimo jėgos veiksnys.
Pasinaudodama M. Gorbačiovo vykdomos SSRS režimo
pertvarkos (perestroika) sąlygomis, lietuvių tauta per savo demokratiškai išrinktus atstovus į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą
1990 m. kovo 11-osios Aktu atkūrė Lietuvos nepriklausomybę
de jure. 1990 m. kovo 12 d. atkurtos nepriklausomos Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji Taryba kreipėsi į SSRS Aukščiausiojo Sovieto pirmininką M. Gorbačiovą su oficialiu pasiūlymu
„Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungai pradėti derybas dėl
sureguliavimo visų klausimų, susijusių su įvykusiu nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymu“.
Į Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos paskelbtąjį Kovo 11-osios
Aktą SSRS prezidentas M. Gorbačiovas ir ministras pirmininkas
N. Ryžkovas reagavo 1990 m. balandžio 14 d. ultimatumu, reikalaudami per dvi dienas „atkurti padėtį iki 1990 m. kovo 10 d.“ Lietuvos vadovybei atsisakius paklusti tam reikalavimui, SSRS valdžia
nuo balandžio 18 d. pradėjo vykdyti Lietuvos ekonominę blokadą.
Pirmąją blokados dieną, balandžio 18-ąją, Lietuvos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino savo ištikimybę Kovo 11 d. Aktui ir pasiūlė Sovietų Sąjungai su Lietuvos įgaliotąja delegacija pradėti politines
konsultacijas dėl derybų. Šiame nutarime Lietuvos parlamentas
išreiškė sutikimą „konsultacijų tarp Lietuvos ir SSRS, jeigu jos
prasidėtų, laikotarpiu iki 1990 m. gegužės 1 d. nepriimti naujų
politinių įstatyminių aktų.“ Tačiau Kremlius vykdė blokadą ir
laikėsi savo reikalavimo atšaukti Kovo 11-osios Aktą.
Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrandas ir Vokietijos kancleris Helmutas Kohlis 1990 m. balandžio 26 d. bendru
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1
Lietuvos Seimo
kanceliarijos archyvas,
F. 2, Ap. 1, B. 9, l. 31.

laišku Lietuvos vadovui Vytautui Landsbergiui rekomendavo
„... tam tikram laikui sulaikyti parlamento priimto sprendimo
poveikį“, nes tai esą palengvintų dialogo su Maskva pradžią.
Kadangi laiške siūloma „sulaikyti sprendimo poveikį“, o ne patį
„sprendimą“ ir tai padaryti tokiu būdu, kad nenukentėtų paties
„sprendimo“, t. y. Kovo 11-osios Akto vertė, siūlymas buvo panašus į Aukščiausiosios Tarybos balandžio 18 d. nutarimu deklaruotą sutikimą tam tikrą laikotarpį nepriiminėti naujų politinių
įstatyminių aktų. Tačiau tarp tų dviejų formuluočių būta ir esminio skirtumo: dviejų didžiųjų valstybių vadovai siūlė „sustabdyti
poveikį“ kaip sąlygą dialogui pradėti, o Lietuva sutiko „sustabdyti poveikį“ deryboms tarp dviejų valstybių prasidėjus.
1990 m. gegužės 16 d. Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės vardu V. Landsbergis ir K. Prunskienė pasirašė bendrą
pareiškimą, kuriame sakoma, kad „Lietuva pasirengusi svarstyti klausimą paskelbti pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų
visiškai įgyvendinta nepriklausomybė. Per šį laikotarpį yra
būtinos Lietuvos valstybės vientisumo ir jos teisėtos valdžios
funkcionavimo garantijos.“1 Gegužės 17 d. Ministrė Pirmininkė
K. Prunskienė Maskvoje šį pareiškimą įteikė SSRS prezidentui
M. Gorbačiovui ir Ministrų Tarybos pirmininkui N. Ryžkovui.
Grįžusi iš Maskvos K. Prunskienė pranešė, kad pareiškimas
M. Gorbačiovo netenkina ir jis reikalaująs, kad būtų priimtas
Aukščiausiosios Tarybos nutarimas sustabdyti Nepriklausomybės Akto galiojimą. Ministrė Pirmininkė tokią M. Gorbačiovo
poziciją įvertino kaip atsitraukimą nuo savo ankstesnio kategoriško reikalavimo Aktą atšaukti. Iš tikrųjų, M. Gorbačiovo
pozicija atitiko Mitterrando-Kohlio formuluotę.
Blokadai Lietuvą spaudžiant, Aukščiausioji Taryba, siekdama, kad Sovietų Sąjunga pradėtų derybas su Lietuva, 1990 m.
gegužės 23 d. priėmė naują nutarimą. Jame sakoma: „Pristabdyti oficialių tarpvalstybinių derybų laikotarpiui tuos iš Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktų kylančius jų
realizavimo veiksmus ir sprendimus, kurie susiję su interesais,
abiejų šalių apibrėžtais kaip derybų objektas.“ Nutarimas turėjo įsigalioti tarpvalstybinėms deryboms prasidėjus. Lietuvos
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Vyriausybės atstovas Maskvoje E. Bičkauskas savo atmintinėje rašė, kad įteikus šį nutarimą M. Gorbačiovui, pastarasis pareiškė, jog toks nutarimas jo netenkina. Jis E. Bičkauskui sakė,
kad „iš esmės neprieštarauja Lietuvos išstojimui iš SSRS“, tik dėl
to reikalingos derybos, kurioms pradėti būtina sąlyga – Kovo
11-osios Akto sustabdymas. Tai reiškė, kad po Kovo 11-osios
Akto sustabdymo Lietuvos priklausomybės ar nepriklausomybės
SSRS klausimą M. Gorbačiovas nori spręsti prie derybų stalo.
Tuo metu Maskvoje formavosi su SSRS valdžia konkuruojanti naujoji Rusijos Federacijos valdžia. 1990 m. gegužės mėn.
Rusijos Federacinės Socialistinės Respublikos (toliau – Rusijos
Federacijos) Aukščiausiosios Tarybos pirmininku buvo išrinktas Borisas Jelcinas. Birželio 12 d. įvykęs RTFSR Liaudies deputatų pirmasis suvažiavimas priėmė Rusijos Federacijos (RTFSR)
Deklaraciją dėl valstybės suvereniteto. Deklaracija skelbė, kad
Rusijos Federacija yra suvereni demokratinė teisinė valstybė,
kurios valstybinis suverenitetas, valstybės valdžios pilnatvė,
Konstitucijos ir įstatymų viršenybė prieš SSRS teisės aktus galioja visoje jos teritorijoje ir kad Rusijos Federacija turės savo
visateisį atstovavimą užsienio valstybėse, kad bus renkamas
valstybės vadovas – Rusijos Federacijos Prezidentas. Deklaracija taip pat skelbė, kad Rusijos valstybė pagal sutartį „su kitomis
respublikomis“, gerbdama jų suverenias teises, savanoriškai susivienys į Sąjungą, kuriai perduos dalį savo suverenių galių ir
dalyvaus bendrai jas įgyvendinant.
1990 m. birželio 12 d. Rusijos Federacijos deklaracija iš esmės neprieštaravo M. Gorbačiovo planuojamai „iš viršaus“ įgyvendinti „atnaujintos sąjungos“ koncepcijai. Tačiau ši deklaracija vis tik reiškė alternatyvią iniciatyvą – vykdyti SSRS unitarinės valstybės konstitucinius pertvarkymus „iš apačios“ pagal
principą „pirmiausia – respublika, paskui – sąjunga“. Rusijos
Federacijos pavyzdžiu birželio mėnesį pasekė Moldova, o liepos
mėnesį – Ukraina ir Baltarusija, priimdamos savo suvereniteto deklaracijas. Nuo 1990 m. birželio 12 d. Rusijos Federacija
kaip suvereni valstybė, SSR Sąjungos narė, pradėjo savarankiškai spręsti vidaus gyvenimo klausimus, nors jos prezidento B.
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Susitikime iš
Lietuvos pusės dalyvavo Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininko
pavaduotojas Česlovas
Stankevičius ir Lietuvos atstovas Maskvoje
Egidijus Bičkauskas,
iš SSRS pusės – SSRS
Aukščiausiojo Sovieto
pirmininkas Anatolijus Lukjanovas.
3
Citatos pagal
autoriaus užrašus (iš
asmeninio archyvo).

Jelcino ir vyriausybės galios dar buvo ribotos. M. Gorbačiovo
vadovaujama SSRS tebebuvo JT Saugumo Tarybos narė, tebekontroliavo tarptautinius santykius, ginkluotąsias pajėgas ir
branduolinius ginklus bei imperijos išorės sienas.
1990 m. birželio 12 d. Rusijos deklaracija ir B. Jelecino vadovavimas Rusijos Federacijai tapo palankiais veiksniais Lietuvai, siekiančiai atkurti normalius dvišalius santykius su Maskva. Tačiau dėl svarbiausių okupacijos ir aneksijos nutraukimo
klausimų Lietuvai ir toliau reikėjo derėtis su SSRS valdžia, kuri
tęsė karinę Lietuvos okupaciją, tebekontroliavo jos sienas, vykdė ekonominę blokadą ir trukdė faktiškai įgyvendinti valstybės
nepriklausomybę.
1990 m. birželio 26 d. Kremliuje įvyko Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos vadovų susitikimas.2 V. Landsbergis
supažindino SSRS prezidentą M. Gorbačiovą su rengiamo Lietuvos parlamento pareiškimo dėl SSRS reikalaujamo moratoriumo variantais, grindžiamais jau anksčiau minėtomis Lietuvos
nuostatomis, ilgai ir detaliai aiškino Lietuvos poziciją. M. Gorbačiovas V. Landsbergio aiškinimo klausėsi nenutraukdamas,
tačiau buvo matyti, kad jis nervinasi. Baigdamas dėstyti Lietuvos poziciją Landsbergis, be kita ko, Gorbačiovui pasiūlė: „Jeigu
mes verčiami priimti moratoriumą, tai gal ir SSRS galėtų ką nors
sustabdyti, sakysime – 1940-ųjų SSRS nutarimą, besiremiantį
vadinamojo Liaudies Seimo „nutarimu“, kuris buvo akivaizdžiai
neteisėtas. Tad ir atitinkamas SSRS aktas buvo neteisėtas. Jeigu
SSRS dabar būtų sunku tą aktą pasmerkti ir paskelbti niekiniu,
kaip buvo pasielgta su Molotovo – Ribentropo paktu, tai pariteto pagrindais jį būtų galima pristabdyti.“3 M. Gorbačiovas šį
pasiūlymą ignoravo.
Lietuvos parengtus pareiškimo projekto variantus M. Gorbačiovas įvertino kaip nepriimtinus. Jis sakė: „Su jumis niekaip
negalime žengti reikalingo sprendžiamojo žingsnio. Visos respublikos priima sprendimus ir teikia pasiūlymus. Šitaip priartėjome prie naujos sutarties dėl suverenių respublikų sąjungos... (…)
Reikia suderinti du pradus – teritorinį visavaldiškumą (rus. – polnovlastije na zemlie) ir bendradarbiavimą. (…) Galime kalbėti
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apie laisvės laipsnį.“ M. Gorbačiovas reikalavo grįžti į kovo 10
dieną, pristabdyti Kovo 11-osios Aktą, bet ne jo pasekmes, kaip
siūloma Lietuvos parengto projekto variantuose. „Tai atvers
kelią viskam. Grįžimas į kovo 10 d. būtinas dviem trims mėnesiams, kol mes rasime sprendimą ir pasirinksime būsimus ryšius.
Tai gali būti konfederaciniai ar asociacijos ryšiai, kurie nevaržys
(rus. – ne budut uščiemliatj) jūsų suvereniteto, išskyrus tai, ką
jūs perduosite sąjungai. Svarstymas parodys, kokią formą jūs
pasirinksite. (…) Diferencijuoti ryšiai tegul jūsų nebaugina. Sandrauga būtų blogiau. (…) Reikia orientuotis į sąjungą. Jūs [siūlote]
savo, mes savo – reikia palyginti. Kai tik procesas prasidės, visi
apribojimai [t. y. blokada] bus atšaukti. Tačiau pirmiausia – moratoriumas ir grįžimas į kovo 10-ąją (…) Dabar reikia nepraleisti
progos (rus. – nepropustitj šans), kad jūs galėtumėte pateikti savo
variantą sustabdę, bet neatšaukę Akto. Mes tiesiog darome manevrą.“4 V. Landsbergiui pasakius, kad tautai grįžti į kovo 10-ąją neįmanoma ir M. Gorbačiovo reikalavimas mus stumia į aklavietę,
pastarasis ragino: „Nužno rešitjsia, Vytautas Vytautovič.“5
1990 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis kartu su Ministre
Pirmininke Kazimira Prunskiene6 Kremliuje vėl susitiko su Sovietų Sąjungos prezidentu M. Gorbačiovu.7 M. Gorbačiovas reikalavo „kompromiso“: Lietuvos pusė – pristabdo Kovo 11-osios
Aktą, o SSRS pusė nereikalauja jo atšaukti.
1990 m. birželio 29 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą, kuriame sakoma, kad Taryba, „…siekdama tarpvalstybinių Lietuvos Respublikos derybų su TSR Sąjunga, skelbia nuo tokių derybų pradžios 100 dienų moratoriumą 1990 m.
kovo 11 d. Aktui dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, tai yra sustabdo iš jo kylančius teisinius veiksmus. Lietuvos Respublikos –TSR Sąjungos derybų pradžia, jų tikslai ir
sąlygos fiksuojami šalių įgaliotų delegacijų specialiu protokolu“. Pareiškime taip pat sakoma, kad Taryba gali moratoriumą
pratęsti arba atšaukti, o deryboms nutrūkus ar Tarybai negalint
normaliai vykdyti valstybinės valdžios funkcijų, moratoriumas
savaime netenka galios.
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Citatos pagal
autoriaus užrašus (iš
asmeninio archyvo).
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Reikia apsispręsti, Vytautai
Vytautovičiau (rus.).
6
Kartu su
V. Landsbergiu iš Lietuvos pusės dalyvavo
Aukščiausiosios Tarybos deputatai Saulius
Šaltenis, Česlavas
Okinčicas ir Vladimiras Jarmolenka.
7
Kartu su
M. Gorbačiovu iš
SSRS pusės dalyvavo
Aukščiausiojo Sovieto
pirmininkas Aleksiejus Lukjanovas,
Ministrų Tarybos
pirmininkas Nikolajus
Ryžkovas ir Aleksandras Jakovlevas.

8
B. Jelcinas liepos mėnesį žengė dar
vieną atsiribojimą nuo
M. Gorbačiovo simbolizuojantį žingsnį – pasitraukė iš SSKP narių.
9
Devynių parlamento narių (L. Andrikienė, V. Čepaitis,
J. Karvelis, V. Katkus,
Č. Okinčicas, N. Rasimavičius, K. Uoka,
E. Vilkas) komisijos pirmininku
patvirtintas šio pranešimo autorius.

Nors po 1990 m. birželio 29 d. pareiškimo paskelbimo moratoriumas iš Kovo 11-osios Akto kylantiems teisiniams veiksmams neįsigaliojo, Lietuvos parlamento pareiškime išreikšto
sąlyginio sutikimo dėl galimo moratoriumo įsigaliojimo ateityje pakako, kad milžinišką žalą Lietuvai padariusią energetinę ir
ekonominę blokadą nuo 1990 m. liepos 1 d. SSRS nutrauktų.
1990 m. liepos 5 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė
nutarimą dėl politinio ir teisinio pasirengimo tarpvalstybinėms deryboms su SSR Sąjunga ir pavedė V. Landsbergiui bei
K. Prunskienei formuoti Lietuvos valstybinę derybų su SSRS
delegaciją. Liepos 9 d. SSRS prezidentas M. Gorbačiovas dekretu patvirtino SSRS Ministrų Tarybos pirmininko N. Ryžkovo
vadovaujamą delegaciją deryboms su Lietuva, kuri SSRS prezidento dekrete buvo tebevadinama „Litovskaja SSR“.
Tą pačią 1990 m. liepos 9 d. Rusijos vadovai – Rusijos Federacijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Borisas Jelcinas8
ir ministras pirmininkas Ivanas Silajevas bendru laišku Lietuvos vadovams taip pat pasiūlė paskirti įgaliotuosius atstovus ir
pradėti rengti sutartį dėl santykių su Rusijos Federacija nustatymo. Taigi, Lietuvai atsivėrė paralelinių derybų dėl santykių
su Maskva normalizavimo galimybė. Lietuva galėjo tikėtis, kad
su savo suverenitetą deklaravusia Rusijos Federacija, kaip pagrindine planuojamos naujosios SSRS nare, pavyks anksčiau
susitarti dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės pripažinimo ir
SSRS vyriausybė negalės su šiuo faktu nesiskaityti.
Atsakydama į Rusijos Federacijos pasiūlymą pradėti derybas, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. liepos
19 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos derybų“, kuriuo patvirtino parlamentinę-vyriausybinę komisiją9 konsultacijoms
su Rusijos Federacija. Lietuvos parlamentas pavedė komisijai
suderinti derybų principus, objektus ir sąlygas.
1990 m. liepos 12 d., pažymėdama Lietuvos ir Rusijos
1920 m. Taikos sutarties septyniasdešimtmetį, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimąsi į SSRS Aukščiausiąjį Sovietą, ragindama „panaikinti neteisėtą 1940 m.
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rugpjūčio 3 d. TSRS įstatymą dėl Lietuvos įjungimo į TSRS ir
derybomis atkurti teisėtus tarpvalstybinius santykius, kurių
pagrindus padėjo 1920 metų Taikos sutartis.“
1990 m. liepos 27 d. Estijos, Latvijos ir Lietuvos vadovai Arnoldas Rüütelis, Anatolis Gorbunovas ir Vytautas Landsbergis
Latvijoje, Jūrmaloje, susitikę su Rusijos Federacijos vadovu Borisu Jelcinu susitarė, kad su kiekviena iš Baltijos valstybių bus
rengiamos dvišalės sutartys.
1990 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Lietuvos parlamentas patvirtino „Derybų tarp Lietuvos Respublikos ir SSRS pagrindines
nuostatas ir tikslus“. Šiuo nutarimu Lietuvos valstybinė derybų
delegacija įpareigota derybose remtis pagrindiniais teisės aktais: Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktu, 1920 m. liepos
12 d. Taikos sutartimi ir 1990 m. kovo 11-osios Aktu. Nutarimu
nustatytas derybų tikslas – „…pasiekti visiškos Lietuvos nepriklausomybės pakartotinį teisinį pripažinimą iš SSR Sąjungos
pusės, nustatyti lygiateisius ir abipusiškai naudingus Lietuvos
ir SSR Sąjungos santykius, pasiekti dabartinių Lietuvos Respublikos sienų patvirtinimą.“
1990 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Lietuvos Aukščiausioji
Taryba patvirtino Lietuvos Respublikos valstybinę derybų su
SSR Sąjunga delegaciją, vadovaujamą Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio.10
Šiuo nutarimu Lietuvos Aukščiausioji Taryba suteikė delegacijai
įgaliojimus pasirašyti derybų pradžios ir sąlygų protokolą, vesti
tarpvalstybines derybas su SSRS delegacija, laikantis 1990 m.
rugpjūčio 7 d. Aukščiausiosios Tarybos patvirtintų pagrindinių
nuostatų ir tikslų.
Tuo metu prasidėjo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos derybos. Rugpjūčio 24 d. Vilniuje įvyko pirmasis Lietuvos
ir Rusijos delegacijų11 susitikimas. Buvo svarstomi pagrindiniai
politinių-teisinių santykių tarp Lietuvos Respublikos ir RTFSR
principai, diskutuojama dėl šalių deklaruoto skirtingo valstybingumo statuso, dėl problemų norint santykius grįsti 1920
metų Taikos sutartimi, dėl santykio su „trečiąja šalimi“ – SSRS
nustatymo. Lietuvos pusė siūlė, kad pirmiausia būtų rengiama
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Delegacijos nariais buvo patvirtinti:
Aleksandras Abišala,
Pranas Kūris, Romualdas Ozolas, Kazimira
Prunskienė, Algirdas
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Vadovaujamų
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A. Grandbergo.

12
Vadovaujamų
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Vilnius; State Publishing Center, 1991.
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autoriaus užrašus (iš
asmeninio archyvo).
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Žr. 12 išnašą.

dvišalė Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos santykių principų deklaracija, bei pateikė pradinį jos projektą. Rusijos pusė pasisakė už tai, kad iškart ir sparčiai būtų rengiama sutartis.
Pirmasis SSRS valstybinės delegacijos ir Lietuvos Respublikos valstybinės delegacijos12 konsultacinis susitikimas, skirtas
parengiamiesiems derybų klausimams apsvarstyti, įvyko tik
1990 m. spalio 2 d. Lietuvos delegacija pateikė SSRS atstovams
protokolo dėl tarpvalstybinių SSRS ir Lietuvos Respublikos derybų pradžios, tikslų ir sąlygų projektą, kuriame pasiūlė derybų
tikslą apibrėžti taip: teisinių ir lygiateisių santykių tarp nepriklausomų valstybių Lietuvos Respublikos ir SSRS atstatymas.13
SSRS pusė siūlė derybose svarstyti naujosios SSRS sutarties sąlygas. SSRS vyriausybės vadovas N. Ryžkovas sakė: „Jūs mūsų
poziciją žinote: mes norime, kad jūs aktyviai dalyvautumėte
sąjungos sutartyje. Jūs to nenorite. Dėl to ir vesime derybas. (…)
Kodėl jūs norite iškart iškelti sąlygą – tik nepriklausomybė?“ Kai
V. Landsbergis pasakė, kad mums suverenitetas reiškia nepriklausomybę ne kitos valstybės sudėtyje, N. Ryžkovas paklausė:
„Ir konfederacija Jums taip pat būtų nepriimtina? (…) Galbūt Pabaltijui reikia kitokio statuso nei kitiems. Gal rasime tokią formulę, kad jūs su džiaugsmu pasakysite: mes sutinkame.“14
1990 m. spalio 18 ir 19 dienomis Maskvoje vyko Lietuvos
ir SSRS delegacijų atstovų ir darbo bei ekspertų grupių susitikimai. Po šių darbo susitikimų esminiai nesutarimai dėl derybų pradžios protokolo išliko: SSRS atstovai laikėsi pozicijos, jog
SSRS nepriimtina, kad Lietuva derybose dalyvautų kaip nepriklausoma valstybė, nes esą Lietuvos statusas turėsiąs paaiškėti tik po derybų; Lietuvos pusė laikėsi nuostatos, kad Lietuvos
valstybės nepriklausomybė nėra derybų objektas.
1990 m. spalio 20 d. Kremliuje įvyko antrasis Lietuvos Respublikos ir SSRS derybų delegacijų15 konsultacinis susitikimas.
Susitikimo metu SSRS delegacijai vadovavęs ministras pirmininkas N. Ryžkovas, kaip ir pirmojo susitikimo metu, reikalavo Lietuvos „lenkų ir rusiškai kalbančių piliečių“ dalyvavimo
derybose stebėtojais. Šį reikalavimą Lietuvos pusė atmetė.
Lietuvos pusė kėlė klausimą, kad lietuviai nebūtų jėga imami
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į SSRS kariuomenę. Kai buvo svarstomi ekonominių santykių
klausimai, SSRS pusė ragino juos tęsti pagal Sovietų Sąjungos
liaudies ūkio planus, Lietuvos pusė siūlė pereiti prie dvišalių
prekybinių santykių. N. Ryžkovas pasiūlė šį susitikimą laikyti
derybų pradžia. V. Landsbergis su tuo nesutiko, nes nesusitarta
dėl derybų pradžios protokolo. Man paklausus, kaip SSRS pusė
įvardija derybų šalis, A. Jakovlevas16 atsakė: „Sovietų Sąjunga
ir Lietuvos Respublika“. Paklausiau, kas trukdo tai užfiksuoti
protokole, bet SSRS pusė to nepaaiškino. Man pastebėjus, kad
priežastis, dėl kurios negalima išspręsti derybų pradžios klausimo, yra ta, kad SSRS delegacija laiko, jog Lietuvos suverenitetas
yra derybų objektas. J. Masliukovas17 tai paneigė. Tačiau kitas
SSRS delegacijos narys J. Kalmykovas18 pareiškė, kad Lietuvos
nutarimas dėl moratoriumo reiškia, jog Lietuva nėra suvereni
valstybė. Posėdžio pabaigoje buvo sutarta, kad dvišalė darbo
grupė parengs abiem pusėms priimtiną derybų pradžios protokolą, kuriame bus pažymėti momentai, dėl kurių šalių pozicijos
nesutampa. Sutarta, kad oficialias derybas reikėtų pradėti trečiąją lapkričio dekadą.
Nuo 1990 m. lapkričio mėn. SSRS vadovybė bet kokias
derybines konsultacijas su Lietuva nutraukė. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. gruodžio 28 d. nutarimu
konstatavusi, kad SSRS nesutinka pasirašyti Lietuvos reikalaujamo derybų pradžios protokolo, 1990 m. birželio 29 d. nutarimą dėl moratoriumo paskelbė netekusiu galios ir leido Lietuvos
derybų delegacijai pradėti tarpvalstybines derybas su SSRS nereikalaujant derybų pradžios protokolo pasirašymo, tik įpareigojo delegaciją neleisti derybose pažeisti Lietuvos Respublikos
suvereniteto. Vadinasi, Lietuvai prievarta primesto sąlyginio
įsipareigojimo dėl moratoriumo vykdyti neteko. Moratoriumas
niekada neįsigaliojo ir buvo atšauktas nesukėlęs Lietuvai jokių
teisinių pasekmių, tik moralines.
M. Gorbačiovas 1991 m. sausio 1 d. pasirašė SSRS prezidento įsaką, kuriuo deryboms su Lietuva patvirtino naują SSRS
delegaciją, vadovaujamą Ministrų Tarybos pirmininko pirmojo
pavaduotojo Vitalijaus Dogužijevo. M. Gorbačiovas savo įsaku
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(ukaz) delegacijai pavedė „su Lietuvos SSR atstovais apsvarstyti
politinių, socialinių ir ekonominių klausimų kompleksą“. Tačiau išleidus šį įsaką derybos atnaujintos nebuvo. Po mėnesio
nauju 1991 m. vasario 5 d. įsaku M. Gorbačiovas „įsakė“ Lietuvos valdžios organams vykdyti SSRS referendumą dėl Sovietų
Sąjungos išsaugojimo bei iš anksto „pripažino neteisėtu“ Lietuvos parlamento paskelbtą 1991 m. vasario 9 d. Lietuvos gyventojų plebiscitą „Dėl Lietuvos valstybės ateities“.
1991 m. sausio 10 d. M. Gorbačiovas Lietuvos Respublikos
Aukščiausiajai Tarybai pateikė naują ultimatumą, vėl reikalaudamas atšaukti pagrindinius Lietuvos nepriklausomybės dokumentus ir „neatidėliotinai atkurti visa apimtimi SSRS konstitucijos veikimą“. Po trijų dienų, 1991 m. sausio 13-ąją, M. Gorbačiovo
vadovaujama Sovietų Sąjunga įvykdė ginkluotą kruviną agresiją
prieš Lietuvą, siekdama jėga nuversti jos teisėtą valdžią. Rusijos
Federacijos prezidentas B. Jelcinas, atvykęs į Taliną, parėmė Baltijos valstybių vyriausybes, perspėjo Rusijos kareivius nenaudoti
jėgos prieš taikius Baltijos valstybių piliečius. Taline B. Jelcinas
pasirašė bendrą Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos Federacijos
pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad šalys pripažįsta viena kitos valstybinį suverenitetą ir ragina JT generalinį sekretorių sušaukti specialią konferenciją Baltijos valstybių klausimu.
Sausio 13-osios karinė SSRS agresija suteikė naują impulsą Lietuvos ir Rusijos Federacijos deryboms. Rusijos Federacija jau 1990 m. pabaigoje buvo pateikusi Rusijos ir Lietuvos
sutarties projektą, analogišką tiems, kuriuos pateikė Latvijai
ir Estijai. Sutarties projekte Rusijos pusė buvo pasiūliusi tokią
pirmojo straipsnio redakciją: „… šalys (…) pripažįsta viena kitą
suvereniomis valstybėms ir tarptautinės teisės subjektais, taip
pat pripažįsta viena kitos teisę realizuoti savo suverenitetą bet
kuriomis jų pasirinktomis formomis“. Šio ir kitų sutarties projekto straipsnių formuluotės, išplaukiančios iš Rusijos Federacijos 1990-06-12 deklaruoto statuso, Lietuvos pusei nebuvo
priimtinos. 1991 m. sausio mėnesį Lietuva pateikė naują sutarties projekto variantą, pasiūlydama savąsias daugelio sutarties straipsnių formuluotes ir sutarties preambulės papildymą
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su nuorodomis į 1920 m. Lietuvos ir Rusijos Taikos sutartį bei
SSRS 1940 m. įvykdytą Lietuvos aneksiją.
1991 m. vasario 27 d. šio pranešimo autorius Maskvoje dėl
derybų atnaujinimo susitiko su SSRS delegacijos deryboms su
Lietuva vadovu, SSRS ministro pirmininko pirmuoju pavaduotoju V. Dogužijevu. Į Lietuvos atstovo klausimą, ar būsimų derybų
metu SSRS pusė jau planuoja derėtis dėl Lietuvos Respublikos
pripažinimo ir iki 1940 m. buvusių teisinių santykių su SSR atnaujinimo, V. Dogužijevas atsakė, kad jo uždavinys esąs įtikinti
Lietuvą neišeiti iš Sovietų Sąjungos. Jis sakė matąs Lietuvai trečiojo kelio galimybę, kai nauja Sąjungos sutartis bus galutinai
suredaguota. Pasak jo, galbūt ši sutartis suteiks galimybę rasti abiem pusėms priimtinus sprendimo variantus. Tačiau tokio
sprendimo, kad „tiesiog išėjote [iš SSRS] ir viskas“, negalės būti.
Dėl Lietuvos pusės reikalavimo dar iki naujo derybų susitikimo
Lietuvai grąžinti SSRS kariuomenės laikomus užgrobtus pastatus
V. Dogužijevas nieko konkretaus nepažadėjo, tik „išsiaiškinti“.
1991 m. balandžio 4 d. Maskvoje įvykusio SSRS ir Lietuvos
Respublikos delegacijų trečiojo konsultacinio susitikimo metu
pagaliau pavyko pasiekti pažangą: abiejų valstybių delegacijų
vadovų šiame susitikime19 pasirašytame protokole buvo užfiksuoti sutarti būsimų derybų principai, tokie kaip reali šalių lygybė, pagarba kiekvienos šalies suverenitetui ir visuotinai pripažintiems teisės principams. Protokolu pagaliau buvo nustatytas korektiškas būsimų derybų tikslas – „santykių sureguliavimas tarp Lietuvos Respublikos ir SSR Sąjungos“. Tačiau iš SSRS
pasiūlytos derybų problematikos buvo akivaizdu, kad vykstant
deryboms SSRS toliau spaus Lietuvą susisaistyti su „atnaujinama“ SSRS, o Lietuvai nesutinkant – kels neįveikiamas „išstojimo iš SSRS“ sąlygas („klausimų kompleksą“).20 Tačiau derėtis
Maskva neskubėjo.
1991 m. balandžio mėn. 20 d. Lietuvos vadovas V. Landsbergis pasiuntė SSRS prezidentui M. Gorbačiovui memorandumą.
Memorandume buvo pateikti faktai apie Lietuvos ir SSRS santykius iki 1940 m., SSRS įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją,
argumentuoti pasiūlymai pašalinti jų pasekmes ir Lietuvos ir
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Vitalijaus
Dogužijevo ir Česlovo Stankevičiaus.
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Šis SSRS
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Šiame įvykyje
Lietuvos Respublikai
atstovavo (ir sveikinimo kalbą pasakė) šio
pranešimo autorius
kartu su Ministru
Pirmininku Gediminu Vagnoriumi.

SSRS derybomis atkurti tarptautine teise pagrįstus santykius.
1991 m. birželio 4 d. Lietuvos parlamentas priėmė nutarimą
„Dėl Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms 1940–1991 m. SSRS
padarytos žalos“, kuriuo įpareigojo Lietuvos Vyriausybę apskaičiuoti žalos dydį ir pateikti jį derybų su SSRS delegacijai, kad ši
galėtų iškelti žalos kompensavimo klausimą svarstyti derybose.
SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1991 m. birželio 5 d. atsiuntė V. Landsbergiui parengtą „Suverenių valstybių sąjungos
sutarties“ projektą. Sutarties pagrindinių principų sąvade sakoma, kad „valstybės –sutarties dalyvės, pripažindamos nacijų
apsisprendimo teisę ir besiremiančios savo suvereniteto deklaracijomis bei 1991 m. kovo 17 d. referendumu išreikšta savo
tautų valia išsaugoti ir atnaujinti sąjungą“, susitaria susijungti į
Suverenių (vietoj buvusių socialistinių!) Sovietinių Respublikų
Sąjungą – rusiškai Союз Советских Суверенных Республик –
CCCP, „kuri yra federacinė demokratinė valstybė“. Nenagrinėdamas projekto turinio tik paminėsiu, kad tarptautiniuose
santykiuose naujoji SSRS turėjo veikti kaip suvereni valstybė
ir senosios SSRS teisių bei pareigų perėmėja ir išsaugoti SSRS
vientisumą. Projektas numatė, kad „naujosios“ SSRS santykiai
su sutarties nepasirašančiomis (Sic!) „senosios“ SSRS respublikomis bus sureguliuoti „veikiančių SSRS įstatymų, tarpusavio
įsipareigojimų ir susitarimų pagrindu“.
1991 m. birželio 12 d. Borisas Jelcinas buvo išrinktas Rusijos Federacijos Prezidentu. 1991 m. liepos 10 d. jis prisiekė ir
pradėjo eiti pareigas.21 Boriso Jelcino politinės pozicijos Rusijoje labai sustiprėjo, jis tapo pripažinta alternatyva M. Gorbačiovui ne tik Rusijoje, bet palaipsniui – ir tarptautiniu mastu.
Derybos tarp Lietuvos ir Rusijos pamažu artėjo prie pabaigos.
Nenagrinėsiu jų eigos, tik paminėsiu, kad, esant skirtingam sutarties šalių statusui, buvo nelengva rasti abipusiškai priimtiną
simetrišką viena kitos pripažinimo formuluotę, kuri nesulygintų nepriklausomos Lietuvos Respublikos statuso su tuometiniu
Rusijos Federacijos statusu. Sutarimas dėl galutinio preambulės
teksto buvo patvirtintas tik abiejų šalių vadovų ir delegacijų paskutinio derybinio susitikimo metu. Asmeninė B. Jelcino įtaka
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padėjo sėkmingai užbaigti derybas ir pasiekti susitarimą dėl
nepriklausomos Lietuvos Respublikos pripažinimo ir Lietuvos
bei Rusijos santykių pagrindų. 1991 m. liepos 29 d. Kremliuje
abiejų šalių vadovai, Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas,
sutartį pasirašė.
Sutarties preambulė skelbia, kad šalys, „būdamos įsitikinusios, jog TSR Sąjungai pašalinus Lietuvos suverenitetą pažeidžiančias 1940 metų aneksijos pasekmes bus sudarytos papildomos Aukštųjų Susitariančių Šalių ir jų tautų tarpusavio pasitikėjimo sąlygos“. Sutarties pirmuoju straipsniu „... Šalys (…)
pripažįsta viena kitą visateisiais tarptautinės teisės subjektais ir
suvereniomis valstybėmis pagal jų valstybinį statusą, įtvirtintą
pamatiniuose aktuose, priimtuose Rusijos TFSR 1990 metų birželio 12 d. ir Lietuvos Respublikos – 1990 metų kovo 11 dieną“.
Šio straipsnio antrojoje dalyje šalys be išlygų pripažįsta viena
kitos „neatimamą teisę į valstybinę nepriklausomybę“. Antruoju
straipsniu šalys pripažįsta viena kitos teisę „įgyvendinti savo suverenitetą gynybos ir saugumo srityje joms priimtinomis formomis, (…) taip pat ir per kolektyvinio saugumo sistemas“22.
1991 m. rugpjūčio 20 d. Maskvoje buvo numatyta pasirašyti
naująją SSRS sutartį. Ją pasirašyti ketino devynios buvusios SSRS
respublikos. Sutarties pasirašymas būtų pakeitęs SSRS sandarą,
o Lietuva, kaip sutarties nepasirašiusi šalis, jau būtų likusi už
„atnaujintos“ SSRS ribų. Neabejotina, kad SSRS vadovybė po to
būtų spaudusi Lietuvą derėtis dėl „atsiskyrimo nuo SSRS“ sąlygų, įskaitant karinių garnizonų palikimą Lietuvoje, siekusi nors
kokiais valstybinias ryšiais Lietuvą susaistyti su ‚naująja“ SSRS.
Tačiau paskirtos naujosios SSRS sutarties pasirašymo dienos išvakarėse – rugpjūčio 19 d. komunistinės imperinės jėgos
Maskvoje pradėjo vykdyti perversmą, siekdamos jėga išsaugoti
senąją SSRS. Prasidėjusio perversmo Maskvoje dieną Lietuvos
parlamentas ratifikavo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos 1991 m. liepos 29 d. sutartį. Rusijos Federacijos Aukščiausioji Taryba šią sutartį ratifikavo pusmečiu vėliau – 1992 m.
sausio 17 d., kai Rusija jau buvo pasiskelbusi SSRS teisių ir pareigų tęsėja.23
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22
Šis straipsnis
Lietuvoje buvo cituojamas, kai po keliolikos
metų Rusija priešinosi
Lietuvos pastangoms
tapti NATO nare.
23
Rusija pasiskelbė SSRS teisių ir
pareigų tęsėja Rusijos
Federacijos prezidento
B. Jelcino 1991 m.
gruodžio 24 d. laiške,
adresuotame Jungtinių
Tautų Generaliniam
Sekretoriui, taip pat
Rusijos Federacijos
užsienio reikalų ministerijos 1992 m. sausio
13 d. notoje užsienio
valstybių diplomatinių
atstovybių vadovams.

24
Kad Lietuvos
nepriklausomybė tarptautinės teisės požiūriu
nereiškė recesijos,
išsamiai įrodė tarptautinės teisės specialistas
dr. Dainius Žalimas
savo knygoje „Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės atkūrimo
1990 m. kovo 11 d.
tarptautiniai teisiniai
pagrindai ir pasekmės
(p. 156–159). – Vilnius,
DPI: Rosma, 2005.

Rusijos Prezidentą B. Jelciną remiančioms demokratinėms
jėgoms 1991 m. rugpjūtį sužlugdžius komunistinį perversmą, M.
Gorbačiovas ir SSRS režimo struktūros prarado politinę Rusijos
Federacijos ir kitų suverenitetą deklaravusių SSRS respublikų
kontrolę. Pagaliau, 1991 m. rugsėjo 6 d. SSRS prezidento M. Gorbačiovo pirmininkaujama SSRS Valstybės Taryba priėmė nutarimą Nr. GS-1, kuris skelbia, kad „atsižvelgdama į konkrečią istorinę ir politinę situaciją, buvusią prieš Lietuvos Respublikai įeinant
į SSRS, Taryba nutaria pripažinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę“. Nutarime numatyta derėtis su Lietuvos Respublika „dėl
sprendimo viso komplekso klausimų, susijusių su SSRS ir ją sudarančių valstybių interesų bei piliečių teisių ekonominiais, politiniais, kariniais, pasienio, humanitariniais ir kitais klausimais
užtikrinimo“. Taip pat nutarime numatyta į SSRS valstybinę delegaciją įtraukti suinteresuotų Rusijos Federacijos ir Baltarusijos
SSR atstovus. Iš nutarimo formuluočių akivaizdžiai išplaukia, kad
SSRS planavo derėtis dėl Lietuvos „atsiskyrimo nuo SSRS“ sąlygų,
primesti deryboms secesijos (atsiskyrimo) doktriną.24
M. Gorbačiovas 1991 m. rugsėjo 25 d. įsaku derybų su Lietuva vadovu paskyrė į SSRS užsienio reikalų ministro pareigas vėl
sugrįžusį E. Ševardnadzę. Šio pranešimo autorius su E. Ševardnadze aptarti būsimų derybų klausimus susitiko lapkričio 1 d.
Maskvoje. E. Ševardnadzei sakiau, kad sunku įsivaizduoti šalių
lygiateisiškumą derybose, kai vienos iš šalių armija stovi kitai
už nugaros ir daro spaudimą. Jis su tuo sutiko, tačiau pastebėjo:
„Tik okupuojant armija įvedama greitai. Išvedimui reikia ilgesnio laiko. Pati armijos išvedimo problema yra derybų objektas.“
Pasakiau, kad Lietuva būsimų derybų tikslu mato politinių ir
teisinių SSRS ir Lietuvos Respublikos santykių sureguliavimą,
norėtų sudaryti naują taikos sutartį ir pagal tarptautinės teisės
principus išspręsti problemą, kuri tęsiasi nuo 1940 m. birželio
15 d. E. Ševardnadzė atsakė, kad M. Gorbačiovas jam nėra iškėlęs uždavinio derėtis dėl politinės dvišalių santykių sutarties.
Politinei sutarčiai parengti reikėsią daug laiko. Tai jau būtų antrasis etapas. Pasak jo, pirmiausia reikia išspręsti esamas problemas, o tik paskui nustatyti ateities santykius. Tapo aišku,

94

kad SSRS, nors ir pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę, stengsis Lietuvą įtraukti į labai ilgas ir klampias derybas. Tačiau jos
taip ir neprasidėjo, nes netrukus žlugo pati SSRS.
1991 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministras Algirdas Saudargas ir SSRS užsienio reikalų ministras
Borisas Pankinas, apsikeisdami asmeninėmis notomis, sudarė
susitarimą dėl apsikeitimo ambasadų lygmens diplomatinėmis
atstovybėmis. Abiejų valstybių ministrų notose buvo išreikšta
viltis, kad „santykiai tarp abiejų valstybių bus grindžiami geros
kaimynystės ir bendradarbiavimo dvasia, remiantis Jungtinių
Tautų įstatais, Helsinkio 1975 m. Aktu ir Paryžiaus Chartija
Naujajai Europai“. Tačiau SSRS ir Lietuvos Respublika diplomatinėmis atstovybėmis apsikeisti nespėjo, nes 1991 m. gruodžio
8 d. Rusijos Federacijos, Ukrainos ir Baltarusijos vadovai Bialoveže pasirašė dokumentą dėl SSRS likvidavimo ir NVS (Nepriklausomų Valstybių Sandraugos) steigimo. 1991 m. gruodžio
24 d. Rusijos Federacija deklaravo tapusi SSRS teisių ir pareigų
perėmėja ir 1992 metais perėmė SSRS diplomatinę tarnybą. Pirmasis Rusijos Federacijos ambasadorius Lietuvai N. Obiortyševas buvo paskirtas 1992 m. rugsėjo 4 d.

A PI B E N DR I N I M A S
Pranešime pateikti faktai įrodo, kad SSRS prezidentas
M. Gorbačiovas nuo 1990 pavasario iki 1991 m. rudens vengė lygiateisių derybų su Lietuva ir jos nepriklausomybės pripažinimo,
visais įmanomais būdais siekė, kad Lietuva sutiktų su derybomis
dėl „suvereniteto SSRS sudėtyje“, kuriose paskelbtoji Lietuvos nepriklausomybė taptų derybų objektu. M. Gorbačiovas siūlė derėtis dėl bet kokio Lietuvos statuso, įskaitant ir konfederacinius ryšius, „su sąlyga, kad Jūs pasiliekate Sovietų Sąjungoje“. Tokiomis
derybomis buvo siekiama prievartinį Lietuvos inkorporavimą į
SSRS 1940 metais pakeisti legitimiu inkorporavimu į SSRS 1991
metais naujosios SSR Sąjungos sutarties pagrindu. Norėdama apsisaugoti nuo tokios perspektyvos, „derybose dėl derybų“ Lietuva
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25
Tenka apgailestauti, kad prezidento
B. Jelcino vaidmens
Lietuva nėra įvertinusi
valstybės žymeniu.

siūlė SSRS pusei pasirašyti derybų pradžios protokolą, kuriame
nebūtų kvestionuojamas Lietuvos valstybės statusas pagal Kovo
11-osios Aktą ir būtų apibrėžtas tikslas sureguliuoti santykius
tarp dviejų nepriklausomų valstybių.
Paraleliai su pastangomis pasiekti atkurtos Lietuvos valstybės pripažinimą ir derybomis normalizuoti santykius su Kremliumi dėl tų pačių tikslų Lietuva derėjosi ir su savo suverenias
teises deklaravusia Rusijos Federacija. Demokratinėmis jėgomis
besiremiantis Rusijos Federacijos prezidentas Borisas Jelcinas ir
Rusijos vyriausybė paskelbtąją Lietuvos valstybės nepriklausomybę pripažino, gerbė ir jokio spaudimo Lietuvai dėl susisaistymo su SSRS nedarė.25 1991 m. liepos 29 d. sutartimi Rusijos
Federacija be išlygų oficialiai pripažino nepriklausomą Lietuvos
Respubliką ir pasisakė už SSRS įvykdytos Lietuvos okupacijos
ir aneksijos pasekmių pašalinimą. Ši sutartis padėjo Lietuvos ir
Rusijos valstybių normalių santykių pagrindus, kuriais santykiai grindžiami ir po to, kai Rusija tapo visų SSRS teisių ir pareigų tęsėja, grindžiami dabar ir turėtų būti grindžiami ateityje.
Abi šalys, įgyvendindamos sutarties nuostatą dėl okupacijos
pasekmių pašalinimo, 1992 m. rugsėjo 8 d. susitarė dėl okupacinės kariuomenės išvedimo iki 1993 m. rugsėjo 1 d. tvarkos.
Šalys derėjosi ir dėl okupacijos žalos atlyginimo, tačiau tuomet
šis klausimas liko neišspręstas.
***
Prof. habil. dr. S I G I TA S K U DA R AU S K A S

1989–1991: MASKVA–PARYŽIUS–TALINAS
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kaip kolegialios institucijos
veiklos rezultatas – atkurta Lietuvos nepriklausomybė, sugriauta
SSRS imperija. Tačiau įvairios situacijos priversdavo Sąjūdžio žmones veikti ir individualiai. Apie kelis tokios savo veiklos atvejus ir
noriu prisiminti (tuo labiau kad ši veikla nedaugeliui žinoma).

96

1988 m. buvau išrinktas Sąjūdžio pirmosios Klaipėdos tarybos nariu, o 1989-03-26 – SSRS liaudies deputatu, netgi tapau
vienu iš 15 Lietuvos atstovų SSRS Aukščiausiojoje Taryboje (Soviete). Tiek veikdami organizuotai, tiek pavieniui, stengėmės
naudoti progas aiškinti, kad Lietuva (kaip ir kitos Baltijos šalys)
buvo okupuota, turi teisę vėl būti nepriklausoma. Taip „auklėti“ teko ne tik sovietinę vadovybę, bet ir demokratinių Vakarų
valstybių atstovus. Mat daugelis tikėjomės kur kas aktyvesnio
mūsų siekių palaikymo, ypač iš tų valstybių, kurios nepripažino Baltijos šalių inkorporacijos į SSRS teisėtumo. Deja, daugeliu
atvejų susidūrėme su abejingumu, rezervuotumu.
Konkrečias veiklos galimybes kartais lemdavo atsitiktinumai. Man tuo atžvilgiu ypatinga buvo 1989 m. liepos 14-oji –
Prancūzijos Respublikos nacionalinė šventė, Bastilijos paėmimo 200-sios metinės. Prieš tai, pietaujant Maskvos viešbutyje,
kolega Vaidotas Antanaitis paklausė, ar nenorėčiau dalyvauti
priėmime Prancūzijos ambasadoje (jis turįs kvietimą, bet negalėsiąs dalyvauti). Žinoma, norėčiau! Taip atsirado konkreti galimybė vėl sutikti prancūzus ir viltis vėl nuvažiuoti į Prancūziją, į
kurią man buvo leista vykti 1971 m. pusantro mėnesio mokslinei stažuotei. Deja, kai grįžęs iš stažuotės atsisakiau KGB atstovus atsisakiau informuoti apie ten sutiktus lietuvius, daugiau
važiuoti į laisvąsias šalis man nebebuvo leista – pirmoji kelionė
buvo tapusi paskutine.
Vykstant į Prancūzijos ambasadą – kitas atsitiktinumas:
teko važiuoti vienu automobiliu su Borisu Jelcinu ir su juo susipažinti asmeniškai. Paskui ne sykį su juo atvirai pasikalbėdavome Kremliaus kuluaruose.
Šventinio priėmimo Prancūzijos ambasadoje metu susipažinau su pirmaisiais ambasados sekretoriais Tomu Waquieru ir
Philippu Lefortu (pastarasis vėliau prisipažino, kad turėjo Užsienio reikalų ministerijos užduotį užmegzti ryšius su Baltijos
šalių deputatais). Jau po savaitės Ph. Lefortas pakvietė į savo
namus platesnio pokalbio, kuriame dalyvavo ir iš Prancūzijos
atvykę senatoriai M. de Villepinas ir M. Bayle‘as. Domėjosi Sąjūdžio siekiais. Paaiškinus, kad norime visiškos nepriklausomy-
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bės, jie pastebimai sunerimo. Teko išgirsti klausimą, su kurio
vėliau ne sykį susidūriau – ar nepakenksime Gorbačiovui? Dar
ne sykį teko susitikti su Ph. Lefortu, viešėti jo namuose. Pavyzdžiui, Prancūzijos ambasadorius Jeanas Marie Merillonas,
atrodo, vengė oficialiai bendrauti su Baltijos šalių deputatais.
Nors kartą (berods K. Prunskienės iniciatyva) keturių deputatų
iš Lietuvos grupė buvome priimti ambasadoriaus rezidencijoje,
tačiau su mumis susitiko tiktai pirmasis sekretorius T. Waquieras. Tuo tarpu pas Ph. Lefortas vieną vakarą teko atvirai diskutuoti ir su pačiu ambasadoriumi. Stengiausi paaiškinti, kaip
Prancūzija ir kitos Vakarų šalys galėtų mus paremti, kartu padėdamas ir Gorbačiovui išvengti klaidų.
1989 m. gruodžio mėn., vykdamas į Magdeburgą (tuometinėje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje) „Gilijos“ choro reikalais, pabandžiau patekti pas Vakarų Berlyno prancūzų sektoriaus
atstovus (su Sovietų Sąjungos diplomatiniu pasu, išduotų liaudies
deputatui, buvo galima nevaržomai patekti į Vakarų Berlyną).
Čia taip pat aiškinau situaciją Lietuvoje. Žinoma, kaip nekviestas lankytojas buvau priimtas kiek įtariai. Šis įtarumas sumažėjo,
kai paprašiau leisti paskambinti į Paryžių ir kai – netikėtai man
pačiam – pavyko pasikalbėti su kunigu Jonu Petrošiumi (su juo
buvau susipažinęs 1971 m. stažuotės metu). O kun. J. Petrošius,
pasirodo, buvo žinomas vienam iš pokalbio dalyvių…
Susitikinėdamas su Ph. Lefortu, paprašiau Prancūzijos vizos. Jis padėjo gauti ir Vokietijos, Beniliukso šalių tranzitines
vizas, reikalingas kelionei traukiniu. 1990 m. pradžioje pasiūliau Sąjūdžio pirmininkui V. Landsbergiui kreiptis į Prancūzijos prezidentą Lietuvos nepriklausomybės klausimu laišku,
kurį pabandyčiau nuvežti į Paryžių. Šiai idėjai buvo pritarta ir
pirmąjį laiško projektą parašiau 1990-01-27. Išsvajotą kelionę
į Prancūziją išvykau vasario pradžioje, pasirūpinęs audiencija
Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje. Vežiausi Sąjūdžio
parengtą minėtojo laiško projektą (deja, V. Landsbergis tuo
metu buvo išvykęs, todėl laiškas nebuvo pasirašytas). Paryžiuje
apsistojau pas kun. (dabar – prelatą) J. Petrošių, susipažinau su
šviesaus atminimo Ugne Karvelis. Perskaičiusi laiško projek-
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tą, ji tuoj pat sėdo prie rašomosios mašinėlės, perrašė laišką –
F. Mitterrandas esąs stilistas ir jam negalima bet kaip rašyti.
Nepaisant tuo metu nerealizuotos laiško idėjos, ši kelionė
buvo reikšminga. Teko duoti interviu spaudos atstovams, radijui,
dalyvauti 5-ojo kanalo laidoje, vis aiškinant, kaip reikėtų „nepakenkt Gorbačiovui“. Užsienio reikalų ministerijoje buvau priimtas
(dalyvaujant ir U. Karvelis) Europos departamento direktoriaus
Jacqueso Bloto, kuris, be kita ko, patvirtino, kad Prancūzija yra išsaugojusi Lietuvos auksą. Kitą dieną šis Užsienio reikalų ministerijos pareiškimas pirmą kartą buvo paskelbtas viešai spaudoje.
Antroji kelionė į Paryžių prasidėjo 1990 m. kovo 7 d. Lėktuvu iki Berlyno skridau kartu su Ričardu Bačkiu (tuometiniu
Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininku), kuriam ir buvo
įduotas U. Karvelis redaguotas laiškas Prancūzijos prezidentui
F. Mitterrandui, pasirašytas Sąjūdžio pirmininko V. Landsbergio ir buvusio Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio.
Kadangi buvau pasirūpinęs audiencija pas prezidento patarėją
p. L. Hennekin‘ą, sutarėme laišką perduoti šios audiencijos metu.
Tai ir padarėme kovo 16 d., kartu dalyvaujant ir žymiam Lietuvos
diplomatui Stasiui Antanui Bačkiui. (Beje, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis kovo 12 d. pranešime
AT posėdyje sakė: „Šiandieną Prancūzijos užsienio reiklų ministras priima Lietuvos klausimu pripažintą Lietuvos diplomatą Stasį Bačkį ir jo sūnų (…) Ričardą Bačkį. Galbūt tame susitikime bus
įteiktas ir laiškas Prancūzijos prezidentui Fransua Miteranui. (…)
Kaip jūs matote, kai kurie žygiai, įskaitant Lietuvos diplomatijos
žygius, užsienyje buvo daromi dar iš anksto.“ (Citata iš V. Landsbergio knygos „Laisvės byla“, 1992, 24 p.) Kai p. L.Hennekinne‘as
paklausė, kokie mūsų santykiai su Gorbačiovu, paaiškinau: „Katės ir pelės santykiai. Žinote, kuo baigsis tokie santykiai, kai katei
nusibos žaisti (jeigu jūs tiktai pasyviai stebėsite…)“.
Nors ir gaila, kad ypatingąją Kovo 11-ąją teko būti toli nuo
Lietuvos, tačiau ir Prancūzijoje pavyko kai ko pasiekti. Pavyzdžiui, kovo 18 d. laikraštyje „Figaro“ buvo išspausdintas mano
interviu apie tai, kad M. Gorbačiovas neturi teisės stabdyti tautos
apsisprendimo, kad galimos finansinės pretenzijos nepriklauso-
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mai Lietuvai nepagrįstos (priešingai – mūsų sąskaita galėtų būti
nepalyginamai didesnė), kad tik brutali jėga gali palaužti Lietuvą. Šis interviu išspausdintas pagrindiniame puslapyje, greta išsamaus straipsnio apie M. Gorbačiovo ultimatumą Lietuvai.
Balandžio 22 d., Sąjūdžio antrojo suvažiavimo metu išgirdau, kad E. Bičkauskas yra parvežęs iš Maskvos F. Mitterrando laišką V. Landsbergiui. Netrukus gavau jo kopiją. Kadangi
šis Prancūzijos prezidento atsakymas mažai žinomas, pateikiu
visą laiško vertimą.

Paryžius, 1990 m. balandžio 19 d.
Pone Prezidente,
Su dideliu susidomėjimu susipažinau su kreipimusi, kurį deputatas iš Lietuvos p. S. Kudarauskas perdavė vienam iš mano
bendradarbių kovo 16 d.
Prancūzija, kaip Jūs kad primenate, tarp dviejų pasaulinių
karų palaikė glaudžius santykius su Lietuvos Respublika. Ji niekuomet nepripažino teisėta 1940 m. rugpjūčio aneksijos.
Lietuvos teisė į nepriklausomybę yra neginčijama.
Penkiasdešimt istorijos metų supynė sudėtingus ryšius tarp
Vilniaus ir Maskvos ir vien derybos galėtų taikiai sureguliuoti įvairias iškylančias problemas. Tiktai dialogas yra kelias, kurį pripažįsta Prancūzija ir kitos Europos Sąjungos valstybės. Toksai buvo
kreipimasis, kurį man paprašius perdavė Valstybės ministras, užsienio reikalų ministras sovietiniams vadovams kovo 30 d.
Prašau priimti, Pone Prezidente, mano didelę pagarbą.
François MITTERRAND
Ponui Vytautui LANDSBERGIUI
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkui
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Tą pačią balandžio 22 d. parašiau atsakymo projektą, kurį
V. Landsbergis tik kai kur nežymiai pataisė. Laiške atkreipėme
dėmesį į susidariusią komplikuotą situaciją Kremliui vengiant
dvišalių tarpvalstybinių derybų, keliant nepriimtiną išankstinę
sąlygą – atsisakyti nepriklausomybės atkūrimo, kartu tęsiant
1940 m. pradėtą karinę agresiją prieš Lietuvą (piliečių, pastatų
grobimais) bei siekiant destabilizuoti padėtį ekonomine blokada. Akcentuota, kad veiksmingiausia parama būtų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pripažinimas, diplomatinių santykių
atkūrimas.
Balandžio 24 d. laiško kopiją perdaviau Maskvoje Ph. Lefortui, prašydamas kuo skubiau parūpinti audienciją laiškui įteikti
Paryžiuje. Skubiai parūpinti audienciją galėjo tiktai Prancūzijos Užsienio reikalų ministerijoje. Balandžio 25 d. su oficialiu
laišku išskridau į Berlyną, o iš ten – traukiniais iki Paryžiaus.
Balandžio 26 d. laišką įteikiau J. Blotui. Kaip tik tą dieną vyko
Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerio Helmuto Kohlio
vizitas, todėl buvo pažadėta perduoti laišką F. Mitterrandui iškart pasibaigus vizitui. Deja, šis laiškas kiek pavėlavo, nes tą
pačią dieną buvo parašytas H. Kohlio ir F. Mitterrando bendras
laiškas V. Landsbergiui, patvirtinantis mūsų teisę į nepriklausomybę, bet kartu ir siūlantis laikinai sustabdyti nutarimų pasekmes, kad kuo greičiau būtų pradėtos derybos su Maskva.
Paminėjau tiktai dvi 1990 m. keliones į Paryžių, nors jų
buvo net šešios. Visais kartais teko aiškinti padėtį Lietuvoje
Nacionalinės Asamblėjos deputatams Alainui Madelinui, Geroge Duraudui, Philippe de Villiersui. Pastarasis po mūsų pokalbio, balandžio 4 d., Nacionalinėje Asamblėjoje surengė audringą Lietuvos palaikymo akciją. Ne kartą teko bendrauti su
žymia sovietologe Hélène Carrère d’Encausse, duoti interviu ne
tik Prancūzijos žiniasklaidai, bet ir Laisvosios Europos radijui
(susipažinus su Paryžiaus studijos vadovu Semionu Mirskiu).
Žinoma, daug ir maloniai bendrauta su Prancūzijos lietuviais,
naudotasi jų nuoširdžia parama.
Manau, kad minėtos pastangos atkreipti Prancūzijos oficialių asmenų ir institucijų dėmesį į Lietuvos nepriklausomybės
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problemas nebuvo bevaisės. Kaip rašė Prancūzijos prezidentas
cituotame laiške, jau pirmasis V. Landsbergio laiškas paskatino
jį priminti sovietinei vadovybei derybų aktualumą. Apie šią iniciatyvą F. Mitterrandas informavo ir JAV prezidentą G. Bushą.
Nors daugelis demokratinių valstybių apmaudžiai delsė atkurti
diplomatinius santykius su Lietuva, Prancūzija buvo viena iš
pirmųjų didžiųjų valstybių tai padariusi, kai po 1991 m. rugpjūčio pučo prasidėjo Baltijos valstybių pripažinimo „lenktynės“.
Prancūzijos prezidentas F. Mitterrandas Baltijos šalis aplankė 1992 m. gegužę (tuomet su juo teko susitikti tiesiogiai).
Sutiktų pažįstamų kolegų iš Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pasiprašiau priimamas į prezidento lėktuvą, 1992-05-14
skrendantį iš Vilniaus į Taliną, – jokių kliūčių. Europos departamento direktoriaus patarėjas René Roudautas prisiminė, kad
aš buvau pirmasis oficialus asmuo – Lietuvoje išrinktas deputatas, priimtas Prancūzijos vadovybės 1990 m.
Tikriausiai čia aprašyta mano neoficiali diplomatinė veikla Prancūzijoje paskatino V. Landsbergį siūlyti mane į diplomatinę misiją Taline – tapti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nuolatiniu atstovu Estijos Respublikoje. Šias pareigas ėjau nuo
1990-06-04 iki 1993-06-23. Iš gausybės to laikotarpio įvykių
noriu paminėti tiktai vieną, tiesiogiai susijusį su Lietuvos nepriklausomybės apgynimu, įtvirtinimu. Tai – 1991 m. sausio 13-oji
Taline (apie kurią po penkerių metų buvau rašęs „Lietuvos aide“).
Prieš Sausio 13-ąją buvau atvykęs į Vilnių. Teko stebėti
Aukščiausiojoje Taryboje Premjerės K. Prunskienės atsistatydinimą, naujo Premjero skyrimą, naujos Vyriausybės formavimą,
o už Aukščiausiosios Tarybos sienų – jedinstvininkų ruošimąsi dar kartą šturmuoti parlamentą, Lietuvos piliečių orumą ir
ryžtą, užstojant kelią perversmininkų gaujai. Tebesaugau šio
jedinstvininkų mitingo „suvenyrą“ – bronzos strypelio nuolaužą, – tokias provokatoriai traukė iš kišenių ir svaidė į minią.
Sausio 12-osios vakare išvažiavau į Klaipėdą, ketindamas kitos
dienos popietę išvykti į Taliną.
Klaipėdoje išbuvau tik keletą valandų. Vos užsnūdusį po
kelionės ir pastarųjų dienų įtampos, pažadino atkaklus beldi-
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mas į duris. Iki šiol esu dėkingas bendrabučio budėtojai Natalijai Dovbeško, kuri – nė neprašyta – susiprato mane įspėti apie
grėsmingą žinią: užgrobtas Telecentras, Televizijos bokštas…
Įjungęs televizorių, pamačiau kauniečių transliacijos pradžią.
Suvokiau, kad privalau kuo skubiau vykti į Taliną. Netrukus
ir išvairavau mašiną 600 kilometrų kelionei. Klaipėdos centre
stabtelėjau atsisveikinti su susibūrusiais saugoti administracinių pastatų klaipėdiečiais. Mažeikiuose – panašūs gynėjų
sambūriai. Pasiteiravau naujienų – nieko guodžiančio. Paryčiui
Rygoje užėjau į Latvijos Vyriausybės rūmus. Radau visą naktį
budėjusių prie televizoriaus ryšių priemonių darbuotojų grupę.
Drauge su skaudžiomis žiniomis iš Vilniaus ir vilties kibirkštėlė: televizijos signalas (o ir kita informacija) iš Lietuvos patenka
į Rygą, Taliną, Helsinkį, o iš ten – į visą pasaulį! Taigi „gelbėtojai“
taip pasitikėjo savo jėga ir sėkme, kad net nepasirūpino rimtesne
informacijos blokada… Brolių latvių nuoširdžiai pavaišintas arbata, išskubėjau toliau. Ramus ir netgi stebėtinai tuščias kelias
iki Talino (nors ne sykį yra tekę važiuoti pro dar smilkstančias
muitines, ne sykį teko matyti okupantų karines kolonas).
Atvykus į Taliną, netrukus mane pakvietė tuometinis Estijos
užsienio reikalų ministras Lenartas Meris. Išklausęs informaciją
apie pastarųjų dienų padėtį Lietuvoje, L. Meris paklausė mano
nuomonės: ar galėtų Vytautas Landsbergis šiandien atvykti į
Taliną? Atsakiau, kad vargu, ar tai įmanoma, ir bent dėl dviejų priežasčių. Nors – priminiau – man tik ką pavyko atvažiuoti,
tačiau labai abejoju, ar V. Landsbergiui pavyktų saugiai pasiekti
oro uostą, iš jo išskristi. Be šios, sakytume, techninės kliūties,
yra ir kita – principinė: vargu, ar tragišką valandą valstybės vadovas, kad ir trumpam, paliktų šalį. Netrukus paskambinau į
Vilnių – mano nuomonė buvo patvirtinta. Tuomet L. Meris pasakė ir ypatingą žinią: atsiliepdamas į tragediją Lietuvoje, į Taliną šiandien ketinąs atvykti Rusijos Federacijos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas Borisas Jelcinas. Pakvietė mane dalyvauti
sutikime, pasitarime, pabrėždamas šios informacijos konfidencialumą (netgi pakviestieji į galimą vėlyvą – 21 val. –spaudos
konferenciją žurnalistai tik spėliojo apie jos dalyvius).
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Iš Rygos automobiliais atvyko Latvijos delegacija, vadovaujama Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Anatolijaus Gorbunovo. Vakarop pasitikome lėktuvą, atskraidinusį iš Maskvos B.
Jelciną su ekspertų grupe (besisveikindamas su manimi, kiek
nustebęs B. Jelcinas ištarė: „O, ir tu čia…“).
Negaišdamos riboto ir brangaus laiko, delegacijos susirinko
pasitarti Estijos premjero kabinete. Iš anksto jau buvo paruošti
(nors aš jų nebuvau matęs) ir preliminariai suderinti pasirašytinų dokumentų projektai. Tačiau netikėtai B. Jelcinas ištraukė
naujus, savų ekspertų parengtus projektus, pasiūlė svarstyti
būtent juos. Pagrindinis dokumentas – keturių valstybių Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkų pasirašytinas Pareiškimas apie
padėtį Baltijos šalyse, valstybių tarpusavio pripažinimą, galimas savitarpio pagalbos priemones. Kitas dokumentas – laiškas
Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, kuriame buvo prašoma nedelsiant sušaukti tarptautinę konferenciją Baltijos valstybių problemoms sureguliuoti, kartu atidedant numatytų operacijų Persijos įlankoje vykdymą. B. Jelcino pasiūlytas pagrindinis dokumentas buvo geranoriškas ir priimtinas, tačiau jame
pastebėjau nemažai tradicinių pasakymų, netinkančių šiam
tarpvalstybiniam dokumentui. Pavyzdžiui, pirmoje siūlomo projekto pastraipoje buvo rašoma: „Sąjunginės vadovybės pastarieji
veiksmai Pabaltijo respublikų atžvilgiu sukėlė realią grėsmę respublikų valstybingumui“. Tarsi mes tebegyventume sąjunginėse
respublikose, kurioms dar egzistuoja sąjunginė vadovybė. Estijos
ir Latvijos delegacijų nariai taisytinų pasakymų nepastebėjo. Beliko man atkreipti dėmesį į redaguotinas vietas, pasiūlyti skirti
po vieną atstovą iš delegacijų, kad nedelsdami galėtume pataisyti projektus. Nepaisant laiko stygiaus, mano pasiūlymui buvo
pritarta (neabejoju, kad tam pasitarnavo asmeninė pažintis su
B. Jelcinu). Labai greitai pavyko pataisyti dokumentų projektus.
Pavyzdžiui, minėtąją Pareiškimo pradžią sutarėme rašyti taip:
„Sovietų Sąjungos vadovybės pastarieji veiksmai Baltijos valstybių atžvilgiu sukėlė realią grėsmę jų suverenitetui.“
Kol parengti projektai buvo spausdinami, B. Jelcinas perskaitė radijui savo kreipimąsi į „rusakalbius“ gyventojus, į ka-
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riškius, pašauktus tarnauti sovietinėje armijoje iš Rusijos ir šiuo
metu esančius Baltijos valstybėse. Kolegų estų paprašiau, kad kai
tik bus išspausdinti dokumentų projektai, tuojau faksu juos perduotų į Lietuvą – taip telefonu buvau pažadėjęs V. Landsbergiui
(atstovybėje savo fakso neturėjome…). Po kurio laiko pasiteiravau, ar jau išsiuntę; „tuojau išsiųsime“ – atsakė. Pasirodo, šeimininkų imta „gudrauti“. Kai dar sykį pasiteiravau apie išsiuntimą,
prisipažino, kad nuspręsta siųsti jau pasirašytus dokumentus,
mat „Landsbergis ims ką taisyti, o tam nebėra laiko“. Taigi patekau į nenumatytą nemalonią situaciją. Tučtuojau apie tai informavau V. Landsbergį, sulaukdamas pagrįsto nepasitenkinimo.
Beliko trumpai referuoti dokumento turinį ir paprašyti pasitikėti
ir patikėti – stengėmės tinkamai parengti dokumentų tekstus. Iš
tikrųjų, po iškilmingo dokumentų pasirašymo (aš juos parafavau lapo kamputyje) netruko faksu sugrįžti oficialiai ir Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pasirašyti dokumentai.

105

Prieš spaudos konferenciją buvo pasirašyta ir dvišalė Latvijos ir Rusijos sutartis. B. Jelcinui dar atskirai teko kalbėtis su
pretenzinga interfrontininkų delegacija. Tad spaudos konferencija baigėsi jau po pusiaunakčio.
Vėlyvos vakarienės metu mes, Baltijos valstybių atstovai,
padėkojome B. Jelcinui už efektyvią paramą. Užsiminiau, kad
būtų malonu matyti B. Jelciną Lietuvoje, į ką jis atsakė: „O kodėl
gi ne…“ Matyt dėl įvairių priežasčių šis pažadas dar neįvykdytas
(deja, nebebus įvykdytas…), o ir mes patys nepakankamai vertiname šio asmens paramą, priverčiant Gorbačiovą nutraukti Sausio
13-osios agresiją. O man – vienam atstovavusiam Lietuvai – kaip
tik teko būti šios paramos pareiškimo Taline liudininku.
Deja, vakarienė ramiai nepasibaigė. Pastebėjau, kad B. Jelcino
komandos vyrai sunerimę kažką praneša savo vadovui. Netrukus
visi sužinojome – gauta informacija, kad B. Jelcinui pavojinga grįžti į Maskvą lėktuvu. Imta svarstyti įvairius variantus: rizikuoti ir
skristi; važiuoti sunkiu žiemos keliu iki Maskvos automobiliais
(nes traukinys seniai išvykęs). Galų gale pasirinktas teisingiausias
variantas: automobiliais iki Leningrado, o iš ten – traukiniu. Šitaip
B. Jelcinui pavyko išvengti pavojaus, kokių būta ne sykį.
Neabejoju, kad ne vienas Atgimimo dalyvis gali prisiminti panašių savo veiklos (ypač individualios) epizodų, kurie – ko
gero – gali papildyti tų dienų istoriją.
***

N I KO L A J U S M E DV E D E VA S

KONTAKTAI SU RUSIJOS IR SSRS
DEMOKRATINĖMIS JĖGOMIS
Galbūt mano pasisakymas bus šiek tiek nenuoseklus ir padrikas, nes sunku pasakoti apie stebuklą, kurį matei savo aki-
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mis. Kodėl stebuklą? Todėl, kad beginkliai žmonės stojo prieš
ginkluotą kariuomenę, prieš tankus, nepabūgo ir taikiai nugalėjo tą juodąją jėgą, kuri buvo sutraiškiusi ne vieną sukilimą
prieš bolševizmą. O juk tokių sukilimų buvo: Rytų Vokietijoje,
Vengrijoje, Čekoslovakijoje. Bet jie visi buvo negailestingai numalšinti, žuvo tūkstančiai aukų.
O ką veikė Vakarų pasaulis? Vakarai smerkė, kritikavo, grasino sankcijomis, bet nesiėmė rimtesnių veiksmų. Tačiau juos
galima suprasti. Pradėti rimtesnius veiksmus prieš valstybę,
ginkluotą cheminiu, bakteriologiniu, atominiu ginklu, turinčia
atomines elektrines, tikrai pernelyg rizikinga. Be to, pasauliui
buvo naudinga prekiauti su turtinga iškasenų šalimi.
„Perestroikos“ laikais Vakarų pasaulio vadovai žinojo, kad
M. Gorbačiovui tikrai buvo reikalingas pritarimas ir finansinė
parama. Todėl jie vylėsi, kad šis nesiims žiaurių veiksmų prieš
laisvės ir demokratijos siekiančias tautas. Viskas taip. Tačiau
TSKP ir jėgos struktūrų vadovams bei generalitetui – G. Janajevui, V. Kriučkovui, D. Jazovui, V. Varenikovui ir kt. į visa tai buvo
nusispjaut. Jie žinojo, kaip elgtis su sukilėliais prieš bolševizmą.
Patirtis buvo didžiulė. Amžiaus pradžioje krauju buvo užlietas
sukilęs Kronštatas, Tombovas ir Pavolgė, Ukraina, Baltarusija
ir Vidurinė Azija, Užkaukazė. Dirbtiniu badu buvo numarinti
milijonai žmonių Rusijoje ir Ukrainoje. Milijonai besipriešinančiųjų kolchozams numarinti Gulaguose.
Diktatoriai ir diktatūros niekada nebijo aukų, negaili nei
savų, nei svetimų. Ir vis dėlto imperijos ir diktatūros žlunga.
Dažniausiai ne dėl išorės, o dėl vidinių priežasčių, jos žlunga
tada, kai jų potencialas, jų idėjos išsenka, pasibaigia. Kai jų viduje atsiranda pakankamai jėgų, kurios gali pasipriešinti tironijai ir susprogdinti imperiją iš vidaus.
Didžiulis Sąjūdžio žmonių nuopelnas ir pliusas buvo tas,
kad žmonių protai ir ryžtas buvo sujungti į galingą vieningą
kolektyvinį ryžtą. Buvo aiškiai suformuluotas ir daugumos
žmonių suprantamas bei palaikomas tikslas. Numatytas kelias,
numatyti kovos instrumentai. Šis kolektyvinis protas suvokė,
kaip reikia stimuliuoti jėgas Rytuose, kurios galėtų palaikyti
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Lietuvą kovoje už laisvę. To kolektyvinio proto atšaka buvo ir
TSRS deputatų, išrinktų Lietuvoje, korpusas, kuris tapo galingu
kovos įrankiu. Mes buvome siunčiami į Maskvą, kad pasinaudoję deputatų suvažiavimo ir TSRS AT tribūna, išsakytume TSRS
žmonėms tiesą apie tikrąją TSRS istoriją, apie Molotovo – Ribentropo paktą, apie mūsų krašto okupaciją, apie nusikaltimus
prieš Lietuvos žmones. Buvome siunčiami užmegzti glaudžius
ryšius su Rytų demokratiniais judėjimais. Taip pat turėjome
tikslą kuo daugiau mūsų priešininkų paversti žmonėmis, abejojančiais TSKP propaganda, abejojančius – užjaučiančiais, o
užjaučiančius – draugais, kurie esant reikalui stotų su mumis
vienon barikadų pusėn. Šias užduotis ir deputatai, ir Sąjūdžio
žmonės vykdė. Buvo panaudota kiekviena mažiausia galimybė
skleisti tiesą. Dalyvavome mitinguose, suėjimuose, demokratinių judėjimų posėdžiuose. Didžiulį vaidmenį atliko „Kauno
aido“ rusiškasis variantas, laikraštis „Soglasije“, šimtai kitų leidinių, kurie buvo masiškai vežami į TSRS miestus, dalijami populiariuose tada mitinguose, vietoje kopijuojami ir platinami.
Tų leidinių žmonės laukė kaip gaivaus oro gurkšnio. Buvo aiškinama, kad mes – Sąjūdžio žmonės – siekiame ne valdžios, ne
turto, ne postų, „o kovojame dėl mūsų ir jūsų laisvės!“. Daugelis
žmonių tai suprato ir buvo pasiruošę stoti mūsų pusėn.
Turbūt ligi šiolei ne visi Lietuvos žmonės žino, kodėl galingos Kauno ir Ruklos desantininkų divizijos nebuvo panaudotos
malšinti Lietuvą kruvinomis Sausio dienomis. Jos buvo neutralizuotos Sąjūdžio žmonių, kurie be baimės bendravo su kareiviais, karininkais, jų šeimomis. Aiškino, kad lietuviai be neapykantos žiūri į pastaruosius, kad jokios prievartos nebus, kad
šeimos, panorusios likti nepriklausomoje Lietuvoje ir tapti jos
lojaliais gyventojais, galės įgyvendinti savo siekius. (Pažymėsiu, kad šie pažadai buvo ištesėti ir net po Sausio 13-osios įvykių nei keršto, nei neapykantos nebuvo. Čia padėjo ir katalikų
bei stačiatikių bažnyčių pozicijos.) Todėl Jazovui ir Kriučkovui
prisėjo gabenti į Vilnių Pskovo divizijos desantininkus, kurie
buvo įtikinti, kad Sąjūdžio žmonės – „saujelė banditų, kurios
nepalaiko tautos dauguma“.
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O aš niekada nepamiršiu dviejų anų laikų reikšmingų įvykių. Pirmasis – 1991-ųjų sausio Maskvoje. Bendromis demokratinių jėgų pastangomis sukurta MDG (tarpregioninė demokratinių deputatų grupė, pirmuoju jos vadovu buvo A. Sacharovas),
naktį sužinojusi apie baisų smurtą Vilniuje, nutarė surengti
protesto eiseną ir mitingą. MDG štabe suskambėjo telefonas
ir KGB vadas V.Kriučkovas perspėjo: „Jokių eisenų ir mitingų.
OMON išduoti koviniai šoviniai, susirėmimų metu žus žmonės.
Atsakysite jūs! „Po ryžtingo G. Starovoitovos pasisakymo buvo
nutarta: išeisime į gatves. Ryte Raudonojoje aikštėje ir Maniežo
aikštėje išvydome omonininkų, ginkluotų automatais, grandis.
Tačiau deputatams į pagalbą iš visų pusių jau skubėjo, o ne ėjo,
jau bėgo minios žmonių su vėliavomis (tarp jų ir Lietuvos trispalvėmis) ir plakatais „Rankas šalin nuo Lietuvos!“, „Lietuva,
maskviečiai su jumis“, „Šiandien Vilnius, rytoj Maskva“ ir pan.
Žmonės garsiai skandavo „Lituva, Lituva, Lituva!“ (Kiek kartų
per mitingus mes jiems aiškinome, kad mūsų šalis vadinasi
L-I-E-T-U-V-A, bet tada ne tai buvo svarbu.)
Omoninikus bematant kaip vėjas nupūtė. Tokių didžiulių
ir ryžtingų mitingų Maskva dar nebuvo mačiusi. Tada mes dar
nežinojome, kad tos patirties prireiks rugpjūčio pučo metu, o
šūkiai „Šiandiena Vilnius, rytoj Maskva“ – pranašiški! Panašūs
mitingai 1991-ųjų sausį buvo organizuojami ir kituose dideliuose TSRS miestuose.
Antrasis įvykis buvo jau rugpjūčio pučo metu Maskvoje,
kur dvi barikados neoficialiai buvo vadinamos „lietuviškomis“.
Ten teko sutikti lietuvių jaunuolius, besimokančius Maskvoje,
ir buvusius Kauno ir Ruklos desantininkus. Džiaugiausi, kad jie
buvo mūsų barikadų pusėje. O nugalėjus pučistus virš „Baltųjų
rūmų“ aerostatu buvo iškelta Rusijos trispalvė, o šalia – Lietuvos. Visa tai buvo. Tokios buvo Sąjūdžio žmonių ir TSRS deputatų veiklos „priešo užnugaryje“ lemtingos pasekmės. Šito
faktoriaus nebuvo tada, kai buvo malšinami sukilimai prieš
bolševizmą Rytų Vokietijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje. Pergalei prieš bolševizmą, be kitų veiksnių, reikėjo gerai parengto „sprogimo iš vidaus“. Kovos už laisvę svorio centras buvo ne
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Niujorke ar Vašingtone, ne Londone, Briuselyje ar Paryžiuje, o
čia – Vilniuje. Ir pirmoji parama mums atėjo ne iš Vakarų, o iš
demokratinių jėgų Rytuose.
Žinoma. Toji imperija buvo pasmerkta. Ji buvo pasmerkta
nuo pat jos nusikalstamo nuodėmingo gimimo. Ji buvo pastatyta ant daugelio dešimčių milijonų nekaltų žmonių kaulų ir
kraujo. Ji negailėjo nei vaikų, nei senių, nei moterų, nei vyrų,
nei pasauliečių, nei dvasininkų. Pastarieji buvo ypač žiauriai
žudomi, kankinami uždarant juos į baržas ir įleidžiant vandens. Nei istorijos paminklų, nei architektūros šedevrų – vienuolynų, bažnyčių. Bet imperijos žlugimas galėjo būti daug
baisesnis, nes ji buvo ginkluota masinio naikinimo ginklais. O
po jos griuvėsiais galėjo žūti milijonai žmonių ir ištisos tautos.
Ir Sąjūdis, ir lietuviai TSRS deputatai, ir Lietuvos AT, ir pagaliau visa tauta įdėjo nemažą indelį į tai, kad imperija negriuvo
kaip Babelio bokštas, traiškydamas žmones savo griuvėsiais, o
faktiškai buvo išmontuota. Esu dėkingas Lietuvos žmonėms ir
likimui, kad man teko dalyvauti tuose procesuose. Kad Lietuvos
AT patikėjo man „ryšininko“ pareigas, kad nusiuntė su Lietuvos ir Rusijos federacijos sutarties tekstu į pučo apimtą Maskvą. Džiaugiuosi, kad teko dalyvauti ginant „Baltuosius rūmus“,
TSKP CK „Senojoje aikštėje“ antspaudavimo procese traukti už
virvės, verčiant F. Dzeržinskio paminklą priešais KGB rūmus
ir atidengiant memorialinį akmenį Gulago aukoms. O paskui
teko atsisveikinti su kovos draugais iš visų buvusių TSRS respublikų ir grįžti į Lietuvą dirbti AT. Niekada neužmiršiu šių
draugų žodžių: „sunku bus be Jūsų. Be jūsų patirties, ryžto,
blaivaus proto, nekompromisiškumo esminiais klausimais“.
„Sunku“ – ne tas žodis. Greitai pradėjo eiti juodosios žinios.
Nušautas G. Starovoitovos patarėjas, nušauta G. Starovoitova,
nušautas S. Jušenkovas, keistai „iškrito“ iš skriejančio traukinio
S. Belousovas, pagreitinta D. Volkogonovo mirtis. Ukrainoje,
Baltarusijoje, Vidurinėje Azijoje, Kaukaze keistomis aplinkybėmis žūdavo ir dingdavo nepanorėjusieji pasitraukti iš politikos
buvę demokratinių judėjimų lyderiai ir buvusios MDG nariai.
Paskui į demokratų idealistų vietas į politiką atėjo įvairaus
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plauko biznieriai, apvogę savo tautas ir diskreditavę, nuvertinę
žmonių akyse demokratijos idealus. Žodis „demokratas“ virto
vos ne keiksmažodžiu. O aš jaučiuosi lyg šiek tiek kaltas prieš
savo draugus. Kaltas dėl to, kad keliai išsiskyrė. Tačiau guodžia
vieno Judėjos išminčiaus žodžiai: „… neliūdėk, kad teko išsiskirti su gerais žmonėmis! Džiaukis tuo, kad savo kelio dalį praėjai
kartu su jais…“.
***

E G I D I J U S B I Č K AU S K A S

1991-ŲJŲ SAUSIS: ŽVILGSNIS IŠ MASKVOS
Gerbiami konferencijos dalyviai, galbūt mano pranešimas
nevisiškai atitiks programoje įvardytą temą, tačiau viskas susiję, taip pat ir šios mintys, kurias bandysiu išsakyti. Jokiu būdu
nepretenduoju į absoliučią tiesą, gal net daugiau – tai, ką pasakysiu, yra labai diskutuotina, o kai kam galbūt ir visiškai nepriimtina. Bet diskusijose gimsta tiesa. Taip jau atsitiko, kad daug
metų teko praleisti dabartinėje Rusijoje. Iš pradžių karo tarnyboje Tolimuosiuose Rytuose, vėliau kaip TSRS Aukščiausiosios
Tarybos deputatui, dar vėliau –iki 1993 metų balandžio mėnesio – kaip diplomatinės misijos Maskvoje vadovui. Tad manau,
turiu teisę teigti, kad šią šalį daugmaž pažįstu. Todėl ir kalbėsiu
per prizmę – Lietuvos atstovo žvilgsniu į Sausio įvykius tiek iš
Maskvos, tiek iš Lietuvos. Tačiau pabrėžiu – Lietuvos atstovo
žvilgsniu.
Konferencijos tema – Sausio įvykiai, kas sukėlė Sausio įvykius – ar objektyvios, ar subjektyvios priežastys? Manau, kad
ir tos, ir tos. Grįžau iš tarnybos armijoje 1986 metų pabaigoje.
Kaip bebūtų keista, ten, Amūro srityje, prie kinų sienos, kur
buvau, jau dvelkė persitvarkymų, reformų dvasia. Tegul ir nestipriai. Lietuvoje to nebuvo. Manau, kad itin didelio aktyvumo
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tuo metu nebuvo (aš dar kartą pabrėžiu, tai labai diskutuotina,
ką aš sakau), nebuvo to paties nei Latvijoje, nei Estijoje. Tačiau
tai buvo tyla prieš audrą. Šiaip ar taip reikia pripažinti, kad radikalūs – teigiama šio žodžio prasme – procesai iš Baltijos valstybių Lietuvoje suaktyvėjo vėliausiai. Gal tai ir lėmė, jog aukų,
žalos taip pat turėjome daugiausiai. Galbūt nesąmoningai norėjome atsigriebti už uždelstą laiko tarpsnį, išsiveržti į priekį.
Ar buvo galima išvengti Sausio aukų? Kas dėl to kaltas? Nežinau. Istorija, vykstantys istoriniai procesai. Galima apkaltinti
Staliną, galima apkaltinti Gorbačiovą arba juos ant pjedestalo
iškėlusius žmones. Galų gale, jeigu visai ironiškai kalbant, pavyzdžiui, Livonijos ordiną. Manau, kad niekas – nei istorikai,
nei politikai niekados kategoriškai negalės to pasakyti. Gal taip,
gal ne. Yra taip, kaip yra. Buvo taip, kaip buvo. Kaip būtų rutuliojęsi įvykiai, jeigu nebūtų Sausio aukų, niekas negali pasakyti.
Bandysiu pateikti savo samprotavimus, kurie, dar kartą kartoju, yra diskutuotini ir dėl kurių labai galima ginčytis. Tačiau
tuo metu dar būdamas TSRS, kaip dabar įprasta sakyti, Sovietų Sąjungos, nors tai nieko nekeičia, Aukščiausiosios Tarybos
deputatas, supratau, ko galima laukti prasidedant chaotiškam
TSRS griuvimui. Būtent chaotiškam ir nevaldomam. Supratau,
jog tai susiję ne tik su buvusia, bet turbūt ir su esamą imperija,
ir mūsų valstybėmis, ir visu pasauliu. Kad mūsų, Baltijos valstybių, siekiai teisingi, abejonių nebuvo. Abejonės kilo tik dėl to,
kokiu keliu reikia eiti, kad tuos siekius įgyvendintume. Koks
racionaliausias kelias, vertinant ir mūsų siekius, ir griūvančios
imperijos agoniją. Agonija – kaip desperatiškai griūnančios, bet
ne griuvusios imperijos judesiai – gali atsiliepti mums. Taip sakydamas aš prisimenu ir grynai psichologinius niuansus. Pavyzdžiui, pokalbį su buvusiu TSRS saugumo šefu V. Kriučkovu,
kuriam, mano požiūriu, nuoširdžiai (nuoširdžiai – pabrėžiu)
buvo skaudu, kovojus Lietuvoje su vokiečiais ir praradus daug
draugų, pripažinti mūsų siekius, pripažinti, jog mes nesame
Rusijos dalis, pripažinti, jog mes turime teisę į apsisprendimą,
pripažinti, jog laisvė – tai galimybė apsispręsti pačiam sau ir
tautai. Grįžkime į 1991 metų sausio įvykius ir mūsų klaidas,
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kurių turbūt nebuvo galima išvengti. Pradžioje apie strategines. Pirma, mano nuomone, mes nesupratome vieno pagrindinių aspektų. Atkūrę nepriklausomybę, iš tautinės mažumos
imperijos sudėtyje tapome dauguma savo valstybėje. Nesupratome, kad kitų tautybių žmonės pajus tam tikrą nevisavertiškumo, baimės kompleksą ir tuo pasinaudos, ir pasinaudojo,
atitinkamos Tarybų Sąjungos struktūros. Antra, neįvertinome,
gal tai ir negražiai skamba, rusakalbių pasąmonės psichologinio faktoriaus. Manau, kad pasąmonėj jie klausė savęs, kas
tai yra Rusija. Ar Rusija – tai Jakutija, Baškirija, Tatarstanas ar
kas nors kita. Kur gi ta Rusija? Turėjo atsirasti ir atsirado natūralus savisaugos instinktas, kurio mes tuo metu iki galo neįvertinome. Trečia, vykdydami istorinę misiją – griaudami, bet
iki galo taip ir nesugriovę imperijos, mes nesupratome, o gal ir
nenorėjome suprasti, kokius procesus sukeliame tiek Europos,
tiek ir pasaulio lygiu. Nesupratome, jog tai atsilieps ir mums
patiems. Gal klaidžioju po politinę filosofiją, bet Čečėnija (jūs,
jaunimas, turbūt, pamiršote) ir Balkanai – irgi tam tikras mūsų
lašas. Gal ir reikalingas. O dabar tik apie Sausio įvykius. Vargu,
ar jų buvo galima išvengti, bent man jie nebuvo netikėtumas.
Bene paskutinį kartą su TSRS prezidentu mačiausi sausio 12
dieną, pasakiau, jog armija Baltijos valstybėse problemos neišspręs. Atsakymas – mostas, kuriuo parodoma, kad sprendimas
jau priimtas. Ar buvo galima to išvengti? Nežinau. Gal vienas
iš sprendimų galėjo būt referendumo, kurio reikalavo M. Gorbačiovas ir kuriam pritarė Vakarų valstybės, paskelbimas. Jo
rezultatas buvo akivaizdus. Kaip žinoma, jis įvyko, bet, deja,
jau po Sausio aukų. Paskelbtas anksčiau, jis galbūt būtų sustabdęs karinę agresiją, kuri pasirengimo referendumui metu būtų
sukėlusi itin neigiamą tarptautinę reakciją. Sausio 13 dienos
naktis. Sėdžiu Maskvoje, atstovybės kabinete. 4 Lietuvos policininkai prie mūsų įėjimo, jiems prisakyta šaudyti, jeigu bus
bet koks įsiveržimas. Šalia manęs žmona, po ranka pistoletas.
Apie aukas jau žinoma. Informuota tiek TSRS vadovybė, tiek
užsienio valstybės. Kai kurios jų tą naktį net pasiūliusios man
prieglobstį. Ankstų šaltą rytą atitraukiu kabineto užuolaidas.
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Gatvėje stovi (šaltą rytą) moteris su maža mergaite ir plakatu,
kuriame užrašyta: „Lietuva, atleisk mums“. Paskui atstovybę
užtvindo bene pagrindiniai Maskvos atstovybių atstovai, Rusijos deputatai, vos ne su ašaromis. Prisimenu, kaip ryte nuvykęs
į Maskvos viešbutį pas savo, drįstu pasakyti, gerą draugą, dabar jau amžinatilsį nušautą Galiną Starovoitovą, pamačiau kaip
ji su savo keliais padėjėjais rašo plakatus, ginančius Lietuvą ir
smerkiančius sovietizmą. Atsimenu Sausio įvykių aukas tiek
Lietuvoje, tiek Latvijoje. Atsimenu, kaip rusė moteris prie manęs nusimovė vestuvinį žiedą ir paprašė perduoti vaikui to vyro,
kuris žuvo Vilniuje prie Televizijos bokšto. Ar turėjo prasmę šių
žmonių žūtis Vilniuje, Rygoje? Ar galima buvo to išvengti? Galbūt buvo galima išvengti, tačiau kaip tai būtų pakreipę istorijos
vyksmą, niekas negali pasakyti. Šiaip ar taip šios aukos nebuvo
beprasmės. Greičiausiai nė vienas iš žuvusiųjų negalvojo, kad
jo mirtis turės įtakos milžiniškiems procesams visame pasaulyje. Negalvojo apie tai, kad dauguma čia susirinkusiųjų, šioje
salėje, negalės išvardyti pavardžių tų, kurie žuvo. Negalės, kaip
ir aš. Lygiai taip pat. Kaip yra, taip yra. Neabejoju, jog tolesnės
agresijos mes nebūtume išvengę be Rusijos demokratinių jėgų
paramos. Tai sužlugdė bandymus restauruoti sovietinį režimą
ir mūsų valstybėje. Manau, kad tai buvo mūsų ryžtas atkovoti
nepriklausomybę ir, kad ir kaip man tai nepatiktų, taip pat ir
Rusijos demokratinių jėgų pagalba. Dėkui.
***
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Išeivijos vaidmuo kovoje
už Lietuvos įsitvirtinimą pasaulyje

G I N T Ė DA M U Š Y T Ė*

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRO
VAIDMUO UŽSIENYJE
Nuo pat pirmųjų 1991 m. dienų Atkuriamasis Seimas turėjo
patikimą partnerį užsienyje, kuris ne tik palaikė šia instituciją
ir visuotinį tautos pasipriešinimą, bet ir aktyviai rūpinosi informacijos apie Lietuvos padėtį rinkimu ir skleidimu. Tai buvo
Lietuvių informacijos centras Niujorke.
Kai nuo 1961 m. Niujorke veikianti Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, aktyviai organizuojanti paramą sovietų režimo persekiojamai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, 1979 m. nusprendė įsteigti
informacijos padalinį – Lietuvių informacijos centrą (LIC) Niujorke, tikslas buvo aiškus – operatyviai informuoti pasaulį apie
įvykius Lietuvoje. Nuspręsta imtis priemonių atgaivinti tarptautinę atmintį ir informuoti apie įvykius šalyje. Iš pradžių tai buvo
daroma remiantis pogrindžio spauda; vėliau, padėčiai Lietuvoje
pasikeitus, gyvais tų įvykių liudytojais ir dalyviais.
Vakarų pasaulis kuriam laikui buvo užmiršęs Lietuvą. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, juolab ryškėjant nepriklausomybės
atkūrimo procesams, ne visi Vakaruose tai priėmė palankiai.
Vieni buvo labai skeptiškai nusiteikę, kiti atvirai priešinosi tokiam „destabilizuojančiam“ siekiui.
Lietuvių informacijos centro Niujorke steigimą aštuntajame
dešimtmetyje, kaip ir jo veiklą devintojo dešimtmečio pradžioje, motyvavo paprasta nuostata. Moderni visuomenė, nepaisydama politinių sąlygų ar laiko dvasios, ne vien aukštai vertina
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* Gintė Damušytė
1979–1991 m. vadovavo Lietuvių informacijos centrui Niujorke.
1992 m. įstojo į Lietuvos diplomatinę tarnybą. Šiuo metu eina
Lietuvos ambasadorės
Kanadoje pareigas.

informacijos reikšmę, bet ir jaučia jos galią, kuri formuoja viešąją nuomonę. Vienas iš Informacijos centro tikslų buvo aktyviomis priemonėmis formuoti tarptautinę viešąją nuomonę, kad ji
būtų palankesnė Lietuvos nepriklausomybės siekiui ir galų gale
remtų nepriklausomybės atkūrimą.
Informacijos centro kūrėjai norėjo sudominti masines informacijos priemones ir per jas – plačiąją visuomenę Lietuvos
laisvės byla. Įdomu tai, kad, siekiant šio pagrindinio tikslo, pavyko atlikti ir kitas, ne mažiau reikšmingas užduotis: palaikyti
glaudų ryšį tarp pasaulyje pasklidusių tautiečių ir Lietuvai prijaučiančiųjų, mobilizuoti juos būti svarbiais politikos veiksniais
savo gyvenamosiose šalyse; atlikti de facto Lietuvos atstovybės
funkcijas, skleidžiant ne tik informaciją, kuri tuomet tiesioginiais keliais nerasdavo atgarsio užsienyje, bet ir organizuojant
Sąjūdžio ir kitų Lietuvos atstovų vizitus užsienyje, jų susitikimus su Vakarų šalių politikais ir spaudos atstovais.
Neįmanoma aptarti dramatiškų 1991 metų įvykių, pirma
nepažvelgus atgal – į aštuntojo dešimtmečio įvykius.
Informacijos centro darbą reikėtų padalyti į du etapus –
prieš ir po 1987 metų. 1979-1987 metais Informacijos centras
rėmėsi pogrindžio šaltiniais, kurie prasiverždavo pro sovietų
blokadas ir pasiekdavo Niujorką tik Religinei Šalpai žinomais
ir patikimais keliais. Į kurjerių darbą buvo įsitraukę ne tik Lietuvos rezistentai ir jiems prijaučiantys akademikai, bet ir kai
kurie užsienio diplomatai ir korespondentai. Jų drąsos ir ryžtingumo dėka „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, „Aušra“,
„Perspektyvos“ ir daugybė kitų pogrindžio leidinių, deklaracijų
bei pareiškimų, pranešimų bei nuotraukų atkeliaudavo įvairiais
užslaptintais būdais.
Informacijos centro uždavinys buvo kuo greičiau iššifruoti
gautą informaciją, originalo kopiją perduoti Laisvosios Europos,
Amerikos balso ir Vatikano radijo lietuviškosioms laidoms bei
glaustai anglų kalba surašyti ir išplatinti aktualiausias žinias
užsienio masinės informacijos priemonėse.
Būtų netikslu tvirtinti, kad Informacijos centro pranešimus
iš pradžių visi priėmė palankiai. Kai steigėsi Centras, vienas
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kolega korespondentas teigė, kad mums nepavyks prasimušti
pro sieną, t. y. pro egzistuojantį spaudos priešiškumą „nepatikimiems informacijos šaltiniams“. Užklausus, kodėl mus automatiškai traktuotų kaip „nepatikimą“ informacijos šaltinį, jo
atsakymas, atspindintis tuometinį požiūrį, buvo toks: „Jūs esate
Rytų Europos emigrantų išlaikoma institucija, kurią įtars neobjektyvios, tendencingos informacijos teikimu. Taškas.“ Nepaisydami šios liūdnos prognozės, reguliariai ir sistemingai teikėme
informaciją be komentarų, t. y. leidome kalbėti faktams. Ir ne ilgai trukus Informacijos centro pranešimai spaudai pasirodydavo
ne tik Amerikos laikraščiuose, bet ir platesnėje pasaulinėje spaudoje. Mūsų, kaip informacijos centro patikimumą, liudijo tai, kad
į mus kreipėsi valdiškos ir nevaldiškos institucijos, akademikai,
spauda bei Lietuva besidomintys asmenys ir grupės iš viso pasaulio. Jei kas norėjo ką sužinoti apie Lietuvą, kreipdavosi į Lietuvių informacijos centrą Niujorke ir gaudavo atsakymą.
Didžiausiu laimėjimu laikėme tai, kai viena ar kita žinia
patekdavo į prestižinį, plačiai skaitomą laikraštį, pvz., „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „New York Times“, ar „Washington
Post“. Tačiau ne mažiau dėmesio skirdavome ir smulkesniems
spaudos leidiniams, ypač regioninei spaudai, kuri pasiekdavo
25 procentus ar daugiau Amerikos gyventojų. Šios žinios nuskambėdavo per visą Ameriką ir už jos ribų.
Antrasis Informacijos centro etapas prasidėjo nuo 1987 m.
Buvo įsteigtas Informacijos centro filialas Vašingtone, kuriam
sumaniai vadovavo Viktoras Nakas. Jis iš pradžių užpildė veiklos
spragą ir dirbo politinį darbą su JAV Kongresu, nes JAV LB neturėjo nei savo būstinės, nei etatinio darbuotojo. Tuomet VLIK
dėmesio centre irgi nebuvo darbas su Kongresu. Tačiau VLIK ir
Bendruomenei pradėjus kaip reikiant skirti resursų darbui su
Kongresu, Informacijos centras sukoncentravo dėmesį į informacinį darbą. Kadangi informacijos centro Vašingtono skyrius
buvo visiškai įtrauktas į žinių rinkimo, apdorojimo ir teikimo
procesą, labai sėkmingai pavykdavo veikti keliais frontais.
Lietuvoje sąlygoms pradėjus keistis, kai varžtai buvo šiek
tiek atleisti, Informacijos centras pradėjo palaikyti tiesioginius
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ryšius su Lietuva, dažniausiai su buvusiais politiniais kaliniais,
kurie neturėjo baimės jausmo, ir iš jų rinkome žinias. Tai buvo
tikrai esminis pasikeitimas Informacijos centro darbe, kuris
prasidėjo brežnevinės stagnacijos laikais, kai dėl žinių reikėjo pasikliauti Lietuvos pogrindžio spauda bei grįžtančiųjų iš
Lietuvos pasakojimais. Dėl to Vakarų spaudoje skelbiamos žinios būdavo savaičių ar net mėnesių senumo. Prisiminkime
1988 m. vasario 16-osios ir rugsėjo 28-osios įvykius. Tuomet
Vakarų spauda tik protarpiais skirdavo dėmesio Lietuvai. Informacijos centro pagrindinis tikslas buvo sužadinti spaudos
dėmesį, neleisti jai pamiršti, kad Lietuvoje vyksta nepaprasti
įvykiai. Surinkę žinias ir jas išvertę į anglų kalbą, tuoj pat teleksu siųsdavome Vakarų spaudos korespondentams Maskvoje bei
pagrindiniams spaudos leidiniams Šiaurės Amerikoje. Šitaip
platinamos žinios buvo jau ne kelių mėnesių ar savaičių, o vos
kelių valandų senumo.
Sąjūdžiui įsitvirtinus 1988 m. gale – 1989 m. pradžioje,
Informacijos centras vėl keitė informacijos teikimo strategiją.
Sąjūdžio įsteigta informacijos agentūra Vilniuje, su kuria palaikėme labai glaudžius ryšius, užmezgė tiesioginius ryšius su
korespondentais Maskvoje. Su Sąjūdžio informacijos agentūra
neformaliai pasidalijome darbais. Sąjūdžiui teko informuoti
spaudą Rytų Europoje ir Tarybų Sąjungoje, o Informacijos centrui – Vakarų spaudą.
Sąjūdžio blokui laimėjus 1990 m. rinkimus ir perėmus parlamentą bei Vyriausybę, Informacijos centras analogiškus ryšius
pradėjo palaikyti su Aukščiausiosios Tarybos informacijos biuru.
Informacija tarp Vilniaus ir Niujorko nekeliavo tik viena
kryptimi. Mes į Lietuvą taip pat perduodavome informaciją,
kuri domino mūsų kolegas, pvz. žinias apie Amerikos Kongreso
priimtas su Lietuva susijusias rezoliucijas bei apie kitus nutarimus ir akcijas, palaikančias Lietuvos laisvės bylą, apie organizacijų teikiamą pagalbą ekonominės blokados metu, svarbiausias
tarptautinės spaudos pranešimus apie Lietuvą.
Informacijos centrui teko atlikti ir tarpininkės vaidmenį
tarp Lietuvos atstovų ir Vakarų spaudos bei organizacijų. Pvz.,
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„Los Angeles Times“ globalinis sindikatas prašė Informacijos
centro parūpinti prof. Vytauto Landsbergio straipsnį apie Lietuvos nepriklausomybės siekius. Informacijos centras tai padarė, straipsnį išvertėme į anglų kalbą, paskui „LA Times“ jį paleido per savo pasaulinį tinklą. Jis buvo išplatintas visuose žemynuose, išspausdintas anglų, prancūzų, italų, ispanų, vokiečių,
arabų, net kinų kalbomis. Tai buvo viena iš daugelio priemonių,
neutralizavusių sovietų valdžios antilietuvišką propagandą.
Man, kaip Informacijos centro vadovei, teko dalyvauti daugelyje Helsinkio peržiūros konferencijų, kuriose Sąjūdžio atstovams, kitiems atstovams iš Baltijos valstybių rengdavome spaudos konferencijas, juos pristatydavome Helsinkio baigiamojo
akto valstybių signatarių delegacijoms. Šį darbą aktyviai rėmė
ir skatino Pasaulio lietuvių bendruomenė talkinant JAV LB.
Šalia tiesioginių dalykinių ryšių su žurnalistais, Informacijos centras taip pat suvesdavo svečius iš Lietuvos su spaudos
ir nevyriausybinių organizacijų atstovais bei juos lydėjo į kongresmenų įstaigas ir JAV Valstybės departamentą, kurio personalas ne kartą buvo išreiškęs visišką pasitikėjimą Informacijos
centru. Mums durys į Valstybės departamentą buvo atviros.
Sąjūdžio vadovams organizuodavome lobistinius susitikimus, kurių metu jie informuodavo JAV pareigūnus apie padėtį
Lietuvoje ir mobilizavo politinę paramą šaliai. Tą patį darėme ir
su kitais bendradarbiais pradedant labdaringų organizacijų atstovais, pvz., Lietuvos „Caritas“, suvesdami juos su analogiškomis partnerėmis užsienyje, ir su buvusiais politiniais kaliniais,
kurie susitiko su jais anksčiau gynusiais Amerikos politikais
bei visuomenės veikėjais. Rengėme jų paskaitas politologijos
institutuose, supažindindavome su analogiškų interesų institucijomis, kad kuo giliau išplėstume ir įtvirtintume tarptautinius
Lietuvos ryšius ne tik su politiniais lyderiais, bet ir pilietinės
visuomenės atstovais. Kėlėme užsieniečių sąmoningumą Lietuvos klausimu. Šį darbą dirbome ranka rankon su tuometiniu LR
atstovu Vašingtone a. a. ambasadoriumi Stasiu Lozoraičiu.
Informacijos centras savo veiklos apogėjų pasiekė 1991 m.
sausio žudynių –ekonominės blokados metu. Nedidelis Infor-
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macijos centro štabas dirbo visą parą, nes sulaukdavome skambučių ir klausimų iš viso pasaulio. Anksčiau per dieną priimdavome keliolika skambučių, o šiuo kritiniu laikotarpiu jų skaičius
padvigubėjo, patrigubėjo.
Ir vėl buvome priversti prisitaikyti prie naujų reikalavimų
bei sąlygų. Neužteko tik perduoti sausus, nuogus faktus. Informacijos centro atstovai jau buvo kviečiami kalbėti, t. y. komentuoti Lietuvos įvykius užsienio televizijos ir radijo laidose.
Mus kvietė vertinti Lietuvos įvykius ir komentuoti tuos faktus,
kuriuos anksčiau perduodavome be komentarų. Stengėmės
užimti pozicijas, kurios atspindėjo ne tik asmeninę nuomonę
ar požiūrį, bet ir tautos nuotaikas. Be to, dažnai tekdavo vakariečiams aiškinti ne visada jiems aiškius niuansus ar subtilybes,
o kai televizijos laidose oponentai būdavo Kremliaus atstovai,
diskusijos tiesiog virsdavo debatais.
Vertėtų išskirti kelis momentus, nors būtų galima ir daug
daugiau pasakyti apie Informacijos centro veiklą tuo lemtingu
laikotarpiu.
1. Informacijos centras Niujorke pastatė ne vieną, o du tiltus. Pirmasis tiltas jungė Informacijos centrą su Lietuva tiesioginiai palaikant ryšius, o antrasis – išeiviją su Lietuva. Informaciją,
kurią gaudavom, perduodavom ne tik Vakarų spaudai ir Lietuvai,
bet ir išeivijai. Mūsų žinias prenumeravo apie 70 išeivijos laikraščių, radijo laidų, organizacijų. Informacijos centro žinios padėjo
išeivijai suprasti, kokios permainos vyko Lietuvoje, taip pat tapo
vidaus ir užsienio politikos veiksniu. Šios žinios tapo orientyru
išeivijos lobistinei veiklai jų gyvenamose šalyse. Tai buvo pamatuota strategija, kuri lig šiolei nebuvo tinkamai įvertinta.
2. Visi Informacijos centro darbuotojai gimė ir augo JAV.
Augdami Amerikos demokratinėje visuomenėje buvome mokomi griežtai atskirti faktus ir žinias nuo asmeninių nuomonių ir
nusistatymų. Informacijos centrui pavyko sukurti lietuviškų žinių skleidimo agentūrą, turinčią Vakarų spaudos pasitikėjimą,
kaip tik dėl to, kad teikėm faktus objektyviai, be komentarų.
Puikiai apsėjome be faktų iškraipymo, pamokymų, tendencingo
žinių pristatymo. Įgijome spaudos ir visuomenės pasitikėjimą,
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kuris pravertė ne tik Informacijos centrui, bet vėliau ir Sąjūdžiui, Aukščiausiajai Tarybai, ypač plečiant ryšius su užsieniu.
3. Bendru vadovybės ir tarybos narių sutarimu Informacijos
centrą nuspręsta uždaryti 1991 m., Lietuvai sulaukus pasaulio
pripažinimo ir tapus Jungtinių Tautų nare. Daug kas pripažįsta,
kad po Informacijos centro uždarymo, kuriam laikui liko rimta
informacijos spraga, kurios niekas nepajėgė užpildyti.
Baigdama norėčiau tik pridurti, kad Lietuvių informacijos
centras atliko labai reikšmingą, pagalbinį vaidmenį užsienyje.
Iš visų lietuvių išeivijos organizacijų bene vienintelė, kuri buvo
pasirengusi taikiai Lietuvos revoliucijai, buvo Lietuvių Katalikų
Religinė Šalpa ir jos Informacijos centras. Ir ne dėl to, kad ji
būtų tokias permainas pranašavusi, o todėl, kad organizacinė
struktūra ir darbo kryptys buvo aiškiai numatytos ilgalaikei
veiklai, kuri siekė atsiliepti į Lietuvos rūpesčius ir suteikti jos
nepriklausomybės siekiui svaresnę paramą. Lietuvių informacijos centro laimėjimus ir pasisekimus, kokie jie bebuvo, lėmė patys įvykiai Lietuvoje, kolektyvo profesinis pasirengimas ir stipri
išeivijos finansinė parama šiam darbui.
***

Dr. L I N A S S A L D U K A S

1991-ŲJŲ LIETUVOS REALIJOS
IŠEIVIJOS ŽVILGSNIU
Daugeliui atmintyje išlikęs gana sėkmingas Lietuvos kelias
į nepriklausomybę, tačiau visas Lietuvos atgimimo laikotarpis
nebuvo toks džiugus kaip Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas
ar masinės demonstracijos. Neišvengta ir skaudžių įvykių, tačiau ypatingai sutelkusių tautą, privertusių pamiršti smulkius
nesutarimus. Prabėgus jau daugiau kaip 15 metų nuo tragiškų Sausio įvykių, taip pat tos karštos 1991-ųjų vasaros įvykių,
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galutinai atvedusių Lietuvą į išsvajotąją nepriklausomybę, kyla
noras pažiūrėti, kaip į juos reagavo išeivijos spauda, kokie akcentai buvo svarbiausi. Be abejo, jos reakcija negalėjo ypatingai
skirtis nuo reakcijos Lietuvoje, tačiau skirtingos sąlygos diktavo
ir kiek kitokį požiūrį.
Pirmiausia į akis krenta tai, jog Sausio įvykiai sukėlė šoką
visai išeivijai. Nors visą laikotarpį po Kovo 11-osios vyko didelė trintis tarp Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos pareigūnų ir institucijų, ne kartą buvo žvanginama ir ginklais, vis
dėlto turbūt nedaug kas tikėjosi, kad ši įtampa peraugs į kraujo
praliejimą Vilniaus gatvėse. Turbūt dėlto galima būtų pastebėti
tarsi sulėtintą reakciją išeivijos leidiniuose, aišku, kiek tai leido vieno ar kito leidinio periodiškumas ir galimybė iš Lietuvos
gauti patikimų žinių. Vienintelis išeivijoje leidžiamas dienraštis „Draugas“ sausio 15 dienos numeryje (pirmajame, išėjusiame po įvykių) pateikia tik žuvusiųjų pavardes, tačiau nieko originalaus nerašo. Panaši situacija ir kitos dienos numeryje, nors
čia bent jau pateikiama tarptautinių informacijos agentūrų perduota medžiaga. Kita vertus, tai, ko gero susiję ir su įprastu šiek
tiek lėtesniu laikraščio rengimo tempu, kuris mažiau įtakos turėjo rečiau pasirodantiems leidiniams.
Visdėlto negalima teigti, jog išeivija nejautė kylančios Lietuvoje įtampos ir tai pastebima vartant dažniau išeinančius
leidinius. Dar 1991 m. sausio 5 d. numeryje „Draugas“, remdamasis žinių agentūrų pranešimais, pastebi, jog JAV Valstybės
departamento atstovas Richardas Boucheris pateikė neigiamą
JAV administracijos reakciją į Partijos istorijos instituto užėmimą, ragino „baigti tą akciją, kuri gali pasitarnauti obstrukcijai
arba uždelsti konstruktyvaus dialogo pradžią, kuris reikalingas pasiekti taikingam ir patenkinamam sprendimui, kad būtų
patenkintos teisingos Pabaltijo žmonių aspiracijos“. Prieš pat
lemtinguosius įvykius, „Draugo“ dienraštis savo vedamajame
beveik tiksliai nuspėja artimiausius įvykius, nebijodamas kritikuoti Sovietų Sąjungos lyderio Michailo Gorbačiovo, kuriam
tuo metu pataikavo viso pasaulio vadovai ir pasaulinė opinija.
„Draugas“ pastebi juodus debesis, kybančius virš Lietuvos, ku-
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rie gali dar patamsėti, M. Gorbačiovui suteikus Nobelio taikos
premiją: „Pasipriešinimas jo įrankiui kariuomenei ir KGB yra
kraujo praliejimas, kaip viešai yra pasakęs KGB vadas. Jis viešai
išdrįso pagrasyti tautai ir tautoms, ypač toms, kurios nori laisvės ir kurios nenori Sovietų Sąjungos imperijos.“ Šie perkūnijos
debesys, anot „Draugo“, gali pratrūkti šiais metais, bet negalima prarasti vilties, nors ir žemė sudrebėtų, nes komunizmas vis
tiek žlugs.1
Po lemtingųjų įvykių, suprantama, visa lietuvių išeivijos
spauda, visi pasisakymai apie Sausio 13-osios įvykius kupini
pasibaisėjimo žudynėmis, smerkiantys sovietinį terorą, jo vykdytojus, Michailą Gorbačiovą. Taip pat išdrįsta smerkti ir Vakarų lyderius, ypač JAV administraciją, kuri nekreipusi pakankamo dėmesio į Lietuvos bei kitų Baltijos tautų išsivaduojamąją
kovą, dėl ko Pabaltijys vėl išgyvenąs trečiąją okupaciją.2 Ir šiuo
atveju tvirčiausiai savo nuostatų – niekada nesitaikstyti su Lietuvos okupacija – sargyboje išliko Kanados lietuvių laikraštis
„Tėviškės žiburiai“, vedamuosiuose negailėjęs griežtos kritikos
ne tik Gorbačiovui, bet ypač ir JAV prezidentui Georgui Bushui
vyresniajam, kuris čia drąsiai vadinamas dviveidžiu: „Tuo jis visiškai panašus į M. Gorbačiovą, kuris visai neseniai pačių rusų
televizijos programoje taip buvo aptartas. Nėra abejonės, kad
abiem dabartiniams didžiųjų galybių vadams dviveidiškumas
kaip atsarginis skydas padeda bent šiuo metu gintis nuo lauktų
ir nelauktų puolimų.“ Kitame numeryje teigiama, kad M. Gorbačiovas „už pabalintų miglų skleidimą nė nemirktelėjęs pasiėmė Nobelio taikos premiją ir tapo kone pirmuoju Busho patarėju. Taip, penkerių metų užteko Vakarams laimėti. (…) O iš
tikrųjų pasisuko Vašingtonas ir prilipo prie Maskvos. Šiandien
matome, kaip žmonių rinktas JAV prezidentas glosto nerinktą
Sovietų Sąjungos „prezidentą“. Tai karti ir ironijos pilna tikrovė,
kurioje laisvę ir tiesą mylintiems žmonėms reikia grumtis, tikėtis ir melstis.“3 Remdamasis senomis spaudos laisvės tradicijomis ir „Draugo“ dienraštis išdrįso skirti karčių žodžių savajam
JAV prezidentui, teigdamas, kad jo parama Gorbačiovui užaugino ragus ir davė laisvas rankas Pabaltijyje, kuomet G.Bushą už-
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liūliavo Gorbačiovo skambutis, užtikrinantis Sovietų Sąjungos
paramą Amerikos karui Persijos įlankoje.4“
Savo analitiškumu dažnai pasižymėjęs „Akiračių“ mėnraštis ir šįsyk pateikė bene daugiausia informacijos apie įvykius.
Jis turėjo (kaip ir kitų Lietuvai svarbiausių 1988–1991 metų
įvykių metu) savo specialųjį korespondentą istoriką Alfredą
Erichą Senną, vasario numeryje pateikusį detalų reportažą iš
Vilniaus „Baisusis sekmadienis Vilniuje“. Kituose šio laikraščio
numeriuose bandyta svarstyti, ar tikrai ir Lietuvos vadovybė iš
savo pusės padarė viską, kad būtų buvę galima išvengti šios tragedijos. Nė kiek nekvestionuodamas laisvės gynėjų heroizmo
ir nepriklausomybės būtinumo, Zenonas Rekašius pastebi, jog
baisieji įvykiai Lietuvą užklupo praktiškai be Vyriausybės; jis
teigia, jog Aukščiausiosios Tarybos vėl sumažintos kainos buvo
politinė klaida, skatinusi bolševikus didinti spaudimą. Dar viena nesėkme laikomas ir Alberto Šimėno paskyrimas premjeru,
kurio dingimas Sausio 13-osios naktį sukėlė daugybę įvairiausių spėlionių ir nepridėjo autoriteto nei pačia Vyriausybe, nei
Aukščiausiajai Tarybai. Tai iš tiesų originalus požiūris, nes kiti
išeivijos leidiniai vien tik liejo ašaras dėl aukų ir nukentėjusiųjų
bei kaltino sovietinius okupantus, nebandydami giliau pažvelgti į įvykius pačioje Lietuvoje, kažkiek provokavusius baisiuosius
įvykius.
Nuošalyje nuo tragiškų įvykių neliko ir svarbiausios lietuviškos organizacijos. Pasaulio Lietuvių bendruomenė, visą laiką
rėmusi nuosaikų Lietuvos kelią į nepriklausomybę, nedelsdama paskelbė kreipimąsi į visą išeiviją, ragindama neleisti, kad
„Vakarų valstybės pasiliktų tik šios tragedijos stebėtojomis.
Mes skatiname visą išeiviją išvystyti tvirtą akciją, stengiantis
paveikti savo kraštų vyriausybes, kad jos pareikštų pasipiktinimą šiuo terorizmu ir reikalautų jo sustabdymo. Jūsų kraštų
vyriausybės TURI TUOJ PAT pripažinti demokratiškai išrinktą Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir jos patvirtintą
Vyriausybę. (…) Sukaupkime jėgas ir surakinę rankas visi šaukime, prašykime ir reikalaukime Lietuvos tragedijos sustabdymo.
Taip pat raginkime visus vėl atgaivinti ir suaktyvinti PAGALBOS
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LIETUVAI vajų, nes ir materialinė pagalba, ypač dabar, labai
reikalinga.5“ Panašų kreipimąsi į pasaulio lietuvius paskelbė ir
VLIK – jo pirmininkas Kazys Bobelis, ragindamas, kad kovoje
už Lietuvos laisvę pralietas kraujas stiprintų visus kovojančius,
kad niekas negalėtų Lietuvos ir lietuvių sustabdyti, nepasiekus
pagrindinio tikslo – laisvos ir nepriklausomos valstybės.6
Po šių įvykių neliko nuošalyje ir kai kurios Kanados bei JAV
organizacijos. Spaudžiant gausiai lietuvių bendruomenei, Kanados parlamentas sausio 21 d. specialiame posėdyje svarstė
padėtį Lietuvoje ir Latvijoje, ir vien tai jau buvo didelis pasiekimas, nors daugelio parlamentarų pareiškimai apsiribojo tik
paraginimais ir švelniais pagrasinimais sovietinei vadovybei.
Panašios pozicijos laikėsi ir JAV Vyskupų Konferencija, paraginusi krizę spręsti dialogu bei derybomis ir nusiuntusi užuojautos telegramą kardinolui Vincentui Sladkevičiui.7
Ir po lemtingųjų Sausio įvykių situacija Lietuvoje visą laiką buvo tarp svarbiausiųjų išeivijos spaudos temų. Kiekvienas
Lietuvos laimėjimas ar nepasisekimas, kiekvienas sovietinės
armijos išpuolis nelikdavo nepastebėtas, tačiau ypatingo dėmesio sulaukė perversmas Maskvoje ir po jo – galutinis Lietuvos
tapsmas nepriklausoma valstybe bei plūstelėjęs tarptautinis
pripažinimas. Tas dėmesys jautėsi ne tik iš spaudos puslapių,
bet ir įvairių išeivijos organizacijų nutarimuose. Visus pasaulio
lietuvius vienijanti Pasaulio lietuvių bendruomenė savo pirmininkų suvažiavimo Hiutenfelde, Vokietijoje, išvadose teigė, kad
„išeivijos lietuviai moraliai ir materialiai remia lietuvių tautos
laisvai ir demokratiškai išrinktą Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą.
Išeivijos lietuviai su viltimi seka įvykius Lietuvoje. Mes lenkiame galvas ir didžiuojamės Lietuvos žmonėmis, kurie šių metų
Sausio 13-ąją savo gyvybe apgynė šventą teisę būti laisviems“.
Kartu ji skatino įvairių „kraštų valdybas kreiptis į savo vyriausybes raginant, kad būtų svarstomas Lietuvos nepriklausomybės
pripažinimo klausimas bei Sovietų Sąjunga būtų spaudžiama
pradėti tikras tarpvalstybines derybas dėl Lietuvos okupacijos
panaikinimo“, siūlė PLB valdybos neoficialią diplomatinę pagalbą bei finansinę paramą. Nors liepos 26–28 dienomis dar ne-
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buvo aišku, kur pakryps Lietuvos išsilaisvinimo reikalai, tačiau
bene pirmą kartą buvo siūloma konkreti PLB, kaip institucijos,
pagalba. Iki tol tokie pareiškimai apsiribodavo dažniausiai tik
moraline parama ar paraginimais, o tai liudija, kad situacija realiai pasikeitė ir daugelis išeivijos atstovų patikėjo greito Lietuvos galutinio išsilaisvinimo galimybe.
Aišku, rugpjūčio 19 dieną Maskvoje prasidėjęs valstybinis
perversmas ir Lietuvą pasiekę jo atgarsiai privertė sunerimti
daugelį išeivių visuose pasaulio kampeliuose. Laimė, pučistų
pergalė truko tik tris dienas, tad išeivijos spauda (dėl tuomet
kiek sudėtingesnio spaudai parengimo ciklo) tomis dienomis
spėjo paskelbti tik oficialius informacijos agentūrų pranešimus. Konkrečių leidinių žurnalistų reakcija pasirodė jau tik pučui žlugus. Šiuo atveju negalima išskirti ir vienintelio pasaulio
lietuvių dienraščio „Draugas“. Apibendrinant galima pasakyti,
kad bendroji išeivijos spaudos, taip pat ir daugumos išeivių
opinija labai džiugiai priėmė galutinį Lietuvos išsilaisvinimą ir
faktišką Sovietų Sąjungos subyrėjimą, tačiau įdomu pastebėti,
kad JAV lietuvių bendruomenės sveikinimas Lietuvai ir visiems
lietuviams pasirodė tik rugsėjo 4 dieną, t. y. po JAV paskelbto
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, o paties „Draugo“ laikraščio sveikinimas paskelbtas tik Sovietų Sąjungai pripažinus
Baltijos šalių nepriklausomybę. Tai tarsi nesiderino su situacija
Lietuvoje, kai jos valdžia iš karto po pučo žlugimo įgavo realią
teritorijos kontrolę ir tai jau buvo pripažinusi diduma pasaulio valstybių. Jei tai nebuvo atsitiktinumas, tuomet gan keistas
lietuvių bendruomenės atsargumas, laukiant buvusio okupanto
pripažinimo, juo labiau kai tiek metų buvo deklaruojami okupacijos nepripažinimo bei kovos su okupantu principai.
Tam tikrą JAV valdžios dviveidiškumą bando paaiškinti
„Draugo“ korespondentas Vytautas Šeštokas. Jis teigia: „nors
oficialiai prezidentas Bushas paragino paskubinti šių kraštų
nepriklausomybes, tačiau slaptai buvo duotas Valstybės departamentui įsakymas ir toliau tęsti status quo padėtį. Atsakymas
aiškus, kada Gorbačiovas pirmas Maskvoje praneš apie visiškų
nepriklausomybių suteikimą Pabaltijo valstybėms, Vašingtone
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prezidentas Bushas iškilmingai pakartos jo žodžius.“8 Kaip paaiškėjo kiek vėliau, JAV administracija pralenkė Sovietų Sąjungą tik todėl, kad Gorbačiovas delsė pripažinti nepriklausomybę
ir per savaitę nepasinaudojo jam suteikta pirmenybe. Spaudoje
randame žinių apie išeivijos entuziazmą dėl žlugusio pučo, dėl
visuotinio pripažinimo, tačiau netrūksta įžvalgų ir apie prasidėsiantį sunkų nepriklausomos valstybės kūrimo darbą, kurį
daug kur teks pradėti nuo nulio. Kaip teisingai pastebima „Akiračių“ mėnraštyje, „dabar Lietuvoje prasidės sunkus valstybės
atstatymo darbas, daug sunkesnis negu mitingai, demonstracijos, nesveikas politikavimas bei tam tikros diktatūrinės tendencijos, užgniaužiant priešingą nuomonę ar opoziciją prieš
vadinamą parlamentinę daugumą.“9 Įžvalgų turėjo beveik kiekvienas išeivijos leidinys. Reikia pastebėti, kad tuo metu jos ne
itin skyrėsi viena nuo kitos, visi suprato visų pirma ekonominių
reformų būtinumą. Deja, valstybės kūrimo darbas, gerokai diferencijavęs Lietuvos gyventojus, nepaliko nuošalyje ir išeivių,
tačiau tai jau kita tema.

I Š VA D O S
Apžvelgę svarbiausias išeivijos spaudos grupes matome, jog
ji nepaliko nuošalyje Lietuvos įvykių. Tenka pastebėti, jog Sausio 13-osios įvykių analizė išeivijos spaudoje bent jau netrukus
po jų beveik nekėlė abejonių dėl Lietuvos vadovybės pasirinkto
kurso, kuris buvo visokeriopai remiamas ir skatinamas, priešingai negu nepasitikėjimas Sąjūdžio veikla, ypač 1988–1989
metais, kilęs daliai išeivijos, nors tuomet daugelį dar nuosaikių
žingsnių žengė kaip tik tie patys žmonės, kurie priėmė Kovo
11-osios Nepriklausomybės atkūrimo Aktą bei didvyriškai vadovavo tautai dramatiškų įvykių metu. Panašios įžvalgos darytinos ir analizuojant rugpjūčio įvykių publikacijas, tačiau čia
per tris dienas pasiekta visiška nepriklausomybė verčia ne tik
pasiduoti emocijoms, bet ir galvoti apie artesnę ar tolesnę ateitį.
Tai aiškiai liudija, kaip 50 okupacijos metų buvo smarkiai atito-
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linę abi tautos šakas ir kaip greitai bendri siekiai, o ypač bendra
nelaimė, jas artino vieną prie kitos, nors iki tikro bendrumo ko
gero neprieita ir per 15 jau nepriklausomo gyvenimo metų.

R A K T I N I A I Ž ODŽ I A I
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, Lietuva, Sovietų Sąjunga,
Sąjūdžio suvažiavimas, Pasaulio lietuvių bendruomenė, išeivijos spauda, Sausio 13-oji.
***
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Gynybinių struktūrų
organizavimas ir teisėsauga

Plk. ltn. dr. G I N T AU TA S S U RG A I L I S

KRAŠTO APSAUGOS DEPARTAMENTO
VEIKLA VYKDANT
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGĄ
1991-ŲJŲ SAUSĮ–RUGSĖJĮ
Lietuvos nepriklausomybės priešai nuo pat l990 m. kovo
11 d. rengė rimtą tiek krašto apsaugos vyrų, tiek visų Lietuvos žmonių išbandymą. Juo tapo 1991 m. sausis, kai raudonieji
okupantai ginkluota jėga mėgino užgniaužti Lietuvos žmonių
ryžtą gyventi laisvai ir nepriklausomai. Krašto apsaugos departamento žvalgybos tarnyba gavo duomenų apie rengiamą pučą
dar iki Sausio įvykių. Apie tai KAD generalinis direktorius įspėjo Lietuvos vadovybę.1
Antrąją 1991-ųjų sausio savaitę kariniuose aerodromuose
nusileido 30 transportinių lėktuvų IL-76 su desantininkais iš
Pskovo. Milžiniška karinė kolona patraukė į Vilnių. Ankstų sausio 8-osios rytą tūkstančiai jedinstvininkų ir civiliškais rūbais
aprengtų kariškių, nešini raudonomis vėliavomis ir transparantais su užrašais „Šalin vyriausybę“, apsupo Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Dalis jų įsiveržė į vidinį kiemelį ir pradėjo rūmų
šturmą. Jiems pavyko išdaužti stiklus, išversti duris ir įsiveržti
į rūmus. Tik gynėjų atkalumas ir narsa, taip pat sėkmingai panaudoti priešgaisrinės sistemos vandens švirkštai užpuolikus
atrėmė. Aplink rūmus stichiškai prasidėjo barikadų statyba.2

129

1
Pranašystės
slenkančio pavojaus
fone//Respublika,
1991 m. rugsėjo 13 d.
2
Gečas J. Viena
praėjusio dešimtmečio savaitė//Karys,
2000, Nr. 8, p. 8.

3
Gečas J. Viena
praėjusio dešimtmečio savaitė//Karys,
2000, Nr. 8, p. 8.
4

Ten pat.

Sausio 9 d. po vidurnakčio 308 kabinete susirinko Krašto
apsaugos departamento darbuotojai ir buvo sudarytas Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynybos štabas. Vadu tapo KAD generalinis direktorius Audrius Butkevičius, pavaduotoju – Virginijus Česnulevičius, štabo viršininku – Jonas Gečas, atsakinguoju
už žvalgybą ir informaciją paskirtas Alfonsas Bajoras, už tvarką
rūmų viduje – Vitalijus Straleckas, už aprūpinimą – Algimantas Samajauskas, rūmų išorės gynybos organizavimas patikėtas
Gediminui Jurčiukoniui ir Vincui Viriukaičiui.3
Sigito Ruzo vadovaujami Afganistano kare dalyvavę vaikinai iš
Kauno pradėjo pirmuosius minavimo darbus, Vidas Čepulis atgabeno kelias radijo stotis, kurias naudojant ne tik buvo organizuota
ryšio tarp štabo ir gynybinių postų išorėje sistema, bet ir pradėta
klausytis sovietinių kariškių pokalbių. Tai ypač pagerino rūmų gynėjų padėtį, nes suteikė galimybę geriau pasiruošti galimai atakai:
iš anksto jau buvo žinoma apie karinių kolonų judėjimą.
Buvo atvežta keli šimtai dujokaukių. Jomis buvo aprūpinti
ne tik rūmų gynėjai, bet ir Aukščiausiosios Tarybos deputatai.
Buvo bandyta gauti kranų ir greiderių barikadų statybai, tačiau
tada nei viena statybinė organizacija nesutiko jų duoti. Vincui
Viriukaičiui buvo įsakyta rengti užtvaras iš autobusų, kuriais
atvyko žmonės iš kitų miestų ir rajonų budėti prie Aukščiausiosios Tarybos.
M. Mažvydo bibliotekoje įkurtas Raudonojo Kryžiaus štabas. Atvežta tvarsliavos, neštuvų, medikamentų, aikštėje nuolat budėjo medikai, buvo sudaryta žmonių evakuacijos iš rūmų
prieigų schema, paskirti atsakingieji.4
Sausio10 d. SSRS prezidentas M. Gorbačiovas paskelbė ultimatumą: „Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai tučtuojau visiškai atkurti SSRS konstitucijos galiojimą, atšaukti anksčiau priimtus antikonstitucinius aktus.“ Imta gauti vis daugiau
informacijos apie kariuomenės dalinių judėjimą, „Jedinstvos“
būrių veiksmus.
Sausio 11 d. prasideda atvira agresija: užimami Spaudos rūmai, peršaunamas jų gynėjas Vytautas Lukšys, sužalojami keli
žurnalistai. Užimant Krašto apsaugos departamento pastatą su-
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mušamas grobikams pasipriešinę Klemensas Radzevičius, Jonas
Paužolis ir kiti KAD darbuotojai. Vakare dviem lėktuvais TU-134A
į Vilnių atskraidinama KGB specialiosios paskirties grupė „Alfa“.5
Tomis dienomis tiek krašto apsaugos darbuotojai, tiek
visi Lietuvos žmonės stojo ginti svarbiausių Lietuvos objektų – Aukščiausiosios Tarybos, Vyriausybės, Radijo ir televizijos
centro, Televizijos bokšto, Spaudos rūmų.
Prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų budėjo tūkstančiai žmonių, o viduje buvo susirinkę keli šimtai savanorių parlamento
gynėjų. Sausio 11 dieną 14 valandą jie davė priesaiką Tėvynei.
Tada galbūt dar ne visi jie suvokė, kad tikrų tikriausias mūšis
Vilniaus centre gali nugriaudėti po kelių valandų.6
Tomis tragiškomis sausio dienomis daugiausia savanorių
iš Krašto apsaugos departamento buvo pasieniečiai. Tuo laiku
kitos realios masinės KAD struktūros ir nebuvo. Daugiau kaip
1000 pasieniečių gynė Aukščiausiosios Tarybos, Vyriausybės
rūmus, Televizijos bokštą, Spaudos rūmus ir budėjo postuose.
Tuo pačiu metu Aukščiausiąją Tarybą gynė ir Aukščiausiosios
Tarybos apsaugos skyriaus darbuotojai, KAD zoninių skyrių pareigūnai, KAD Apsaugos tarnybos darbuotojai.
1991 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nusiuntė protesto notą Sovietų Sąjungos vyriausybei. Tačiau SSRS reguliariosios ginkluotosios pajėgos sausio 11–12 d.
toliau plėtė savo operacijas. Ginklu buvo užgrobiami bei niokojami valstybiniai objektai ir teisėsaugos įstaigos, blokuojami
keliai, transportas ir ryšiai. Buvo užgrobtos ir Krašto apsaugos
departamento patalpos.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio
12 d. šiuos SSRS veiksmus įvertino kaip atvirą karinę agresiją
ir pareikalavo nedelsiant ją nutraukti. Aukščiausioji Taryba pavedė savo Prezidiumui kartu su Vyriausybe sudaryti Lietuvos
Respublikos laikinąją gynybos vadovybę, kurios sudėtį ir statusą turėjo patvirtinti Aukščiausioji Taryba.
Tuo pačiu nutarimu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ir krašto apsaugos padaliniai gavo teisę priešintis svarbiausius
valstybinius objektus užgrobusiam užpuolikui.7
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Sausio 12 d. įtampa pasiekė aukščiausiąjį laipsnį. Ypač ji
buvo jaučiama rūmų viduje. Visi suprato, kad puolimo metu
tiems, kurie buvo viduje, likti gyviems daug galimybių nėra.
Sausio 13 d. tuoj po vidurnakčio tankų kolona pajudėjo iš
Šiaurės miestelio. Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynėjai pasiruošė kovai, tačiau kolona pasuko Televizijos bokšto link.
1991 m. sausio 13-osios naktį prie televizijos bokšto buvo
pralietas kraujas. Tuo tarpu KAD vyrai, Aukščiausiosios Tarybos gynėjai, prisiekė ištikimybę Lietuvai puikiai suprasdami,
kad turimais ginklais negalės rimčiau pasipriešinti agresoriui.
Absoliuti dauguma nepasitraukė iš Aukščiausiosios Tarybos
rūmų, nors ir galėjo išeiti… Tiesa, vienas kitas išėjo…
Gynėjų ginklai buvo: metaliniai strypai, peiliai, sportiniai
mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai bei benzino buteliai, o
pagrindinis ginklas buvo ryžtas ir noras apginti neseniai atgautą Nepriklausomybę.8
Kuo gyveno ir ką tuo metu jautė Lietuvos savanoriai, Aukščiausiosios Tarybos gynėjai, atsidūrę ekstremalioje situacijoje,
apibūdino psichologai G. Chomentauskas ir V. Lepeška:
1) Kiekvienas iš jų sąmoningai rizikavo savo gyvybe, nes
užpuolimo atveju jie negalėjo tikėtis nei laimėti, nei kad desantininkai, traiškę taikius gyventojus, jų pasigailės.
2) Diduma, nors ir pasiryžę kovai, tuo pat metu jautė, kad
turimais ginklais negalės rimčiau pasipriešinti agresoriui. Absoliuti dauguma taip pat neturėjo realios kovos patirties ir supratimo, ką ir kaip jiems reikės daryti.
3) Galimo užpuolimo grėsmė tęsėsi ne vieną parą. Akivaizdu, kad vieną kartą padaryti žygdarbį yra gerokai lengviau, nei
kasdien realios grėsmės akivaizdoje pasilikti savo vietoje, nuolat būti pasiruošusiam atlikti savo pareigą.
4) Ilgos įtempto laukimo dienos nebuvo kupinos konkrečios
veiklos. Tuštumą užpildydavo mintys, kurios šiuo laikotarpiu,
aišku, nebuvo linksmos.
5) Uždara erdvė, nuolat tie patys veidai, riboti kontaktai su
aplinkiniu pasauliu sukūrė savitą atmosferą, kurioje nerimas,
įtampa akimirksniu apimdavo visus, atmosferą, kurioje dingdavo laiko tėkmės suvokimas.
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6) Gynėjai ilgą laiką negalėjo visavertiškai pailsėti – reprezentaciniai AT krėslai nepritaikyti šiam tikslui. Trukdė užmigti
ir tvyranti įtampa.
Visa tai – ekstremali situacija, vertusi žmones gyventi nuolatinio streso būsenoje. Nerimas, pakilęs kraujospūdis, tremoras,
nemalonūs kūno pojūčiai – tai tik maža dalis streso požymių.9
Sausio 13 d. buvo sudaryta Lietuvos Respublikos laikinoji gynybos vadovybė, į kurią įėjo: V. Landsbergis, A. Šimėnas, A. Butkevičius, Z. Vaišvila, V. Zabarauskas, M. Laurinkus,
R. Ozolas, A. Abišala. Aukščiausioji Taryba įpareigojo Laikinąją
gynybos vadovybę vadovauti fizinės (karinės), politinės, informacinės ir kitokios gynybos veiksmams, kol SSRS puolimas ir karas prieš Lietuvą bus nutrauktas. Ji taip pat buvo įpareigota sudaryti Lietuvos Respublikos gynimo bei koordinavimo grupes.10
1991 m. sausio 15 d. Aukščiausioji Taryba įsteigė Lietuvos
Respublikos gynybos fondą.11 Į Gynybos fondo komisiją buvo
paskirti V. Terleckas (pirmininkas), V. Andriukaitis, V. Baldišis,
J. Paleckis, V. Suboč, G. Šerkšnys, E. Žukauskas.12
1991 m. sausio 17 d. buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Aukščiausiosios Tarybos rūmų apsaugos štabas
faktiškai tapo ir SKAT štabu. Į SKAT pirmiausia įstojo Aukščiausiąją Tarybą saugoję vyrai.
Įkūrus Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą, tiksliau –
juridiškai įteisinus savanorių veiklą, buvo išspręstas dar vienas
svarbus uždavinys: į valstybės gynimą oficialiai buvo įtraukta
visuomenė, kuri galėjo ginti valstybę jau remdamasi įstatymu.
Tačiau reikia pažymėti, kad SKAT įkurti paskatino ne Sausio
įvykiai. Jie tik paspartino Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymo priėmimą. Įstatymo projektas buvo parengtas
1990 m. lapkričio mėnesį, nes nuo pat pirmųjų Krašto apsaugos
departamento veiklos dienų buvo planuojama kurti Lietuvos kariuomenę kaip nacionalinę gvardiją, todėl savanorių padalinių
pagrindas buvo sukurtas dar iki priimant įstatymą. Neoficialiai
jau veikė savanorių rinktinės, kuopos, būriai, kurie, priėmus
įstatymą, buvo oficialiai įteisinti. Savanorių rinktinės Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje jau ėmė veikti 1990 metų vasarą.13

133

9
Chomentauskas G., Lepeška V.
AT gynėjai: 1991
sausis//Psichologija
tau, 1991, Nr. 1, p. 4.
10
Dėl Lietuvos
Respublikos laikinosios
gynybos vadovybės
sudarymo. Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
nutarimas//Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir
Vyriausybės žinios,
1991, Nr. 3, p. 98.
11
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas. Dėl Lietuvos
Respublikos gynybos
fondo įsteigimo//Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir
Vyriausybės žinios,
1991, Nr. 3, p. 104.
12
Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas. Dėl
Lietuvos Respublikos
gynybos fondo//Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir
Vyriausybės žinios,
1991, Nr. 3, p. 112.
13
Pocius A.
Trečioji savanorių
karta//Konferencijos
„Lietuvos krašto apsaugos sistemos atkūrimas“ medžiaga, p. 83.

14
A. Butkevičiaus 1991 m. sausio
29 d. raštas Lietuvos
Respublikos Vyriausybei//Krašto apsaugos
archyvas prie Krašto
apsaugos ministerijos
(toliau – KAA), F. 1,
Ap. 1, B. 20, l. 27.
15

Ten pat.

Laikinoji SKAT struktūra ir etatai – štabas, štabo operatyvinis būrys, SKAT mokykla, 8 rinktinės ir 100 kuopų – oficialiai
buvo patvirtinti 1991 m. kovo 1 d.
Po Sausio įvykių grėsmė Aukščiausiajai Tarybai ir Vyriausybei nesumažėjo. SSRS kariškiai galėjo bet kuriuo momentu
atnaujinti puolimą. Jaunai KAD žvalgybos tarnybai pavyko
gauti SSRS kariškių parengtus naujos, daug rimtesnės ir geriau
apgalvotos agresijos prieš Lietuvos nepriklausomybę planus.
Todėl reikėjo rimtai ruoštis.
1991 m. sausio 29 d. A. Butkevičius kreipėsi į Vyriausybę,
siūlydamas įsteigti Garbės sargybos kuopą.14 Gavus sutikimą,
vasario 2 d. buvo atrinkti į šią kuopą žmonės.
1991 m. vasario 22 d. sujungus Atskirąją apsaugos ir Garbės
sargybos kuopas, gimė Mokomasis junginys15, 300 savanorių
profesionalų grupuotė, tapusi būsimos Lietuvos sausumos kariuomenės pagrindu. Vadu paskirtas Česlovas Jezerskas, štabo
viršininku – L. Paužolis, I kuopos vadu – R. Baltušis, II kuopos
vadu – P. Kasteckas. Junginiui buvo iškeltas uždavinys – rengti
puskarininkius būsimai Lietuvos kariuomenei.
Nuo šiol KAD mokomojo junginio bei SKAT vyrai rūpinosi nuolatine Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės rūmų
apsauga. Pamažu susiformavo rūmų apsaugos sistema. KAD
Mokomasis junginys daugiau budėjo išorėje, o SKAT vyrai ne
tik patruliavo ir saugojo postus, bet turėjo daug didesnius įpareigojimus. SKAT štabo viršininkas J. Gečas buvo įpareigotas
užtikrinti medicinos tarnybos funkcionavimą, pirmosios medicinos pagalbos teikimą Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės
rūmuose; palaikyti nuolatinį ryšį su KAD generaliniu direktoriumi, jo pavaduotoju J. Paužoliu, AT rūmų komendantu K. Motieka, vicepremjeru Z. Vaišvila ir nedelsiant juos informuoti
apie visus pastebėtus netoli saugomų objektų įtartinus įvykius;
organizuoti lauko telefono ryšį tarp SKAT štabo ir Mokomojo
junginio štabo; organizuoti nuolatinį radijo eterio klausymą,
girdimus SSRS ginkluotųjų pajėgų kariškių arba kitų specialiųjų SSRS tarnybų pokalbius fiksuoti magnetofono juostoje;
užtikrinti išorinį AT rūmų apšvietimą prožektoriais; organi-
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zuoti nuolatinį vaizdo operatorių grupės budėjimą su vaizdo
technika Aukščiausiosios Tarybos rūmuose; nuolat kontroliuoti
AT priešgaisrinės apsaugos sistemą; žinoti Lietuvoje ir Vilniuje
esančių užsienio valstybių žurnalistų buvimo vietas, parengti
ir organizuoti jų skubaus sukvietimo sistemą; organizuoti nuolatinį AT rūmų, Vilniaus miesto ir Lietuvos rajonų trumpųjų
bangų diapazono ryšį su užsienio valstybių trumpųjų bangų
diapazono ryšiu, kad būtų galima perduoti reikalingas žinias
informacinėms agentūroms ir valstybinėms institucijoms; organizuoti greito didelių žmonių masių surinkimo prie svarbių
objektų sistemą; organizuoti ir palaikyti nuolatinį ryšį su Vidaus reikalų ministerijos štabu.
Visą šį darbą kontroliavo KAD generalinio direktoriaus pavaduotojas J. Paužolis. Be to, jis privalėjo tuo atveju, kai KAD
generalinio direktoriaus nėra, remdamasis Lietuvos Respublikos vadovybės sprendimais, organizuoti Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės rūmų gynimą, jam vadovauti ir užtikrinti,
kad į Aukščiausiosios Tarybos rūmus nebūtų įleidžiami neturintys specialaus leidimo asmenys arba jų grupės.
Aukščiausiosios Tarybos rūmų teritorijoje, aptvertoje barikadomis, neturėjo būti veiklos, draudžiamos Lietuvos Respublikos įstatymų. Visa veikla turėjo būti suderinta su rūmų gynybą
užtikrinančiomis žinybomis.
Susiklosčius tokiai situacijai, jei civiliai asmenys, jų grupės, specialiosios tarnybos, SSRS ginkluotųjų pajėgų pavieniai
kareiviai ar organizuotos dalys bandytų jėga pažeisti Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų neliečiamumą arba
įsiveržti į Vyriausybės rūmus, gynėjams buvo leista panaudoti
visas galimas priemones įsiveržėlių ketinimams sustabdyti.
Šaunamąjį ginklą prieš ginkluotus kariškius arba civilius asmenis buvo galima panaudoti tik tuo atveju, kai šie pirmieji jį panaudoja, arba atskiru Gynybos vadovybės sprendimu, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko arba Ministro Pirmininko įsakymu.
Prognozuojant, kad SSRS ginkluotosios pajėgos, specialiosios tarnybos arba jų parengti asmenys panaudos ginkluotą
jėgą, ir nematant realios galimybės sustabdyti priešininko ver-
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žimąsi į Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės rūmus, šiuose
pastatuose numatyta palikti tik ginkluotus, savanoriškai apsisprendusius Krašto apsaugos sistemos karius arba savanorius,
visus kitus telkti pasipriešinimui išorėje.
Pastatuose esančių karių pagrindinis uždavinys – fiksuoti
rūmų užpuolimo ir gynimo faktus.
Visi šie įvykiai turėjo būti fiksuojami vaizdajuostėje, fotojuostose ir pan.
Turėjo būti sudaryta galimybė išeiti iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui, Ministrui
Pirmininkui, deputatams, Vyriausybės nariams, rūmų darbuotojams, kurie nepanorėtų prisidėti prie rūmų gynimo. Turėjo
būti pasirengta išgabenti iš rūmų svarbią dokumentaciją, užtikrinti jos apsaugą gabenimo metu ir naujoje laikymo vietoje.
Aukščiausiosios Tarybos rūmus ginantys Krašto apsaugos sistemos kariai galėjo būti išvesti iš rūmų tik tada, kai bus įvykdyti
anksčiau minėti uždaviniai.
Įsakymą pasitraukti galėjo duoti gynybai vadovaujantis
asmuo: KAD generalinis direktorius, Gynybos vadovybės specialiai paskirtas asmuo, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas,
Ministras Pirmininkas. Tuo atveju, jeigu minėtų asmenų nebūtų arba jie būtų neveiklūs, sprendimą galėjo priimti KAD generalinio direktoriaus pavaduotojas, Mokomojo junginio vadas
arba SKAT štabo viršininkas, bet tik įvykdžius aukščiau minėtus uždavinius.
Išorėje esantys kariai neturėjo teisės pasitraukti anksčiau,
negu pasitrauks iš AT rūmų jų viduje gynęsi asmenys. Išorės
gynybos kariai neturėjo teisės panaudoti šaunamojo ar kitokio
ginklo anksčiau už priešininką.
J. Paužolis taip pat turėjo užtikrinti nuolatinį nepertraukiamą budėjimą KAD zonose, nuolat kaupti informaciją apie padėtį jose ir kasdien informuoti apie tai KAD informacijos skyrių.
Gavus neatidėliotiną, svarbią informaciją, ją perduoti SKAT
arba Mokomojo junginio štabams.16
Atsižvelgdamas į sudėtingas Aukščiausiosios Tarybos rūmų
gynėjų gyvenimo ir parengties sąlygas, Aukščiausiosios Tary-
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bos Prezidiumas pasiūlė Lietuvos laisvųjų profsąjungų konfederacijos tarybai perduoti Krašto apsaugos departamento dispozicijon pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį aukštus.17
1991 m. liepos 30 d. buvo pakeista Aukščiausiosios Tarybos
ir Vyriausybės rūmų apsaugos tvarka. KAD generalinio direktoriaus įsakymu šiuos rūmus turėjo saugoti paskirti šiam darbui nuolatiniai asmenys. Jų paskyrimas turėjo būti suderintas
su KAD Imuniteto skyriumi.18
Nepaprastai sudėtinga ir įtempta padėtis susidarė rugpjūčio pučo Maskvoje dienomis. Kariškiams vieną po kito grobiant
Lietuvai svarbius objektus, rugpjūčio 19 d. 11 val. 30 min. susirinko Laikinoji gynybos vadovybė apsvarstyti susidariusios
situacijos ir savo būsimų veiksmų. Reikėjo atsakyti į du labai
svarbius klausimus: ar Lietuva priešinsis SSRS agresijai ir kaip
atsilieps į SSRS kariškių reikalavimą nuginkluoti Krašto apsaugos departamentą.
Laikinoji gynybos vadovybė vienbalsiai nusprendė laikytis
anksčiau priimtų nuostatų: ginti numatytus objektus, į jų sąrašą įtraukti ir Vidaus reikalų ministerijos pastatą.19
Per trumpą laiką KAD vyrai Aukščiausiosios Tarybos rūmus gana gerai paruošė gynybai. Buvo įrengti nauji medicinos
punktai, atgabenta daugiau neštuvų, vaistų, padidintos smėlio
maišų tvirtovės, užminuota laukymė ties Nerimi.
Žinoma, grioviai, barikados, užminuotas laukas prie Neries
apie Aukščiausiosios Tarybos rūmus tebuvo daugiau simbolinis
dalykas, negalėjęs atremti didesnio karinio puolimo, bet buvo
būtina parodyti pasipriešinimą ir jį užfiksuoti.20
Rugpjūčio 21 d. 22 val. 45 min., kai Aukščiausiosios Tarybos rūmus, norėdami juos apsaugoti, supo tūkstančiai žmonių,
L. Sapiegos gatvėje dislokuotos specialiosios paskirties kuopos
kariškiai mašina prasiveržė pro pirmąjį rūmų apsaugos postą,
esantį netoli nuo Pedagoginio instituto tilto. Prasiveržę prie
parlamento rūmų, jie apsisuko ir tuo pačiu keliu norėjo grįžti
atgal. Poste budėję SKAT vyrai sustabdė automobilį. Kariams
atsisakius išlipti, du buvo išlaipinti jėga, o po to iš mašinos pasipylė automatų šūviai, išmesti du sprogstamieji paketai. Aukš-
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ir Krašto apsaugos
ministro įsakymų rinkinys, 1991, p. 23–25.
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Dėl Lietuvos
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Nr. 109//Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus
ir Krašto apsaugos
ministro įsakymų rinkinys, 1991, p. 57–58.
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Laikinosios
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1991 m. rugpjūčio
19 d. posėdžio protokolas (Rankraštis)//
Lietuvos Respublikos
Seimo archyvas.
20
Girdvainis J.
Ant parako statinės//Respublika,
1991 m. rugsėjo 20 d.

21
Telksnys F. Paskutinės pučo aukos//
Respublika. 1991 m.
rugpjūčio 23 d.
22
Dėl kontrolės sustiprinimo
apsaugant Lietuvos
Respublikos turtą.
KAD 1991 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas
Nr. 169//Krašto apsaugos departamento
generalinio direktoriaus ir Krašto apsaugos ministro įsakymų
rinkinys, 1991, p. 76.

čiausiosios Tarybos gynėjai atsakė ugnimi. Susišaudymo metu
žuvo 28 metų savanoris statybininkas iš Alytaus Artūras Sakalauskas.21
Rugpjūčio 23 d. SKAT štabo viršininkas J. Gečas buvo įpareigotas organizuoti stebėjimą prie visų buvusių KPSS komitetų,
archyvų, kartu su visuomene, policija siekti sutrukdyti išvežti
archyvus, jei sutrukdyti neįmanoma – registruoti išvežančiųjų
archyvus ir kitą turtą, mašinų numerius, markes.
Pasienio apsaugos tarnybos viršininkas V. Česnulevičius
buvo įpareigotas kartu su policijos pareigūnais sustiprinti išvykstančio per valstybinę sieną autotransporto kontrolę, nepraleisti nė vienos mašinos, išvežančios iš Lietuvos archyvus ar
kitas vertybes.22
Tačiau pučas žlugo…
***

Doc. dr. A R V Y DA S A N U Š AU S K A S

PASIPRIEŠINIMAS AGRESIJAI 1991 METAIS:
GALIMYBIŲ PAIEŠKOS GELBĖJANT JAUNIMĄ
NUO SOVIETINĖS ARMIJOS
Po 1990 m. kovo 11 d. Sovietų Sąjunga pradėjo taikyti naujas politinio, propagandinio, karinio ir ekonominio spaudimo
priemones. Buvo skatinama Lietuvos dezintegracija („autonomizacija“), išlaikomos sąjunginės valdžios institucijos (KGB,
sovietinė kariuomenė), kuriamos paralelinės (dubliuojančios
Lietuvos valdžios institucijas) valdžios struktūros, paskelbta
ekonominė ir finansinė blokada, palaikomos antivalstybinės
organizacijos ir organizuojamas valstybės perversmas. Sovietų
Sąjunga ir toliau siekė naudotis Lietuvos teritorija, akvatorija
bei oro erdve be reikiamų susitarimų ir stengėsi ignoruoti piliečių valią.
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KGB Lietuvos padalinio vadovai nepriklausomybės atkūrimą įvertino kaip „socialistinės santvarkos Lietuvoje likvidavimo
pradžią ir TSRS bei Lietuvos TSR įstatymų demontažą.“1 Kovo
12 d. Maskvos įgaliotas desanto kariuomenės vado pirmasis
pavaduotojas generolas Osvaldas Pikauskas jau pradėjo modeliuoti galimo valstybės perversmo Lietuvoje planus. KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas S. Caplinas pasiūlė „pagrindinėse
masinės informacijos priemonėse sudaryti įspūdį, kad Lietuvoje
kuriasi profašistinis totalitarinis režimas“. Tai turėjo paveikti ir
formuoti tarptautinę opiniją apie besivaduojančią Lietuvą.
1990 m. pradžioje Lietuvoje buvo dislokuota apie 35 tūkst.
Sovietų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų kariškių 2, kurie sudarė realią SSRS karinę atramą nepriklausomybės siekiančioje Lietuvoje. Po reikalavimo išvesti neteisėtai esančią Sovietų Sąjungos
kariuomenę buvo priimami politiniai sprendimai, kurie ne iš
karto, bet nuosekliai keitė sovietinės kariuomenės ir jos organizacijų realią padėtį bei galimybes. Viskas, kas priklausė nuo
Lietuvos Respublikos politinės valdžios sprendimų ir priimamų
nutarimų, pirmiausia realiai palietė keletą sovietinei karinei sistemai svarbių sričių: karinės prievolės įgyvendinimo ir kariškių
socialinių garantijų sistemas, mobilizacinių išteklių valdymą ir
jaunimo parengimą karinei tarnybai. Pradėjus įgyvendinti valstybės suverenitetą, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba
1990 m. kovo 13 d. priėmė nutarimą, kuriame sakoma, kad
1967 m. spalio 12 d. SSRS visuotinės karinės prievolės įstatymas Lietuvos Respublikos teritorijoje negalioja. Tačiau Maskva
ir toliau mėgino Lietuvoje palikti veikiantį mobilizacijos mechanizmą. Tai visiškai atitiko planus visais būdais stengtis išlaikyti
Lietuvoje tiesiogiai Maskvai pavaldžias įstaigas. SSRS gynybos
ministrui paskelbus pavasarinį jaunuolių šaukimą į kariuomenę,
1990 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos AT Pirmininkas V.
Landsbergis paskelbė, kad „visuotinis Lietuvos piliečių atsisakymas tarnauti būtų dar vienas žygis Lietuvos nepriklausomybės labui“.3 Buvo galima laukti, kad dalis iš 30 tūkst. sovietinėje
kariuomenėje tarnaujančių jaunuolių mėgins grįžti į Lietuvą.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kreipėsi į Lietuvos
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Pranešimas
SSRS KGB pirmininkui V. Kriučkovui (ne
vėliau kaip 1990 m.
rugsėjo mėn.), Lietuvos
ypatingasis archyvas
(toliau – LYA), f. K-1,
ap. 46, b. 1346, l. 3.
2
Stankevičius Č. V. Derybos su
Rusija dėl kariuomenės
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Vilnius, 2002, p. 53.
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Laisvės byla, Kaunas,
1992, p. 57, 53.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos ir Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentų
rinkinys, 1 knyga.
Vilnius, 1991., p. 335.
4

5
Pranešimas
SSRS KGB pirmininkui V. Kriučkovui
(parašytas ne vėliau
kaip 1990 m. rugsėjo
mėn.), LYA, f. K-1,
ap. 46, b. 1346, l. 5.
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Op. cit., p. 47, 57.
7
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(toliau- LRSA), Užsienio reikalų komisijos
dokumentinis fondas
(nenumeruotas).
8
Respublikos
jaunuolių Karinės
tarnybos reikalų
komisijos operatyvinės sekcijos vadovės
Dalios Tarailienės
2006 m. rankraštis
apie komisijos veiklą.
9
Ten pat, p. 83.;
Daugiau žr.: Arlauskaitės I., KšanytėsArmstrong R. Okupacinė kariuomenė
Lietuvoje, V., 2007.
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Landsbergis V.
Nauji dokumentai apie
Sausio 13-ąją, p. 10;
1991 m. sausio 8 d.
V. Landsbergio laiškas
demokratinių valstybių
vadovams ir vyriausybėms, Landsbergis V.
Laisvės byla, p. 187.

Respublikos piliečius, tarnaujančius SSRS ginkluotosiose pajėgose, siūlydama pasilikti tarnybos vietose, kol derybose su SSRS
vyriausybe bus išspręstas jų sugrąžinimas. Buvo prašoma savo
elgesiu neprovokuoti konfliktų ir pranešti apie tarnybos vietą
bei sąlygas Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai.4 Masinis lietuvių atsisakymas tarnauti sovietinėje kariuomenėje tapo
dar viena konfrontacijos forma. 1989 metais Lietuvoje jau buvo
150 atsisakiusiųjų tarnauti sovietinėje kariuomenėje, iš kurių
29 pašaukti į tarnybą ir 7 iškeltos baudžiamosios bylos, o 1990
metais dar apie 700 lietuvių paliko sovietinės kariuomenės dalinius.5 Šią problemą Maskvos įsakymu mėginta išspręsti jėga.
Kovo 27-osios naktį buvo užpulta Naujosios Vilnios psichoneurologinė ligoninė. Pagrobta keliolika jaunuolių, kurie Lietuvai
paskelbus Nepriklausomybės atkūrimo Aktą pirmieji paliko
sovietinės kariuomenės dalinius ir ligoninėje buvo gavę laikiną
prieglobstį.6 Bet kariniu spaudimu nepasiekta norimų tikslų.
Lietuvos piliečių pagrobimą iš psichiatrijos ligoninės Naujojoje
Vilnioje pastato Lietuvos valdžia įvertino kaip „niekuo nepateisintą agresiją“ ir tęsinį 1940 m. agresijos, kuriai priešinamasi
tik moraline jėga nesipriešinant smurtu blogiui.7 Po 1990 m.
kovo 11 d., paskelbus Lietuvos Respublikos atkūrimą, buvusi
Jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisija neteko savo statuso,
tačiau savo veiklą tęsė toliau. Tuo metu buvo įkurta dar viena komisija jaunuolių grąžinimo klausimu, vadovaujama deputato M.
Laurinkaus. Nepaisant to, visus su kareivių pabėgimu ir tolesniu
jų likimu susijusius klausimus sprendė lyg ir panaikinta, bet vis
dar veikianti Jaunimo karinės tarnybos reikalų komisija. 1990 m.
liepos mėnesį Komisijai buvo suteikti įgaliojimai prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Krašto apsaugos departamento.8 Taip
buvo suteikta pagalba dar šimtams jaunuolių.
1991 m. sausio pirmomis dienomis didžiuosiuose Lietuvos
miestuose pradėtos telkti karinės pajėgos. Pabaltijo apygardos
vadas gen. ltn. F. Kuzminas telefonu pranešė V. Landsbergiui,
kad gynybos ministro D. Jazovo įsakymu bus įvesta specialios
paskirties desantininkų divizija (jaunuolių prievartiniam ėmimui į sovietų armiją).9 Numatyta sugaudyti 9400 jaunuolių.10
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Po Sausio 13-osios sovietinei kariuomenei tebelaikant užgrobtus pastatus atviras karinės jėgos panaudojimas buvo pristabdytas. Nors per metus nė vienas jaunuolis, atsisakęs tarnauti sovietinėje armijoje, nebuvo nuteistas (buvo 5–6 atvejai,
kai mėginta tokius jaunuolius pagauti, ir 2–3 atvejai, kai atsisakiusieji buvo per prievartą nuvesti)11, bet lietuviai ir toliau žūdavo už Lietuvos ribų. 1990–1991 m. karinių reikalų komisijos
prie vykdomųjų komitetų daugiausia dėmesio skyrė iš sovietinės
kariuomenės pasišalinusiųjų paramai ir tebetarnaujančiųjų globai. Buvo skiriamos pašalpos motinoms, keliavusioms pas tarnyboje sužalotus sūnus, pašalpos be darbo ir be nuolatinės gyvenamosios vietos buvusiems, už „dezertyravimą“ persekiotiems
jaunuoliams.12 Kai 1990 m. lapkričio mėn. vėl iškilo grėsmė, kad
bus organizuotos bėglių iš sovietinės armijos gaudynės, Kaune
vykęs suvažiavimas „Motinos prieš prievartą“ savo rezoliucijose
siūlė bėgliams keisti pavardes, kad nuolat gaudomiems jaunuoliams, pabėgusiems iš vidaus ir pasienio kariuomenės, Vyriausybė padėtų surasti prieglobstį užsienyje. Buvo įkurtas Lietuvos
Respublikos jaunuolių globos komitetas. Toliau buvo gelbėjami
jaunuoliai už Lietuvos ribų – Sovietų Sąjungos respublikose, Vokietijoje. Jaunuolių globos komiteto pirmininkės G. Povilionienės
teigimu, „gana dažnai bėgliams padėdavo ne valdžios įstaigos, o
žmonės – gydytojai, verslininkai, kaimų žmonės. Jų dėka turėjome konspiracinius butus. Jie ir lėšų suaukodavo, ir drabužių.“13
1990 m. Lietuvoje nesėkmingai bandžius du kartus organizuoti šaukimus į sovietinę kariuomenę, 1991 m. pavasarį
paskelbus eilinį šaukimą Lietuvos teritorijoje, SSRS gynybos
ministras D. Jazovas dar kartą konstatavo įstatymo „Dėl visuotinės karinės prievolės“ ignoravimą. Bet Lietuva šiuo atžvilgiu
nebuvo išimtis. Ir kitose Baltijos respublikose, ir Užkaukazėje,
ir Ukrainoje su Moldova vyko tie patys procesai: Latvijoje šaukimo į karinę tarnybą planas įvykdytas 10,9 % (1991 m. birželio
1 d. duomenimis), Lietuvoje – 4,7 %, Estijoje – 7,3 %, Armėnijoje – 0,9 %, Gruzijoje – 2,1 %, Moldovoje – 19,9 %, Ukrainoje – 29,7 %.14 Taip susiklosčiusi padėtis jau ėmė atsiliepti įtakoti sovietinės kariuomenės kovingumui ir centrinės valdžios
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11
Lietuvos Respublikos AT 1991 m.
gegužės 24 d. uždaro
posėdžio stenograma,
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos (pirmojo
šaukimo) pirmoji,
antroji, trečioji ir ketvirtoji sesijos, p. 390.
12
Kauno miesto
karinių reikalų komisijos 1990 m. liepos
26 d. susirinkimo protokolas Nr. 3 (asmeninis S. Knezio archyvas).
13
Čiučiulkaitė K.
Motinos ir kareiviai,
Tėviškės žinios,
1991 m. spalio 8 d.
14
TSRS gynybos
ministro D. Jazovo
1991 m. birželio 7 d.
raštas M. Gorbačiovui, LRSA, Užsienio
reikalų komisijos
dokumentinis fondas
(nenumeruotas).

15
TSRS gynybos
ministro pirmojo pav.
armijos gen. M. Moisejevo 1991 m. gegužės
24 d. raštas Lietuvos
Respublikos AT Pirmininkui V. Landsbergiui, LRSA, Užsienio
reikalų komisijos
dokumentinis fondas
(nenumeruotas).
16
SSRS Gynybos
ministro pirmojo pav.
armijos gen. M. Moisejevo 1991 m. gegužės
24 d. raštas Lietuvos
Respublikos AT pirmininkui V. Landsbergiui, LRSA, Užsienio
reikalų komisijos
dokumentinis fondas
(nenumeruotas), l. 2.
17
Stankevičius Č. V. Op. cit., p. 27.

galimybėms veikti padėtį šalyje sau naudinga linkme. D. Jazovo
pirmasis pavaduotojas armijos generolas M. Moisejevas 1991 m.
pavasarį de facto pripažino „neformalių“ ginkluotų junginių
komplektavimą kaip alternatyvą tarnybai sovietinėje kariuomenėje.15 Kita vertus, pareiškęs kariškių pageidavimą gauti piniginę kompensaciją už tarnybą Lietuvos teritorijoje („vengiančiųjų tarnybos sąskaita“), Generalinio štabo vardu pagrasino už
šaukimo į sovietinę kariuomenę plano nevykdymą „pasilikti sau
teisę imtis visų be išimties priemonių besąlygiškam TSRS vyriausybės nutarimo (dėl šaukimo į karinę tarnybą – R.K.) vykdymui.“16 Bet iki pat 1991 m. rudens Lietuvos piliečių tarnybos
sovietinėje kariuomenėje problema iš esmės nebuvo išspręsta.
Nors nuo 1989 m. rudens tarnaujančiųjų sovietinėje kariuomenėje ir pašaukiamų į tarnybą jaunuolių skaičius nuolat mažėjo
(1989 m. buvo apie 31 tūkst., o 1991 m. vasarą – apie 16 tūkst.
tarnaujančiųjų sovietinėje kariuomenėje; 1989 m. rudenį buvo
pašaukta į karinę tarnybą apie 7–8 tūkst. Lietuvos piliečių, o
1991 m. pavasarį – apie 400 jaunuolių), sovietinėje kariuomenėje ir toliau buvo sulaikoma tūkstančiai Lietuvos piliečių.
Nuo 1991 m. sausio Lietuva sulaukė rimtesnės tarptautinės paramos. Pirmiausia pasinaudota kitų Baltijos valstybių ir
Boriso Jelcino vyriausybės parama. 1991 m. sausio 13 d. Taline
B. Jelcinas kartu su Baltijos valstybių vadovais pasirašė pareiškimą, kuriame šalys ne tik pripažino viena kitos suverenitetą,
bet ir pasmerkė „ginkluotos prievartos veiksmus prieš Baltijos
valstybių savarankiškumą ir jų taikius gyventojus.“17 Žinoma,
tai nekeitė SSRS kariuomenės statuso, bet daugiau varžė jos
veiksmus, kuriuos tarptautinė bendruomenė įvertindavo kaip
žmogaus teisių laužymą. Buvo remiamasi ir Skandinavijos šalių parama. Pavyzdžiui, Norvegijos ministrui pirmininkui Janui
Pederui Syse po Kovo 11-osios įvertinus SSRS kariškių veiksmus
(pirmąjį bandymą užgrobti Spaudos rūmus) kaip „nusikalstamus ir neapgalvotus“, 1991 m. sausio 7 d. Norvegijos užsienio
reikalų ministras SSRS pasiuntiniui išreiškė susirūpinimą dėl
kariuomenės siuntimo į Baltijos šalis. Sausio 13 d. Norvegijos
premjerė laiške M. Gorbačiovui pasmerkė prievartos akcijas
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Lietuvoje, vasario 7 d. užsienio reikalų ministras Hr. Thorvaldas Stoltenbergas 47-ojoje Žmogaus teisių komisijos sesijoje
Ženevoje teigė, kad „niekas negali pateisinti brutalios karinės
jėgos panaudojimo prieš beginklius žmones“.18 Europos Parlamentas vasario mėnesį sesijoje priėmė rezoliuciją, kurioje sovietinės kariuomenės ir Sovietų Sąjungos veiksmai Lietuvoje
buvo pavadinti agresija ir intervencija. Lietuva taip pat aiškiai
išdėstė savo požiūrį į destabilizuojantį sovietinių karinių pajėgų vaidmenį: „Šiurkštus karinis įsikišimas, politinės sistemos
suardymas jėga būtų tolygūs Lietuvos okupacijai su visais iš to
išplaukiančiais vidiniais ir tarptautiniais padariniais.“19
1991 m. viduryje santykiai su Vakarų valstybėmis darėsi
vis aktyvesni: Lietuvos Vyriausybės atstovai, parlamento delegacijos buvo priimamos Vakarų šalių vadovų, Lietuvos klausimas buvo aktyviai svarstomas tarptautiniuose forumuose,
buvo daromi vieši šalių vadovų pareiškimai, palaikantys Lietuvos valstybingumą, tačiau prie konkrečių Lietuvos pripažinimo
veiksmų (išskyrus Islandiją) neprieita.
Siekiant apginti Lietuvos Respublikos piliečius, palikusius
TSRS ginkluotųjų pajėgų karinius dalinius, kuriuose jie tarnavo
pagal TSRS visuotinės karinės prievolės įstatymą, numatyta suteikti Lietuvos Respublikoje valstybinę globą, užtikrinti jų pilietinių teisių apsaugą. Lietuvos Respublikos Ministrų Taryba įpareigota spręsti šių žmonių apgyvendinimo, įdarbinimo ir asmens
apsaugos klausimus. Baltijos laivyno karinis prokuroras, pulkininkas S. Bernadskis, pranešime V. Landsbergiui, grasino, kad
„karinės prokuratūros organai kels baudžiamąsias bylas jaunuoliams, nustojusiems vykdyti karines pareigas ir savavališkai palikusiems karinius dalinius, bei pasiūlė kreiptis į lietuvių tautybės
karius, išaiškinti karinės tarnybos vengimo nusikalstamą pobūdį
ir pakviesti juos iki galo įvykdyti gynimo pareigą. Savanoriškas
atsisakymas nuo savarankiško dalinio palikimo ir sugrįžimas į
savo padalinį nebus traktuojamas kaip nusikaltimas.“20
Lietuvos politikai ieškojo ir kitų galimybių ginti besislapstančiuosius nuo sovietinės armijos. Buvo tariamasi su
atvykstančiais Skandinavijos šalių politikais ir svarstomos ga-
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18
Chronologinė
apžvalga „Lietuvos
Respublikos ir Norvegijos karalystės santykiai“, Užsienio reikalų
ministerijos archyvas
(toliau – URMA),
f. 2, b. 22, l. 106.
19
URM Rytų
Europos skyriaus 1-ojo
sekretoriaus E. Borisovo Pro memoria apie
susitikimą su Lenkijos
URM Europos departamento vyr. ekspertu
J. Strzelczyiku ir
Lenkijos generalinio
konsulato Minske
konsulu Z. Kytlinskiu
1990 m. gruodžio 3 d.,
ten pat, b. 12, l. 16.
20
Baltijos laivyno
karinė prokuratūros
1990 m. kovo 20 d.
raštas V. Landsbergiui.

21
Lietuvos Respublikos URM Šiaurės
Europos skyriaus
vedėjo G. Čekuolio
Pro memoria, URMA,
F. 2, B. 6, l. 17.
22
Iš URM Šiaurės
Europos skyriaus vedėjo G. Čekuolio 1991 m.
vasario 6 d. telefoninio
pokalbio su ambasadoriumi J. Kaurinkoski,
ten pat, B. 23, l. 36.
23

Ten pat.

URM skyriaus
vedėjo G. Čekuolio
1991 m. balandžio
27 d. Pro memoria
apie pokalbį su Norvegijos URM Rytų
Europos ir TSRS skyriaus vedėju Oyvindu
Nordshlettenu (Oslo,
1991-04-24), URMA,
Ap. 2, B. 23, l. 22.
24

limybės laikinai jaunuolius priglausti ir jų teritorijoje. Tokios
derybos nebuvo oficialios, greičiau priminė slėpimo galimybių
neoficialų zondavimą. Suomijos URM Politinio departamento
direktorius Jaakko Kaurinkoski (1990 m. lapkričio 28–30 d.)
susitikimuose su LR AT Pirmininku V. Landsbergiu ir užsienio
reikalų ministro pavaduotoju V. Katkumi pabrėžė, kad „TSRS
nėra persekiojamų dėl politinių motyvų žmonių, todėl Suomija nesuteikia ir nesuteiks politinių pabėgėlių statuso emigrantams iš TSRS (ir Lietuvos).“21 Po 1991 m. sausio įvykių tas pats J.
Kaurinkoski pabrėžė, kad „situacijai Baltijos šalyse pablogėjus,
Suomijos vyriausybė gali šį klausimą svarstyti.“22 Bet Suomijos vidaus reikalų ministras buvo pareiškęs, kad „tokie Baltijos
jaunuolių prašymai, susiję su vengimu tarnauti sovietinėje kariuomenėje, nėra tas pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima
suteikti politinį prieglobstį.“23 Norvegijos URM Rytų Europos
ir TSRS skyriaus vedėjas O. Nordshlettenas 1991 m. balandžio
mėn. išsakė panašias oficialias URM ir vyriausybės nuostatas
dėl politinio prieglobsčio suteikimo Lietuvos jaunuoliams atsisakiusiems tarnauti sovietinėje kariuomenėje: „kiekvienas
atvejis bus nagrinėjamas ir sprendžiamas atskirai, t. y. individualiai. Vienu atveju prieglobsčio prašymo motyvai gali pasirodyti pakankamai svarūs, kitu – ne“.24 Jaunuolių, vengiančių
tarnybos sovietinėje kariuomenėje, persekiojimo problemą vis
dėlto buvo bandoma paversti ir užsienio šalims aktualia politine problema. Tiesa, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos pastangos nedavė norimų rezultatų – politinio prieglobsčio suteikimas nebuvo garantuotas visiems jo siekusiems.
Rugpjūčio 19–21 d. pučo Maskvoje žlugimas iš esmės pakeitė politinę padėtį Sovietų Sąjungoje. Pučo organizatorių kėslai
ir susidariusios naujos aplinkybės privertė pernelyg atsargius ir
pragmatiškus Vakarų politikus pakeisti ankstesnes nuostatas.
1991 m. rugpjūčio mėnesio pučas Maskvoje galutinai sugriovė iki tol ilgai brandintus prieš Lietuvos valstybinės nepriklausomybės atkūrimą nukreiptus planus. Kovo 11 d. paskelbtas Nepriklausomybės atkūrimo Aktas ir tolesni žingsniai, įtvirtinantys
faktinę nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, Lietuvai padėjo
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greitai įtvirtinti realią politinę nepriklausomybę: 1991 m. rugpjūčio pabaigoje įgytas tarptautinis diplomatinis pripažinimas,
pradėtos demontuoti Lietuvos teritorijoje veikusios sąjunginės
institucijos (spalio mėnesį veiklą nutraukė kariniai komisariatai,
buvo išformuotas KGB Lietuvos skyrius), iš sovietinės kariuomenės susigrąžinta 16 tūkst. Lietuvos piliečių, tarp kurių buvo
11 tūkst. Lietuvių.25 Lietuva pasistengė kuo greičiau suteikti sovietinei kariuomenei „išvedamos kariuomenės“ statusą.
***

25
V. Lobovo
1991 m. rugsėjo 5 d.
laiškas V. Landsbergiui, LRSA,
dokumentų fondas
(nenumeruotas).

K ĘS T U T IS BA RT K E V IČIUS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS
APSAUGOS SKYRIUS: NUO ĮKŪRIMO
IKI 1991 M. RUGPJŪČIO PUČO
1990 m. kovo 11-ąją atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tų
pačių metų kovą Sąjūdžio būstinėje, Vilniuje, Algirdo Patacko ir
Artūro Skučo iniciatyva buvo pradėta galvoti ir apie Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko apsaugą, mat keliose nuotraukose,
darytose iškart po Kovo 11-osios akto paskelbimo, buvo pastebėta, jog Vytauto Landsbergio apsaugą vykdo Valstybės saugumo
komitetas (KGB).1 Dėl šios priežasties buvo nuspręsta apsaugą
formuoti iš patikimų dar nuo žaliaraiščių veiklos laikų pažįstamų kovinių sporto šakų sportininkų. Tuo rūpintis buvo pasiūlyta: Gintarui Kupčinskui, Stasiui Černiauskui, Jonui Užsieniui,
Gintarui Banaičiui, Giedriui Dambrauskui, Vidui Žėkai, Valentinui Mizgaičiui ir Stasiui Sabaliui. Šiuos septynis vyrus Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m.
kovo 27 dienos nutarimu ir įgaliojo saugoti Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininką ir kitus Vyriausybės narius,2 kartu, reikia
manyti – ir patį Aukščiausiosios Tarybos pastatą, kurio apsaugą
tuo metu sudarė tik trys milicijos darbuotojai.3 Jiems ypatingų
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Informacija
gauta iš A. Skučo.
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Žiūkas M.
Aukščiausiosios Tarybos skydas//Karys,
2002-02, Nr. 2, p. 48.
3
Lietuvos kultūrizmo federacijos
prezidento R. Kairaičio
raštas Krašto apsaugos
ministrui L. Linkevičiui, 2001-04-05
(asmeninis R. Razulevičiaus archyvas).
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Lietuvos kultūrizmo federacijos
prezidento R. Kairaičio
raštas Krašto apsaugos
ministrui L. Linkevičiui, 2001-04-05
(asmeninis R. Razulevičiaus archyvas).
5
Lietuvos kultūrizmo federacijos
prezidento R. Kairaičio
raštas Krašto apsaugos
ministrui L. Linkevičiui, 2001-04-05
(asmeninis R. Razulevičiaus archyvas).
6
Informacija
gauta iš A. Skučo.
7

Ten pat.

Lietuvos
respublikos Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumo nutarimas „Dėl svarbiausių
valstybinių įstaigų ir
Respublikos vadovybės
apsaugos“, 1990-03-31
(asmeninis R. Raziulevičiaus archyvas).
8

9
Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumo nutarimas
„Dėl draugovininkų,
saugančių viešąją
tvarką ir svarbius
valstybinius objektus, veiklos sąlygų“,
Nr. I-110, 1990-04-04
(asmeninis R. Raziulevičiaus archyvas).
10
LR AT Prezidiumo protokolinis
nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos
vadovybės apsaugos
tarnybos įsteigimo“,
Nr. I-58, 1990-03-20,
http://www3.lrs.lt.

situacijų metu padėjo Kauno kultūrizmo klubo „Olimpas“ sportininkai, kurie, kaip patys teigia, paprašyti Kauno sąjūdiečių,
iškart po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sudarė 20 sportininkų grupę, galinčią vykdyti svarbiausių valstybinių pastatų
ir asmenų apsaugą.4 Ši grupė, kurios veiklą koordinavo Kauno
žaliaraiščių tarybos narys Rolandas Razulevičius ir Aukščiausiosios Tarybos deputatas Audrius Butkevičius, buvo susiskirsčiusi į
ekipažus bei pamainas ir maždaug nuo 1990 m. kovo vidurio iki
1990 m. gegužės 9 dienos reguliariai budėjo prie Aukščiausiosios Tarybos pastato įėjimų, Televizijos, Spaudos rūmų bei kitų
strateginių objektų, taip pat vykdė svarbių asmenų apsaugą.5
Paraleliai 1990 metų kovo – balandžio mėnesiais buvo bandoma sukurti ir rimtesnę, oficialiai įteisintą, galinčią naudotis
ginklais, struktūrą. Maždaug tuo metu iškilo būtinybė saugoti
ir strategiškai svarbius valstybinius objektus. Pradžioje buvo
galvojama, kad tokią apsaugą būtų galima įgyvendinti Aukščiausiosios Tarybos pavaldumui pervedus Vidaus reikalų ministerijos pastatų apsaugos dalinį.6 1990 m. kovo 31 d. LR AT
Prezidiumo nutarimu buvo įsteigtas savarankiškas svarbiausių
valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinys,
kurio vadu paskirtas milicijos kapitonas, VRM pastatų apsaugos
padalinio vadas Jonas Dervinis.7 Dalinys turėjo būti suformuotas iš milicijos darbuotojų, o pavaldus – Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui, jam nesant – Pirmininko
pavaduotojui.8 Tačiau tam pasipriešino Vidaus reikalų ministras
Marijonas Misiukonis. Taigi valstybinių ir kitų objektų apsaugą
ir toliau vykdė VRM, tačiau kai kuriuos objektus papildomai
saugojo ir savanoriai, kurie tuo metu buvo vadinami draugovininkais. Jų veikla įteisinta 1990 m. balandžio 4 d. LR AT Prezidiumo nutarimu „Dėl draugovininkų, saugančių viešąją tvarką
ir svarbius valstybinius objektus, veiklos sąlygų“.9
1990 metų kovo 20 dieną AT Prezidiumo nutarimu Vidaus
reikalų ministerijai buvo pavesta pateikti pasiūlymus ir dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos įsteigimo.10 Kokie
pasiūlymai buvo pateikti išsiaiškinti nepavyko, tačiau žinoma,
kad 1990 m. balandžio 11 d. buvo įsteigta Lietuvos Respublikos
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Vadovybės apsaugos tarnyba. Ši tarnyba, kaip ir anksčiau minėtas
savarankiškas apsaugos dalinys, gyvavo neilgai – iki birželio 8 d.
Susidūrus su neigiamu Vidaus reikalų ministro požiūriu
bei nelabai pasitikint šios įstaigos darbuotojais, Artūro Skučo,
Zigmo Vaišvilos ir Sauliaus Pečeliūno iniciatyva 1990 m. pavasarį ir toliau buvo kuriama struktūra, kuri galėtų perimti iki tol
Valstybės saugumo komitetui ir Vidaus reikalų ministerijai priklausančias funkcijas. Balandžio mėnesį buvo sukurtos dvi būsimo Apsaugos skyriaus tarnybos – Asmenų ir Pastatų apsaugos.
Iki 1990 m. birželio 8 dienos, kai buvo įkurtas LR AT Apsaugos
skyrius, buvo suformuotos ir kitos šio skyriaus tarnybos: Ryšių
(rūpinosi ryšio palaikymu), Informacijos (apibendrindavo į AT
ateinančią informaciją apie padėtį įvairiose Lietuvos vietose bei
sovietinių karinių dalinių judėjimą), Operatyvinė (analizavo ateinančios informacijos patikimumą, ruošė būsimus Apsaugos
skyriaus nuostatus, analizavo skyriaus padalinių veiklos efektyvumą) bei Greito reagavimo tarnybos.11
Savaime suprantama, specialiai paruoštų šiam darbui žmonių nebuvo, nes iki tol tokia veikla buvo išskirtinai VRM ir KGB
prerogatyva, todėl AT Apsaugos skyriui teko remtis sportininkų,
buvusių žaliaraiščių, po Kovos 11-osios pradėtų registruoti savanorių bei kitų asmenų, turinčių patikimas rekomendacijas bei
nusiteikusių patriotiškai, pagalba. Apie jų tinkamumą sprendė
keli operatyviniai darbuotojai.12 Atrinkti žmonės buvo mokomi
ir iki 1991 m. sausio baigė stažavimąsi.13 Palaipsniui etatų skaičius didėjo ir 1991 m. vasarą Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos
skyriuje dirbo apie 100–120 pareigūnų. Dalis Apsaugos skyriaus
darbuotojų pradėjo studijuoti Policijos akademijoje.14 Pirmieji
pažymėjimai jiems buvo išduoti dar 1990 m. pavasarį, uniforma
bei skiriamieji ženklai – tų pačių metų pabaigoje.15
Ruošiant darbuotojus buvo sulaukta pagalbos iš Čekijos
prezidento Vaclavo Havelo apsaugos tarnybos vadovų bei iš
Šveicarijos pareigūnų. Pats Apsaugos skyrius, jo struktūra buvo
formuojama pagal Jungtinių Amerikos Valstijų analogiškos
struktūros modelį, pritaikant jį lietuviškoms sąlygoms.16 Kanados lietuvių bendruomenės fondo dėka Apsaugos skyrius įsigijo
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profesionalių ryšio priemonių,17 kurias keliose dėžėse į Lietuvą
atgabeno Dailininkų sąjungos nariai jachta „Drobė“, grįždami
iš Flensburgo (Vokietija) jachtų klubo 150-ies metų minėjimo.
Šių ryšio priemonių sumontavimas Aukščiausiosios Tarybos rūmuose padėjo užsitikrinti saugų tarpusavio ryšį.18 Iki 1991 m.
sausio mėn. pagrindinė Apsaugos skyriaus veikla apsiribojo
informacijos, patenkančios į parlamentą, kaupimu, analize bei
apibendrinimu, taip pat Vytauto Landsbergio bei kitų valdžios
asmenų apsauga. Kadangi trūko darbuotojų, pradžioje apsauga
buvo vykdoma tik darbo metu. Lietuvos valstybei priešiškoms
jėgoms suaktyvinus savo veiklą buvo pereita prie nuolatinės apsaugos. Nuo 1991 m. sausio 1 d. Apsaugos skyrius iš VRM perėmė visų Aukščiausiajai Tarybai priklausiusių pastatų apsaugą,
o nuo šio mėnesio vidurio – ir leidimų biurą.19
Nuo 1990 metų gruodžio mėnesio vidurio Apsaugos skyriuje buvo įvesta ypatinga padėtis, nes buvo gauta informacija, kad
Lietuvoje greitu metu gali įvykti perversmas, kurio pretekstas
bus darbininkų neramumai dėl kainų pakėlimo.20
1991 m. sausio 7 dieną AT Apsaugos skyrius, jau tiksliai
žinodamas, kad rusakalbiai darbininkai bandys šturmuoti AT
rūmus, kreipėsi pagalbos į Vidaus reikalų ministeriją ir KAD
generalinį direktorių. Kaip žinoma, informacija pasitvirtino ir
kitos dienos rytą buvo bandyta šturmuoti parlamento pastatą,
kuris daugiausia AT AS ir KAD pastangų dėka buvo apgintas.
Artėjant sausio 13-ajai Aukščiausiosios Tarybos rūmų apsauga
buvo ypatingai sustiprina. Tuo metu ja rūpinosi trys struktūros:
KAD, savanoriai ir Apsaugos skyrius. Pastarojo pagrindinė funkcija buvo apsaugoti AT Pirmininką ir kitus deputatus, kontroliuoti visus įėjimus į pastatą, tvarkyti leidimų sistemą bei rinkti
ir sisteminti informaciją apie sovietų kariškių veiksmus mieste.
Tomis dienomis Apsaugos skyriaus Ryšių tarnyba AT sumontavo TV transliacijos aparatūrą bei trumpųjų bangų ryšį, kuris,
anot A. Skučo, prasidėjus šturmui leido nekliudomai susisiekti
su JAV Prezidentu.21 Du Apsaugos skyriaus darbuotojai dar kelios dienos prieš sausio 13-ąją padėjo užsienio reikalų ministrui
Algirdui Saudargui sėkmingai išvykti į Lenkiją, kur pastarasis,
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esant reikalui, turėjo sudaryti egzilinę Lietuvos Respublikos Vyriausybę.22 Informacijos rinkimas, jos analizė ir po 1991 metų
sausio liko viena pagrindinių šios tarnybos užduočių. Apsaugos skyrius numatė galimą sovietų kariškių fizinį susidorojimą
su vienu iš pasienio postų;23 po Medininkų tragedijos saugojo
Tomą Šerną 24 bei vykdė kitas funkcijas. Po Sausio įvykių pradėjo
vykdyti vertybinių popierių apsaugą, tarp jų ir lietuviškų pinigų („vagnorkių“) gamybos procesą25; saugojo „Monetų kalyklą“;
konvojavo pirmuosius litus, organizavo pirmųjų Lietuvos Respublikos diplomatinių pasų gamybą Norvegijoje.26
Iki pat 1991 metų pučo Apsaugos skyrius vadovavosi dar 1990
metų birželio 8 dieną patvirtintais laikinaisiais nuostatais.27 Po
pučo, beje, kaip ir nemažos dalies kitų struktūrų, buvo patvirtinti nauji nuostatai, kuriais ši tarnyba vadovavosi iki 1993 m., kol
buvo reorganizuota į Vadovybės apsaugos departamentą.
Taigi, apibendrinant galime teigti, jog Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyrius, pradėtas kurti
iškart po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, asmenine kai
kurių sąjūdiečių iniciatyva, daug prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės gynimo, ypač rinkdamas žvalgybinę informaciją,
informuodamas apie numatomus sovietų veiksmus bei vykdydamas pagrindinius savo uždavinius – pagal savo kompetencijas, užtikrindamas, AT ir jai priklausančių pastatų bei asmeninę AT, Vyriausybės vadovų ir oficialių svečių apsaugą.
***
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Kovo 11-ąją – visi žinot – Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas paskelbė apie atkuriamą nepriklausomą valstybę
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ir kovo 22-ąją toje pačioje salėje buvau paskirtas Respublikos
prokuroru, kuris tuo metu dar nebuvo vadinamas generaliniu
prokuroru. Turbūt reikėtų atsakyt į klausimą, kodėl taip greitai,
neskubant, galbūt, arba nedarant būtinų pirmaeilių kitų reformų buvo pradėta reformuot prokuratūra ir kodėl reikėjo taip
greitai skirti Respublikos prokurorą. Atsakymas labai paprastas – tuo metu Lietuvoje veikė TSRS prokuratūra, tai buvo labai
centralizuota, sąjunginio pavaldumo institucija su labai plačia
kompetencija, ir, aišku, buvo pavojus, kad ji, turėdama tokius
įgaliojimus gali trukdyti įtvirtinti nepriklausomybę, reaguoti
persekiojant Lietuvos žmones, kurie nevykdys TSRS įstatymų,
ir, turbūt bandyti anuliuoti ir patį Nepriklausomybės Aktą. Beje,
buvo žinoma, kad iš Maskvos išsiruošė labai didelė teisėsaugos institucijų atstovų grupė į Lietuvą įvertinti situacijos, kaip
pasielgti. Jų uždavinys buvo išsiaiškinti, ar galima panaudoti
prievartą, smurtą iš karto; nedelsiant, ar būtų galima dar kurį
laiką stebėti procesus. Todėl buvo priimtas sprendimas, kad
jiems atvykus juos turi pasitikti jau naujas nepriklausomos Lietuvos paskirtas prokuroras. Pati procedūra buvo labai paprasta, man reikėjo atsakyti į klausimus, aišku, dauguma klausimų
buvo, kokią Konstituciją aš vykdysiu, kaip aš sutiksiu svečius iš
Maskvos ir panašiai, ir buvau beveik absoliučia dauguma balsų
paskirtas. Reikia pasakyti, kad nuo to prasidėjo ir pačios prokuratūros sistemos kūrimas, nes iškilo dilema, kaip formuoti
naują sistemą: ar pereinant tiems darbuotojams, kurie sutinka
dirbti nepriklausomos Lietuvos prokuratūrai, ar apskritai kurti, naują paėmus švarų popieriaus lapą. Ir atsakymą labai greit
padiktavo situacija, nes po paskyrimo man dalyvaujant vienoje
televizijos laidų, beje, su Egidijum Bičkausku, kuris čia dabar
salėj, mums pranešė, kad prokuratūra yra užimta, kad joje išsilaipino kariškiai, užėmė prokuratūrą, ir buvo aišku, kad mano
sugrįžimas ten neįmanomas. Vėliau aš bandžiau tai padaryti,
bet buvo pasakyta, kad tiesiog gautas nurodymas manęs neįleist ir nebūsiu ten įleistas. Todėl buvo aišku, kad reikia ne tik
gauti naujas patalpas, bet ir pradėtai naujai kurti prokuratūros
sistemą. Nuo to, galima pasakyt, ir prasidėjo tas kūrimas. Tai
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buvo nelengva, nes kuriant naują prokuratūrą mes susidūrėm
su Maskvos bandymu sukurti alternatyvią prokuratūrą. Kitaip
sakant, neleisti tiems žmonėms įsijungti į nepriklausomybės
įtvirtinimo darbus, o pabandyti juos sulaikyti toj senoj TSRS
struktūroj. Iš Maskvos buvo atvežtas karinės prokuratūros darbuotojas, beje, lietuvis, pavarde Petrauskas. Ir buvo pristatytas
kaip naujas Lietuvos TSR tuo metu taip buvo vadinamas – prokuroras ir, aišku, buvo pasakyta, kad visi, kurie nori, turi likti
su juo dirbti. Turiu pasakyti visu mūsų žmonių, dirbusių tuo
metu prokuratūroje garbei, kad jie parodė tikrai didelį patriotizmą. Labai nedaug Lietuvos, lietuvių tautybės žmonių apskritai ne vienas nesutiko. Keletas karinių struktūrų prokurorų
buvo perėję (jau pensinio amžiaus) dirbti į civilinę prokuratūrą.
Tie ir liko su A.Petrausku.
Jeigu kalbėtume konkrečiais skaičiais, tai buvo gal 7–8
darbuotojai, visi kiti pareiškė, kad nedirbs, jie nepripažįsta tos
struktūros ir dirbs nepriklausomai Lietuvai. Tai aišku buvo
pirma pergalė ir tai buvo pirmas toks akibrokštas, tiesus, aiškus, kad atrama, nes, kaip bebūtų, prokuratūra visada laikyta to režimo viena stipriausių atramų, neatlaikė. Nepaisant to,
vis tiek buvo bandyta trukdyti – okupuotas pastatas, neįleisti
darbuotojai, kurie jau buvo paskelbę apie savo darbą nepriklausomos Lietuvos prokuratūroje. Ir teko tokiom sąlygom dirbti,
kurti pačią sistemą. Ir aš pasakyčiau, kad prokuratūros žingsnis
labai veikė ir tuometinės milicijos apsisprendimą, nes taip jau
buvo susiklosčiusi teisėsaugos institucijų hierarchija ir jų tarpžinybiniai santykiai, kad milicija, vėliau policija, buvo pavaldi,
kontroliuojama ir turėjo lyg ir didesnį autoritetą už prokuratūrą, jos žingsnis tiesiog ir jiems nepalikdavo pasirinkimo, todėl,
be abejo, tas procesas nevyko taip sklandžiai tas procesas, nes
dalis milicijos darbuotojų apskritai atsisakė pereiti į nepriklausomą policiją, kita dalis sukūrė OMON, OMON pagrindą, jis
pasipildė iš kitų vidaus reikalų darbuotojų. Ir ten buvo, pasakyčiau, stipresnė alternatyvi struktūra negu prokuratūroje. Ir, aišku, toks alternatyvus valdžių kūrimas, ypač teisėsaugos, vyko,
nes, suprantama, veikė ir KGB struktūra, armija buvo neišvesta,
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ir tokiomis sąlygomis reikėjo dirbti. Ypač buvo įdomu stebėti
susidūrimą su karine prokuratūra, kuri buvo įpratusi, kad jeigu
sovietinis kariškis padaro nusikaltimą, jis tiesiog yra neteisiamas, nepersekiojamas, netraukiamas atsakomybėn Lietuvoje,
o perduodamas karinei jurisdikcijai. Ir mums reikėjo įrodyti ir
įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvoje galioja tik Lietuvos įstatymai
ir jis atsako pagal Lietuvos įstatymus. Be abejo, buvo grasinimų
išlaisvinti ir mus visus nušluot nuo žemės paviršiaus, kai suimdavom kokį kariškį, padariusį nusikaltimą, bet tą spaudimą teko
atlaikyt, nes jis dažnai pasireikšdavo tik žodžiais, iki veiksmų
nebuvo prieita. Bet kai reikėdavo tirti nusikaltimus, kuriuose
dalyvaudavo kariškiai, jie atsisakydavo bendradarbiaut, atsisakydavo duoti parodymus, nebuvo galima patikrinti ir ginklų,
kuriais naudodavosi, šaudydavo, buvo nemažai žmonių sužeista, sustabdant, buvo tokių postų įvairiose vietose, kur sustabdo, įvyksta konfliktas ir žmonės sužeidžiami, o ginklų apžiūrėt
negalima. Bet mes priėmėm tada sprendimą visais atvejais kelti
baudžiamąsias bylas, vis tiek tirti. Buvo apklausiami nukentėjusieji, įvykių dalyviai. Aišku, tų bylų nebuvo galima visiškai
užbaigti, nes, kaip sakiau, kariškiai buvo mums nepavaldūs ir
nebendradarbiaudavo. Bet jeigu jau kuris įkliūdavo ir būdavo
sulaikytas įvykio vietoje arba nespėdavo nubėgti iki karinio dalinio, tada jis, be abejo, atsakydavo pagal mūsų įstatymus. Ir
čia visą laiką ruseno tokia konfliktinė situacija ir toks įtampos
židinėlis. Bet, be abejo, paminėčiau tokias svarbiausias bylas,
kurias teko mums tirti. Tai visa serija pastatų užėmimo. Ne tik
prokuratūra buvo užimta, buvo užimti ir kiti pastatai, kuriuos,
sovietinės valdžios nuomone, turėjo teisę valdyti įvedama kariuomenė. Dėl šių pastatų keldavom baudžiamąsias bylas. Kaip
minėjau, kas dėl kariuomenės, OMON susidūrimo su civiliais,
su muitininkais, su krašto apsaugos darbuotojais, tokie susidūrimai buvo nuolatiniai. Tai sulaikymai, tai susišaudymai,
kai nukentėdavo civiliai visiškai niekuo dėti žmonės, dalyvavę
šiuose konfliktuose. Aišku Sausio 13-osios byla. Mums buvo labai sunku tirti, nes mes galėjom tik tą dalį bylos tirti, kuri buvo
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mums prieinama, t. y. mūsų žmonės nukentėję, mūsų žmonės
dalyvavę, liudytojai, visa kita. Bet tie kariškiai, kurie dalyvavo
visuose veiksmuose, atsisakė mums talkinti, nors vienu metu
mums buvo davę ir ginklus patikrinti, bet tada staiga apsigalvojo. Ir tada ta byla taip ir pasidalijo į 2 dalis. Buvo atvažiavusi
speciali grupė iš Sąjungos, TSRS prokuratūros ir jie tyrė būtent
tą kariškių dalį. Ir po pučo 1991 metais, kai aš nuvažiavau į
Maskvą ir man atidavė tą dalį, daugelis nesitikėjo, kad visdėlto
pavyks tas dvi dalis kažkada mums sulipdyti. Ir mes žinom iš
tos bylos buvo nuteistas ir tas pats garsusis V. Ivanovas, jedinstvininkas, kuris labai aktyviai veikė, ir jis nesitikėjo, kad tie parodymai, kuriuos jis davė tuo metu TSRS prokuratūros tardytojams, pagaliau taps žinomi ir Lietuvos teisėsaugai. Jis tada net
reikalavo tą TSRS prokurorą patraukti atsakomybėn už bylos
perdavimą mums. Bet mums pavyko gauti tą bylą ir kaip sakiau
sulipdyti ir perduot teismui. Medininkų byla. Iki šiol nenubausti kaltininkai, nors jie visi yra. Iš esmės yra nustatyti įtariamieji,
jie visi slapstosi Rusijoj, jų neišduoda, jų neapklausia, nebendradarbiauja šitoj byloj. Bet argi nebuvo galima nuo pirmos nusikaltimo dienos tinkamai tirti šią bylą, nors, be abejo, OMON
neįsileido į savo dalinį (jie čia Antakalnyje buvo okupavę pastatus) ir, be to, kai jie traukėsi, toks buvo pasiektas kompromisas, kad jiems leido išvykti. Ir tai buvo turbūt teisingas politinis
sprendimas. Be abejo, kai kurie žmonės, dalis tų, kurie išvyko,
buvo susiję su tuo nusikaltimu ir jie šiuo metu slapstosi. Tai tokios turbūt svarbiausios daugeliui žinomos bylos, aš jau nenoriu
minėti, kad tais laikais buvo labai stiprus bendros kriminalinės
situacijos šuolis, nusikaltimų skaičius didėdavo beveik 30 procentų kiekvienais metais iki 1991-ųjų. Reikėjo su tais uždaviniais susidoroti. Bet noriu atkreipti dėmesį, kad mūsų santykis
su išorės priešais buvo gana stipriaio remiamas visuomenės. Čia
buvo visiškas palaikymas ir mums buvo lengva dirbti, nes mes
jautėm užnugarį ir viskas buvo tikrai gerai. Daugelis prokurorų
atrodė kaip didvyriai tose situacijose. Tačiau vidaus politikos
reikalai, be abejo, klostėsi ne taip sklandžiai. Ir reikia pasakyti,
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kad daugelis, įsivaizdavę prokuratūrą kaip tą tarybinį monstrą,
bandė ją įtraukti į įvairių sferų kontrolę ir visų gyvenimo sričių
kontrolę ir tiktai Konstitucinis Teismas vėliau, jau 1993 metais, padėjo tašką visai šitai veiklai, labai aiškiai apibrėždamas,
kada prokuratūra turi ginti viešąjį interesą. Nes taip mes tuos
2 metus nagrinėdavom viską ir būdavo tokių ir juokingų pareiškimų. Kodėl išvežami vinys, kodėl išvežamos karvės ar jaučiai
ir visa kita. Tokių kreipimųsi buvo tiek daug, visiems atrodė,
kad prokuratūra turi šituos dalykus išnagrinėt. Aš jau nekalbu apie KGB voratinklius ir kai kurias ekonomines reformas,
dėl kurių padidėdavo nusikalstamumas. Reformos atsisukdavo
prieš pačius teisėsaugininkus, nes įstatymai buvo netobuli, neparengti ir kovoti su tom negerovėm, kurios atsirado pradėjus
ekonominius pertvarkymus, nebuvo galima užkirsti kelio. Tepasakyčiau, kad apskritai to laikotarpio prokuratūros veiklą aš
vertinu pozityviai. Manau, kad ir visuomenė taip vertino… tai
buvo tiesiog akivaizdu. Visuomenė tikrai vertino labai gerai. Ir
ta pilietinė pozicija, vėliau galbūt kai kurios pilietinės pozicijos
buvo prarastos. Bet per tą laikotarpį, okupacinį agresijos laikotarpį, aš manau, kad prokuratūros darbuotojai garbingai vykdė
savo pareigas ir jai keltus uždavinius įvykdė. Taigi apibendrindamas galiu pasakyti, kad štai gal jau bibliografinė retenybė,
buvo išleista tokia knygutė „Lietuvos Respublikos prokuratūra.
Pirmieji veiklos metai“. Čia aprašyta kas ką darė. Dabar leidybos kokybė, aišku, būtų 100 kartų geresnė. Vis tiek galima ir
perskaityt, ir peržiūrėt nuotraukas, nors jos ir nelabai ryškios,
bet tai patys įdomiausi momentai iš prokuratūros darbo. Ir va
štai toks sakinys, kad prokuratūros apsisprendimas turėjo įtakos ne tik kitų teisėsaugos organų darbui, bet ir tapo politiniu ir
teisiniu garantu Lietuvos žmonėms, kad TSRS įstatymai nebus
prievarta vykdomi Lietuvos Respublikoje. Tai visų prima pasakytina apie mūsų jaunuolių šaukimą tarnauti į tarybinę armiją.
Tai aš galvoju, kad prisidėjo prokuratūra. Tiek. Turbūt istorija
įvertins. Ačiū už dėmesį.
***
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LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA KOVOJE
UŽ NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMĄ
Lietuvos šaulių sąjunga, jau paminėjusi savo 85-metį, įrašė garbingus puslapius Lietuvos laisvės kovų istorijoje. Gimusi 1919 m. Nepriklausomybės kovų įkarštyje, Šaulių sąjunga
neretai vykdė svarbias kovos užduotis ten, kur dėl politinių
aplinkybių to negalėjo daryti kariuomenė arba ten, kur tos
kariuomenės apskritai nebuvo. Taikos metais Šaulių sąjunga budėjo valstybės ir visuomenės rimties sargyboje, nuveikė
didžiulį tautinio, patriotinio, pilietinio visuomenės auklėjimo
darbą, intensyviai dirbo švietėjišką darbą, paliko pėdsaką kultūros baruose. Tai buvo viena didžiausių ir geriausiai sutelktų
visuomenės organizacijų. Šaulys buvo suvokiamas kaip blaivus,
patriotiškai nusiteikęs Lietuvos pilietis, kuriam pagarba savo
valstybei jau buvo tapusi dogma. Šaulių sąjunga buvo viena
demokratiškiausių Lietuvos visuomenės susivienijimų. Ūkininkas ir samdinys, kaimo amatininkas ir provincijos tarnautojas,
kaimo mokytojas laikė garbe būti šauliu, šventadieniais miestelyje, bažnytkaimyje ar savo kaime pasipuikuoti šaulio uniforma ar bent uniformine šaulio kepure. Šaulių sąjungos žurnalas „Trimitas“ (tiražas – 30 000 egz.) buvo vienas labiausiai
skaitomų periodinių leidinių (jo „konkurentu“ buvo tik kitas
patriotinis leidinys – žurnalas „Karys“). 1940 m. Lietuvą okupavę sovietai ne tik likvidavo (uždraudė) Šaulių sąjungą. Šauliai pateko į pavojingiausių sovietiniam režimui asmenų sąrašą.
Itin stengtasi kuo greičiau fiziškai sunaikinti šaulių aktyvą.
Šauliai sudarė 1940–1941 m. antisovietinio pasipriešinimo pogrindžio, 1941 m. birželio sukilėlių branduolį, paskui aktyviai
dalyvavo antinaciniame pasipriešinime, kaimų ir miestelių savigynos būriuose, saugojo žmones ir jų turtą nuo partizanais
vadintų sovietinių teroristinių, diversinių ar žvalgybinių būrių antpuolių, apskritai nuo įvairių plėšikų. Nemažai jaunesnio
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* Autorius nesiima vertinti tekste
minimų šaulių bei jų
vadovų pažiūras ar
tolesnę jų veiklą, nes
tai išeitų už straipsnio
problematikos ribų.

amžiaus šaulių dalyvavo Lietuvos partizaniniame kare. Ypač jo
pradžioje.
Lietuvos šaulių sąjunga atsikūrė vis labiau ryškėjant nepriklausomybės atkūrimo siekiui. 1919 m. Šaulių sąjunga kūrėsi
iš Kauno, Alytaus ir dar vieno kito miesto tarnautojų bei provincijos ūkininkų, o sąjungos atkūrimas prasidėjo nuo Kauno
žaliaraiščių. Mintis atkurti Šaulių sąjungą kilo 1989 m. gegužės
12 d. Sąjūdžio Kauno saugos būrių bei žaliaraiščių aktyvo susirinkime. Tokią mintį iškėlė Kauno saugos būrių koordinatorius
Romualdas Zykas. Tame susirinkime jo mintį palaikė būsimieji
šaulių aktyvistai Stasys Ignatavičius, Algimantas Ragelis, Vytautas Zenkus. Birželio 1 d. visuomenei buvo viešai paskelbta
apie Šaulių sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės sudarymą.
Jau vien tik siekis atkurti Lietuvos šaulių sąjungą reiškė kovą už
krašto nepriklausomybę.
Kilus Šaulių sąjungos atkūrimo idėjai ir mėginant ją įgyvendinti, būta įvairių nuomonių. Bet ką naujo įgyvendinant,
visuomet neišvengiama nuomonių įvairovės. Juolab kad įgyvendinant šią idėją krašte dar buvo sovietinis režimas. Manyta,
kad esant tokioms politinėms sąlygoms dar anksti imtis Šaulių
sąjungos atkūrimo. Bijota sovietų represinių struktūrų veiksmų
prieš pirmuosius šaulius. Gal kai ką gąsdinęs netgi pats šaulių
vardas, nes sovietmečiu šauliai buvo persekiojami, Šaulių sąjungai ir jos nariams negailėta kategoriškų neigiamų vertinimų,
ne tik politinio, bet ir kriminalinio pobūdžio etikečių, kitokių
prasimanymų. Sąjūdžio Kauno taryboje iš pradžių kai kas taip
pat pasisakė prieš Šaulių sąjungos atkūrimą. Buvo atsiribota
nuo atsikuriančios Šaulių sąjungos. Netgi būta nuomonių, kad
atbundantieji šauliai negali būti Sąjūdžio saugos būrių nariais.
Manytina, kad tokias ir panašias nuotaikas lėmė pragmatiškas
siekis išvengti itin aštrios valdžios reakcijos ir nenuspėjamų
priemonių prieš žaliaraiščius. Galbūt turėta ir kitų motyvų.
Šaulių sąjungos iniciatyvinės grupės pagrindą sudarė pirmieji šios idėjos entuziastai R. Zykus, S. Ignatavičius, Valdemaras Leonavičius, V. Zenkus, A. Ragelis, Ovidijus Bernatonis,
Gintaras Linkus, Vytautas Kaminskas, Darius Balkė, Liutauras
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Katilius, Valdas Bieliūnas, Juozas Armonaitis. Pirmieji atsiliepusieji į iniciatyvinės grupės kreipimąsi tapo šaulių būrių bei rinktinių atkūrimo pradininkais savo miestuose. Rimvydas Mintautas buvo pirmasis vilnietis, atsiliepęs į minėtą kreipimąsi.
Rugsėjo 20 d. Kelmėje prie Šaulių sąjungos ideologo Vlado
Putvinskio kapo prisiekė aštuoniolikos Kauno šaulių grupė. Tai
buvo pirmoji šaulių priesaika po 1940 m. pavasario. Priesaikoje
šauliai pasižadėjo kovoti už nepriklausomos Lietuvos valstybės
atkūrimą, o atkūrus valstybę – „ištikimai ir šventai saugoti iškovotą nepriklausomybę“.
Rugsėjo 25 d. sudaryta Lietuvos šaulių sąjungos Laikinoji
taryba. Spalio 19 d. suformuotas pirmasis šaulių būrys Kaune
(pirmasis būrio vadas – Liutauras Katilius). Pavienių šaulių ar
nedidelių jų grupių atsirado daugelyje miestų ir miestelių, kitų
gyvenviečių. Gruodžio 2 d. Kelmėje suformuotas oficialiai antras Lietuvoje šaulių būrys (vadas – Juozas Kavaliauskas). Šaulių
būriai formavosi Šeduvoje, Veiveriuose, Skriaudžiuose, Varėnoje, Panevėžyje. Gruodžio 5 d. šaulių susirinkime buvo atkurta Vilniaus šaulių rinktinė. Bene pirmuoju rinktinės valdybos
pirmininku tapo Vytautas Milvydas. Laikinosios tarybos nariai
lankė rajonų centrus, miestelius ir daug prisidėjo prie šaulių būrių bei rinktinių atkūrimo.
Kokia buvo Lietuvos šaulių sąjungos atkuriamojo darbo
reikšmė 1989 m., kai dar neretai vengta viešai garsiai kalbėti
apie nepriklausomybės atkūrimą?
Jau pats Šaulių sąjungos pavadinimas žmonėms žadino viltį, skatino ryžtą. Kita vertus, dar daugumai Lietuvos žmonių
buvo žinoma, jog Šaulių sąjunga kitados buvusi stipri sukarinta
visuomenės organizacija. Dėl to daug kam atrodė, kad jų akyse
atgimsta organizacija, kuri reikalui esant galinti tapti aktyvaus
pasipriešinimo branduoliu. Tai stiprino ryžtingumą. Štai kodėl buvo labai svarbu kuo greičiau visoje Lietuvoje kurti bent
iniciatyvines šaulių grupes, nes visur atkurti ar naujai sukurti
šaulių būrius sąlygos buvo toli gražu ne visose didesnėse gyvenvietėse. Tam būta ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių. Taigi
jau patsai šaulių vardas reiškė kovą už nepriklausomybę. Be to,

157

Laikinosios tarybos nariai ir kiti aktyvesnieji Kauno šauliai su
savo vėliava, apsirengę pirmosiomis šaulių uniformomis, daug
važinėjo po įvairius renginius. Atgimimo metais uniformuotų
šaulių su vėliava dalyvavimas įvairiuose viešuose visuomeniniuose politiniuose renginiuose, ypač pasirodymas periferijoje, taip pat buvo kovos už nepriklausomybę forma. Tai ne tik
darė didelį įspūdį, bet ir teigiamai veikė, mobilizavo žmones,
stiprino jų dvasią, apskritai prisidėjo prie to, jog žmonėse ryškiai mažėjo valdžios ir jos galimų represinių priemonių baimė.
Šia prasme yra neginčijama atsikuriančios Šaulių sąjungos ir jos
viešosios veiklos reikšmė.
Patys šauliai vėliau taip įvertino savo veiklą 1989 m.: „Visi
1989 metais atlikti Šaulių sąjungos atkūrimo darbai vyko stebint ir sekant budriai KGB akiai. Priešiškai Lietuvos nepriklausomybės ir Šaulių sąjungos atkūrimui buvo nusiteikę ir kai kurie rusakalbiai Lietuvos gyventojai bei KP funkcionieriai“.
Šauliai intensyviai rengėsi sąjungos atkuriamajai konferencijai. Jos išvakarėse (sausio 30 d.) buvo patenkintas Laikinosios
tarybos pirmininko R. Zykaus prašymas sustabdyti jo įgaliojimus, o po poros dienų patenkintas ir jo prašymas dėl asmeninių
priežasčių atleisti jį iš pirmininko pareigų (laikinai vadovauti
Tarybai buvo pavesta S. Ignatavičiui). Galima svarstyti klausimą ar spėlioti, kaip tai paveikė pasirengimą atkuriamajai konferencijai.
1990 m. vasario 15 d. Kaune įvyko atkuriamoji Lietuvos
šaulių sąjungos konferencija. Taikantis prie to meto sąlygų,
konferencijoje priimtame statute buvo įrašyta, kad Šaulių sąjunga yra tautinė kultūrinė visuomeninė organizacija. Kita
vertus, statute buvo įrašytas ir Šaulių sąjungos tikslas – nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas bei jos gynimas. Taigi
oficialiuose tekstuose dar buvo lyg ir laviruojama, bet sąjungą
atkuriantiems šauliams nebuvo paslaptis, kas yra po tautinės
kultūrinės organizacijos iškaba. Principinis dalykas yra tai, jog
Lietuvos šaulių sąjunga buvo atkuriama, o ne naujai kuriama
visuomenės karinė patriotinė organizacija. Atkūrimo momentas buvo ypač svarbus politine, visuomenę mobilizuojančia,
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prasme. Atkuriama visuomenės organizacija privalėjo siekti tų
pačių tautinių, karinių patriotinių bei kultūrinių tikslų, kaip ir
1940 m. sovietų likviduota Šaulių sąjunga.
Atkuriamojoje konferencijoje Centro valdybos pirmininku
išrinktas Aleksandras Bendinskas, o sąjungos Garbės pirmininku – šaulių vadovas išeivijoje Mykolas Abarius. Suvažiavime
be Centro valdybos, kaip svarbiausios statutinės šaulių institucijos, buvo dar išrinkta ir Šaulių sąjungos koordinacinė taryba,
kuri iš esmės buvo reikalinga tik pereinamuoju laikotarpiu nuo
iniciatyvinės grupės iki atkuriamosios konferencijos. Koordinacinės tarybos buvimas šalia Centro valdybos siaurino pastarosios kompetenciją ir kartu varžė ar netgi žemino jos autoritetą. Kartais netgi būdavo neaišku, kas yra aukščiau – Centro
valdyba ar Koordinacinė taryba. Šitai tikriausiai nestiprino dar
nesutvirtėjusios organizacijos.
Lietuvos šaulių sąjunga 1919 m. buvo įkurta, o 1989 m. pradėta atkurti tuo pačiu tikslu: ginti Lietuvos nepriklausomybę.
Tai neginčijamai rodo organizacijos tęstinumą. 1989 m. pavasarį Lietuvos šaulių sąjunga pradėjo atsikurti ne tik kovai už
nepriklausomybės atkūrimą, bet ir siekdama gaivinti bei platinti šaulišką patriotinę ideologiją, kurios pagrindus padėjo ir
išplėtojo V. Putvinskis. Deja, ne visuomet įmanoma (gal apskritai neįmanoma?) 1:1 atkurti bet kurią visuomenės organizaciją,
nes pati visuomenė nuolat vystosi, o toje raidoje vyksta gana
prieštaringi procesai, neišvengiamai kinta visuomenės gyvenimo bei raidos sąlygos. Juolab vargu bau įmanoma tiksliai atkurti organizaciją, praėjus 50 metų po jos sunaikinimo. Gal dėl
to nebuvo tokio veržlaus stojimo šaulių eiles kaip 1919 metais?
Per tuos penkis dešimtmečius išaugo dvi kartos, kurias vienaip
ar kitaip paveikė gyvenimas sovietinėje sistemoje. Į daugelį dalykų pasikeitė žmonių požiūriai. Gyventa (ir dabar gyvenama)
absoliučiai skirtingose sąlygose, lyginant su 1919–1920 metais.
Šauliškai patriotinei ideologijai plisti 1989–1991 m. nebuvo ir
dabar nėra taip palanku, kaip prieš 70–85 metus. Kintant laikmečiui ir keičiantis ištisoms kartoms, naujojo laikmečio realijos turi atsispindėti vis atsinaujinančioje ideologijoje.
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Įvykiai sparčiai vystėsi ir Lietuvos šaulių sąjungos įstatus
1990 m. kovo 23 d. įregistravo jau atkurtos Lietuvos Respublikos itin aštrios Vyriausybė. Juose buvo užfiksuota Šaulių
sąjunga kaip visuomeninė tautinė organizacija, kurios tikslas
„stiprinti tautinį atsparumą ir valstybės gynimą, laisvės bei nepriklausomybės atkūrimą“. Vienas iš Šaulių sąjungos uždavinių
buvo – „šaulius parengti tautos gynybai ir Nepriklausomybės
atkūrimui“. Tai buvo pirma Lietuvos organizacija, kurios pamatiniame dokumente užfiksuotas valstybės gynimo būtinumas.
Atkūrus nepriklausomybę, Šaulių sąjunga buvo vienintelė tautinė patriotinė sukarinta organizacija, galinti tam tikru
tai mastu vykdyti valstybines užduotis, nes tuomet dar tik kūrėsi Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyrius, nebuvo jokių
kitų karinių ar sukarintų struktūrų. Tik balandžio 25 d. buvo
įkurtas Krašto apsaugos departamentas, kurio veiklos galutinis
tikslas – Lietuvos kariuomenės bei sienų kontrolės ir apsaugos
pajėgų kūrimas.
Vis dažniau ir ryškiau visuomeniniame gyvenime pasirodančius šaulius sovietinė propaganda stengėsi tapatinti su kažkokiais smogikais, netgi neonaciais.
Krašto apsaugos departamentui inicijavus, gegužės 21 d.
Koordinacinė taryba svarstė Šaulių sąjungos žinybinio pavaldumo klausimą, nes Krašto apsaugos departamentas dar neturėjo kitos organizuotos jėgos ir Šaulių sąjunga galėjo tapti tam
tikru saugumo ir stabilumo įrankiu. Buvo pasisakyta už tai, kad
Šaulių sąjunga būtų pavaldi Krašto apsaugos departamentui.
Sudarytas Šaulių sąjungos štabas (viršininku paskirtas Jonas
Gečas), kuris turėjo koordinuoti santykius su Krašto apsaugos
departamentu, organizuoti šaulių mokymus. Netgi buvo manoma sudaryti Štabo tarybą, kuri spręstų visus svarbiausius klausimus. Taip būtų buvęs suformuotas daugiapakopis Šaulių sąjungos valdymas: Centro valdyba, Koordinacinė taryba, Štabas,
Štabo taryba. Daugiapakopiškumas tik sunkino valdymą. Apskritai brendo konfliktinė situacija, nes Centro valdyba norėjo
turėti didesnės įtakos Šaulių sąjungos štabui, t. y. būti mažiau
priklausoma nuo Krašto apsaugos departamento. Apskritai di-
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dėjo trintis tarp Šaulių sąjungos vadovybės ir Krašto apsaugos
departamento, aštrėjo prieštaravimai.
Koordinacinės tarybos gegužės 21 d. posėdyje Centro valdybos pirmininkui A. Bendinskui buvo pareikštas nepasitikėjimas, jis buvo pašalintas iš Šaulių sąjungos. Pirmininko pareigas
pavesta eiti Gediminui Jankui.
Centro valdybos iniciatyva liepos 28 d. buvo sušauktas šaulių rinktinių valdybų pirmininkų ir padalinių atstovų posėdis,
kuriame, išdėsčius priekaištus Krašto apsaugos departamentui
ir tam tikrus motyvus, buvo pasiūlyta Šaulių sąjungos Štabą
subordinuoti Centro valdybai, t. y. atskirti Štabą nuo pavaldumo Krašto apsaugos departamentui. Buvo suabejota, ar šauliai
sulauksią įsakymo priešintis, jeigu SSRS imtųsi agresijos prieš
Lietuvos valstybę. Tokios abejonės buvo vienas motyvų Šaulių
sąjungai išlikti savarankiškai organizacijai, nepavaldžiai Krašto
apsaugos departamentui. Šio posėdžio rezoliucijoje užfiksuota,
kad Šaulių sąjunga liekanti savanoriška visuomeninė organizacija, nepavaldi Krašto apsaugos departamentui. Dėl Štabo pavaldumo pakeitimo ir iš to kilusių pasekmių J. Gečas atsistatydino iš Štabo viršininko pareigų. J. Gečui buvo siūloma pasilikti
bent koordinatoriumi tarp Šaulių sąjungos Centro valdybos ir
Krašto apsaugos departamento. Šaulių sąjungos štabas išliko,
bet tapo pavaldus tik Centro valdybai. Naujuoju Štabo viršininku buvo išrinktas V. Milvydas. Tačiau jau rugsėjo pradžioje
jis buvo atleistas iš Centro valdybos nario bei Štabo viršininko pareigų, pateikus įvairius priekaištus bei kaltinimus. Štabo
viršininku tapo A. Dulskis. Buvo pakeista Štabo organizacinė
struktūra. Vis dėlto Centro valdyba siekė V. Milvydą pašalinti iš
Vilniaus rinktinės valdybos pirmininko pareigų, bet dauguma
Vilniaus šaulių palaikė V. Milvydą ir jis savo pareigas ėjo toliau. Prasidėjo nieko gera nedavusi trintis tarp Centro valdybos
ir Vilniaus rinktinės, kurią eskalavo Centro valdyba. Gruodžio
29 d. Centro valdyba atleido V. Milvydą iš Vilniaus rinktinės
valdybos pirmininko pareigų. Naujuoju valdybos pirmininku
buvo patvirtintas Sigitas Vaitulionis. Vilniaus šaulių rinktinė
neišvengė trinties ir rinktinės viduje.
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Dabar vyrauja nuomonė, kad šis Centro valdybos inicijuotas sprendimas atsisakyti pavaldumo Krašto apsaugos departamentui buvęs lemtingas Šaulių sąjungai, daugelį metų stabdė
Šaulių sąjungos plėtrą. Be to, šis sprendimas sužadino (sukėlė)
vidinius nesutarimus Šaulių sąjungoje. Belieka tik aiškintis, ar
ši lemtinga klaida buvo atsitiktinė. Šaulių sąjungos nestiprino
ir trintis jos struktūrų viduje.
Atsisakę pavaldumo Krašto apsaugos departamentui, šauliai
kol kas vis dar aktyviai dalyvavo visuomeniniame politiniame
gyvenime, bet vėliau pradėjo šalintis kitų organizacijų renginių.
Kaune lapkričio 23–24 d. įvyko ilgai rengtas Šaulių sąjungos suvažiavimas, sustiprinęs sąjungą kaip organizaciją. Suvažiavime buvo patvirtintas sąjungos statutas ir priimtos penkios
rezoliucijos: dėl Šaulių sąjungos veiklos krypčių, dėl santykių
su valstybinėmis struktūromis, dėl santykių su politinėmis
partijomis ir visuomeniniais judėjimais, dėl požiūrio į sovietinės kariuomenės dalinius Lietuvoje, dėl požiūrio į kitų tautybių
Lietuvos piliečius. Centro valdybos pirmininku suvažiavimas
išrinko G. Jankų.
Po suvažiavimo sparčiai kūrėsi nauji šaulių padaliniai, daugėjo šaulių. 1991 m. sovietų agresijos išvakarėse Šaulių sąjunga
jau buvo kiekybiškai išaugusi, sustiprėjusi ir galėjo vykdyti ribotas kovines užduotis.
1991 m. sausio pirmomis dienomis Lietuvoje, visų pirma
Vilniuje, sovietai pradėjo demonstruoti jėgą. Suaktyvino savo
veiklą įvairios antivalstybinės grupuotės.
Sausio 7 d., kai „Jedinstvo“ organizacija pradėjo mitingus ir
netgi ėmėsi agresyvių veiksmų ir kai buvo pranešta apie specialiosios paskirties desantinių dalinių įvedimą į Lietuvą, Šaulių
sąjungos vadovybė davė nurodymą šaulių padalinių vadams
imtis priemonių apsaugoti jaunuolius nuo prievartinio ėmimo į
sovietinę kariuomenę. Tai buvo pirmoji šaulių kovinė užduotis.
Tą dieną Krašto apsaugos departamentas davė kovinę užduotį
Vilniaus šaulių rinktinei: pagrindines rinktinės pajėgas skirti
Aukščiausiosios Tarybos apsaugai bei saugoti Gedimino pilies
bokštą ir jame iškeltą Trispalvę.
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Sausio 8 d., kai prie Aukščiausiosios Tarybos mitingavę
LKP (SSKP platformos) kurstomi jedinstveninkai ėmėsi agresyvių veiksmų – palaikomi savo vadinamųjų kovinių draugovių
ir persirengusių kariškių – prasiskverbė į Aukščiausiosios Tarybos vidinį kiemelį bei mėgino įsiveržti į vidų ir nuversti teisėtą
valdžią, atremti šį puolimą padėjo ir Vilniaus šauliai. Dėl sovietų agresijos ir dėl to dinamiškai besiklostančių įvykių, Šaulių
sąjungoje buvo paskelbta kovinė parengtis. Krašto apsaugos
departamento direktorius Audrius Butkevičius kreipėsi į Šaulių
sąjungos Centro valdybą, prašydamas šaulių paramos. Tą pačią
dieną Vilniaus šaulių rinktinės pajėgos buvo išdėstytos trijuose
punktuose: Aukščiausiojoje Taryboje buvo pagrindinės pajėgos – 50 šaulių su rinktinės valdybos pirmininku ir kitais aktyvistais priešakyje; Gedimino pilies bokšte – Romo Šimansko
vadovaujama 15 šaulių grupė; savivaldybei paprašius 5 šauliai
buvo pasiųsti budėti savivaldybės patalpose.
Šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininkas G. Jankus,
atsiliepdamas į Krašto apsaugos departamento direktoriaus
prašymą, įsakė visiems šaulių padaliniams sausio 9 d. prie
Aukščiausiosios Tarybos pasiųsti kuo daugiau šaulių. Tą dieną
iš visos Lietuvos čia susirinko 150 šaulių. Į Vilnių gausiausiai
šauliai suvažiavo iš Kauno, Alytaus, Varėnos ir Panevėžio, buvo
šaulių iš Marijampolės ir kitų miestų. Jiems buvo pavesta saugoti ir ginti II rūmų korpusą.
Rūmų gynyboje dalyvavę Šaulių sąjungos Centro valdybos
nariai kartu su šaulių padalinių atstovais sausio 9 d. nutarė
šiuo ypatingos grėsmės metu sustabdyti Centro valdybos įgaliojimus. Vietoj Centro valdybos ir jos pirmininko buvo išrinktas Šaulių sąjungos vadas. Juo tapo G. Jankus. Buvo suformuota
Vado taryba kaip patariamoji institucija. Šaulių sąjungoje buvo
įvesta griežtesnė tvarka, pagerėjo drausmė. Šaulių rinktinės ne
tik davė kovotojų ginti Aukščiausiajai Tarybai, bet ir vietose organizavo budėjimus prie svarbesnių objektų, formavo gynybos
grupes bei būrius.
Didėjant įtampai ir puolimo grėsmei, sausio 11 d. buvo
suformuotas šaulio J. Gečo vadovaujamas Centrinis gynybos
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štabas (štabo viršininko pavaduotojais tapo Česlovas Jezerskas
ir Virginijus Česnulevičius). Centriniame gynybos štabe buvo
keletas Šaulių sąjungos vadovybės narių bei aktyvistų (G. Jankus, S. Ignatavičius, M. Zakšauskas). Štabui teko rūpintis ne tik
šauliams paskirto objekto gynybos bei Aukščiausiosios Tarybos pastate buvusių šaulių apginklavimo, maitinimo, apskritai
aprūpinimo klausimais, bet ir šaulių dalyvavimo kitų svarbių
objektų visame krašte apsaugos reikalais, informacijos apie sovietų veiksmus bei padėtį Lietuvoje rinkimu.
Šaulių sąjungos Vado taryba buvo tik patariamoji institucija. Operatyviai vadovauti šauliams vadui buvo reikalinga sukarinto pobūdžio institucija. Tam reikalui sausio 11 d. Aukščiausiojoje Taryboje buvo suformuotas G. Jankaus vadovaujamas
Šaulių sąjungos štabas, kurio nariais tapo rinktinių valdybų
pirmininkai, štabų viršininkai ir kiti šaulių aktyvistai (Vytautas Bieliūnas, Albinas Čaplikas, Vytautas Geštautas, Antanas
Karalukas, Algirdas Kodelskas, Anatolijus Michailovas, Rimvydas Mintautas, Viktoras Rudžianskas, Antanas Sirtautas, Sigitas Vaitulionis ir kt.). Štabas dislokavosi II rūmuose, kur buvo
sutelktos pagrindinės šaulių pajėgos. Aukščiausiosios Tarybos
pastate užsibarikadavę šauliai visomis tuo metu įmanomomis
priemonėmis stiprino savo gynybos pozicijas.
Sovietinės kariuomenės agresyvūs veiksmai suintensyvėjo
naktį iš sausio 11 į 12 d., o sausio 12 d. vėlyvą vakarą vis įžūlesnis karinės jėgos ir jos veiksmų demonstravimas rodė artėjant
agresijos kulminaciją. Aukščiausiosios Tarybos ir jos Pirmininko Vytauto Landsbergio vardu žmonės, Lietuvos piliečiai, buvo
raginami ateiti ginti parlamento ir Vyriausybės pastatus, kitus
svarbius objektus. Buvo perskirstomos šaulių pajėgos gynyboje. Į Vilnių suvažiavę šauliai paprastai telkėsi Aukščiausiosios
Tarybos rūmuose. Kituose svarbiuose objektuose neretai stigo
nors maždaug kariškais pagrindais organizuotos jėgos. Štabai
perskirstė pajėgas ir sausio 12 d. vakare Vilniaus rinktinės „Geležinis Vilkas“ kuopos šauliai buvo pasiųsti ginti Televizijos
bokštą, nes vakare jau išaiškėjo, kad didžiausias sovietų kariškių puolimo pavojus gresia Aukščiausiajai Tarybai ir Televizi-
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jos bokštui. Prie šių objektų susitelkė dauguma V. Landsbergio
pašauktų ginti nepriklausomybę neorganizuotų į jokias struktūras žmonių. Aukščiausiosios Tarybos pastate užsibarikadavę
šauliai pradėjo gaminti „Molotovo kokteilį“…
Po to kai sovietų desantininkai, kurių užnugaryje ėjo Valerijaus Ivanovo raudonieji draugovininkai, vidurnaktį iš sausio
12 į 13 d. šturmavo ir užėmė Radijo ir televizijos komitetą bei
Televizijos bokštą, kur buvo gynėjų aukų, šauliams buvo įsakyta išeiti iš Aukščiausiosios Tarybos pastato. Dėl to rūmuose
tarp šaulių kilo tam tikra sumaištis. Nervinė įtampa pasiekė
kulminaciją. Šauliai pakluso gynybos štabo įsakymui. Išvestiems iš rūmų šauliams buvo liepta išsiskirstyti ir įsimaišyti
rūmus supusioje keliatūkstantinėje minioje. Dauguma šaulių
buvo uniformuoti arba bent turėjo kepures su šauliška kokarda,
daug kas buvo šiaip taip ginkluoti, todėl negalėjo įvykdyti įsakymo išsiskirstyti. Šauliai išsirikiavo Aukščiausiosios Tarybos
rūmų vidiniame kiemelyje ir laukė tolesnių nurodymų. Nesulaukę kitokių Centrinio gynybos štabo nurodymų, šauliai, savo
vadų vedini, sugrįžo į rūmus. Vėliau Šaulių sąjungos Vado taryba nusprendė daugiau nebepalikti šauliams nurodytų gynybos pozicijų Aukščiausiosios Tarybos rūmuose, kol parlamentui
grės pavojus.
Sausio 13-osios naktį, gindami Televizijos bokštą, žuvo Vilniaus rinktinės „Geležinis Vilkas“ kuopos šauliai Darius Gerbutavičius ir Ignas Šimulionis. Po mirties jie apdovanoti Vyčio
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ir Šaulių Žvaigždės ordinais. Įvairiu
metu Aukščiausiosios Tarybos gynyboje budėjo per 300 šaulių.
Daug šaulių saugojo Radijo ir televizijos komitetą, Televizijos
bokštą, radijo stotį Sitkūnuose, kitus svarbius objektus. Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynyboje likę šauliai sausio 13-osios
ankstų rytą pradėjo statyti pirmąsias barikadas aplink parlamentą, paskui kasė prieštankinius griovius, statė ir rengė kitus įtvirtinimus. Didžiausio pavojaus nepriklausomybei metu
Lietuvos šaulių sąjungos centrinėje būstinėje Kaune budėjo ir
pasipriešinimo veiksmus koordinavo grupė šaulių aktyvo (Jonas Oleka, Kostas Tamulionis, Vytautas Zenkus), palaikę ryšį
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su Šaulių štabu Aukščiausiojoje Taryboje bei šaulių padaliniais,
budėjusiais prie kitų svarbių objektų visoje Lietuvoje.
Pabrėžtina, kad aktyvus šaulių dalyvavimas Nepriklausomybės gynimo akcijose 1991 m. sausį konsolidavo Lietuvos
šaulių sąjungą, sumažino vidinę įtampą bei trintį. Išnyko anksčiau išryškėjusi konfrontacija tarp Centro valdybos ir Vilniaus
rinktinės.
Maskvai nepavykus 1991 m. sausio 7–13 d. užgniaužti Lietuvos Nepriklausomybės, pagrįstai buvo tikimasi naujų sovietinės agresijos protrūkių. Dėl to buvo suskubta organizuoti savo
karines formuotes. Dar negalvota apie mobilizaciją ar kitas panašias formas, nes to meto sąlygomis šitai buvo nerealu. Nebuvo galimybių telkti profesines karines struktūras. Realiausia
buvo telkti nereguliarias formuotes savanoriškumo pagrindais.
1991 m. sausio 17 d. Aukščiausioji Taryba priėmė Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) įstatymą, kuris turėjo didžiulės visuomenę mobilizuojančios reikšmės, o Maskvai
demonstravo Lietuvos piliečių ryžtą ginti savo valstybę. SKAT
įstatymas turėjo svarbios praktinės jame viešai nedeklaruotos
(nedemonstruotos) reikšmės. Šitas įstatymas visiems į kokias
nors formuotes organizuotiems nepriklausomybės gynėjams
suteikė oficialų teisinį karių statusą su visomis iš jo kylančiomis pasekmėmis. Į oficialiai įteisintas SKAT formuotes sutelktų
gynėjų sovietai tarptautinės teisės požiūriu negalėjo apkaltinti
terorizmu ar dalyvavimu neteisėtose ginkluotose formuotėse.
Paskui nemažai šaulių įsijungė į SKAT, nuėjo į kuriamą pasienio apsaugos tarnybą bei pirmąją reguliariosios kariuomenės – formuojamą „Geležinio Vilko“ – brigadą. Buvimas šaulių
struktūrose realiai jiems nuėjo į antrą planą.
Taip buvo sukurta iš esmės Šaulių sąjungai analogiška savanoriška tarnyba, turinti tokius pačius kaip ir šauliai teritorinės
gynybos tikslus. Deklaruoti ir kurti alternatyvią formuotę, skirtą
vykdyti uždavinius, kuriuos galėjo spręsti išplėsta ir materialine
baze sustiprinta Lietuvos šaulių sąjunga, Vyriausybę ir Aukščiausiąją Tarybą iš esmės paskatino Šaulių sąjungos vadovybės
principinė pozicija ir elgesys 1990 m. vasarą, kai buvo demons-
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tratyviai atsisakyta pavaldumo Krašto apsaugos departamentui,
siekiant išlaikyti savarankiško veikimo maksimumą, vėliau taip
pat Šaulių sąjungoje kilę vidiniai nesutarimai bei trintis. Dėl to
Šaulių sąjungai vėliau teko ieškoti nišų savo veiklos plėtrai.
Vadovybės nurodymu 1991 m. vasarį Aukščiausiosios Tarybos rūmų apsauga buvo pavesta Apsaugos skyriaus darbuotojams ir SKAT padaliniams. Organizuoti šaulių budėjimai nutrūko ir atsinaujino tik kovo pradžioje, jie tęsėsi iki liepos pabaigos. Tada tai buvo veikiau visuomenės dalyvavimo parlamento
apsaugoje demonstravimas nei reikšminga veikla.
1991 m. gegužės 19 d. iš pasalų buvo nužudytas Vilniaus
rinktinės šaulys pasienietis Gintaras Žegunis – paskutinė šaulių auka nepriklausomybės įtvirtinimo laikotarpiu.
1991 m. rugpjūčio 19 d. ankstų rytą Maskvoje prasidėjo pučas, kurio pradžią Lietuvoje lydėjo sovietinių kariškių jėgos demonstravimas. Šauliai ėmėsi priemonių apsaugoti dokumentaciją bei kitas vertybes. Ne visos tos priemonės buvo veiksmingos.
Kaune kariškiai Šaulių sąjungos Centro valdybai pateikė ultimatumą iki 17 val. nutraukti bet kokią veiklą ir apleisti patalpas.
Kitose šaulių rinktinėse taip pat sulaukta kariškių ultimatyvių
reikalavimų. Pučo Maskvoje dienomis Šaulių sąjungoje sustiprinta kovinė parengtis, sudarytos mobiliosios kovos grupės, vėl
pradėta budėti prie vyriausybinių ir kitų svarbių objektų imtasi
priemonių pasirengti galimam ilgesniam pasipriešinimui. Šauliai
ėmėsi žvalgyti sovietų karinius dalinius ir jų aplinką, stengėsi užmegzti kontaktus su sovietų kariškiais, kad būtų galima juos paveikti, bent kiek neutralizuoti kariškių veiksmus prieš Lietuvą.
Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimas sutapo su Atgimimo
pradžia. Nuo atkūrimo pradžios Šaulių sąjunga tapo aktyvi
kovos už nepriklausomybės atstatymą dalyvė. Jau pats Šaulių
sąjungos atkūrimo faktas buvo kova už nepriklausomybę. Atkūrus nepriklausomybę, Šaulių sąjunga ilgokai buvo vienintelė tautinė patriotinė sukarinta organizacija, galinti vykdyti kai
kurias valstybines užduotis. SSRS agresijos prieš Lietuvos valstybę 1991 m. sausio–rugpjūčio mėn. Šaulių sąjunga įnešė svarų
indėlį tautos kovoje už nepriklausomybę.
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1991-ųjų įvykių dalyvių prisiminimai

EM A N UELIS ZINGER IS
1991 m. Aukščiausiosios Tarybos
Užsienio reikalų komisijos pirmininkas

Sveiki, mieli bičiuliai, bendražygiai. Ateinu tik iš Užsienio
reikalų komiteto posėdžio, kuris buvo skirtas Gruzijai. Ateidamas aš pagalvojau: krizė Gruzijoj, Rusijos boikotas prieš Gruziją, ekonominė blokada, bandymas palaužti žmones. Ir aš pagalvojau – visą laiką tas pats… Šią naktį mirė A. Litvinenka – žmogus, pabėgęs iš Maskvos ir pasakęs, kad 1999 metų įvykiai Maskvoje, kai buvo susprogdintas visas kvartalas, galbūt buvo vykdomosios valdžios, o ne čečėnų darbas. Manoma, kad jį nunuodijo. Ir įtarimas krenta kažkam irgi, ko gero, Maskvoje. Būdami
ES paskutinė metro, geležinkelio stotelė šitoj pusėj, mes niekaip
neišeiname iš tų paribio grėsmių. O paribio grėsmės susijusios
su laisvės atgavimu ir įtvirtinimu bei jos atkūrimu, kaip tik ką
labai nuosekliai išaiškino punktais ambasadorius Č. Stankevičius. Jis pasakojo apie atkūrimo epą. Kitas mūsų atkūrimo autorius, kuris liko už borto (mes visi žinom gerbiamą profesorių V.
Landsbergį, jo nepaprastą vaidmenį), kuris šalia buvo ir Amerikoje, ir Romoje, tausojo mūsų atmintį, buvo Stasys Lozoraitis. S.
Lozoraitis nebuvo tiktai ambasadorių būrio vadovas, kurie atstovavo mūsų laisvei, kol mes buvom okupuoti. Tai buvo mąstytojas, kuris galvojo apie šiuolaikinę, modernią, europietišką
Lietuvą. Atsimenu tuos nelaimingus [prezidento] rinkimus, atsimenu jo keistas ligas, po kurių jis iš karto ir mirė, ir atsimenu
jo pasakymus man per prezidento rinkimus: „Emanueli, – jis sakydavo man kaip žmogui, kuris bando sukurti Lietuvos užsienio reikalų strategiją, – neužmiršk, kad ir po dešimtmečio bus
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svarbu įtikint visas Vakarų valstybes ir pasiekti tą teisinio lygį,
kad mūsų valstybė buvo ne įkurta, o atkurta. Tai nėra savaime
suprantamas dalykas. Tai yra savaime suprantama seniems
Kauno gyventojams, tai lietuvių tautos daliai, kuri buvo susieta
su ikikarine nepriklausoma Lietuva. Bet tai nėra savaime aišku
vokiečiams, nėra savaime aišku tiems, kurie pokario metais pasidavė sovietų įtikinėjimams ir pripažino fiktyvius 1941 metų
Liaudies seimo rinkimus, t. y. pripažino LTSR kaip Sovietų Sąjungos dalį. Yra daug valstybių, kurios tai padarė. Iš esmės dabar svarstant valstybės Seime mūsų ambasados atgavimo klausimą (paskutinė ambasada liko Romoje) mes dabar tą paskutinį
pastatą bandom atgaut iš Italijos vyriausybės. 1940 metais
Mussolinis perdavė ją Rusijai. Tuo mes baigiame 16 metų mūsų
valstybingumo epą. Ir grįžtant prie pradžių, labai svarbu yra
atsiminti, kas buvo tos valios stiprintojai. Valios pasakyti „ne“
brukamai Lietuvos koncepcijai. Naujos Lietuvos koncepcijai –
ne atkurtos, o įkuriamos Lietuvos koncepcijai. Ir šitas atkūrimo
procesas man asmeniškai, aš turiu pasakyt, buvo pakankamai
lengvas, nes mano tėvai yra iš ikikarinio Kauno, gyveno Laisvės
alėjoje. Iki karo Laisvės alėjoje turėjom savo nedidelį viešbutuką, pavadintą „Komercija“. Ikikarinės mano šeimos nuotraukos
kabėjo mano kabinete Kaune ir visą laiką per tuos Sovietų Sąjungos dešimtmečius matant pas Vidmantą Valiušaitį po stiklu
ikikarinės Lietuvos žemėlapį man visada buvo aišku, kad ši nesąmonė už lango yra laikina, todėl, kad Sovietų Sąjunga yra laikina. Ir tai yra laikina tikrovė. Bet diskusijos apie tą laikiną,
primestą mums tikrovę, kuri buvo ne mūsų, vyksta iki šiol šitoj
visuomenėj ir aš nesu įsitikinęs, kuri visuomenės dalis yra laimėjus, tai yra tragedija, kuri vyksta tarp šitų dviejų tautų. Man
sakydavo gerbiamas kolega A. Brazauskas: argi nebuvo gyvenimo, argi netiesėm kelių, argi nevyko nuo 1940-ųjų, nuo 1945ųjų daug gerų dalykų? Mano atsakymas buvo – vyko daug gerų
dalykų Lietuvoje, aš pats skaičiau begalę pogrindinių knygų,
buvo begalė laiko kultūrai, to dabar nėra, bet mes laukėme atsikuriančios laisvės, atsikuriančio gyvenimo ir jo pagrindus mes
turėjom iš ikikarinės Lietuvos. Savaime suprantama šis dalykas
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labai ilgai yra žaidžiamas didelių pasaulio geopolitinių centrų.
Tik ką prieš porą savaičių atvažiavęs ponas K. Kosačiovas, Užsienio komiteto pirmininkas, labai rimtas Rusijos strategas, paėmė per vakarienę mano ranką į savo delną ir tyliai pažiūrėjęs į
akis pasakė: „Emanueli, ar jūsų žmonės nejaučia nostalgijos Sovietų Sąjungai?“ Ir tyliai nusišypsojo nelaukdamas iš manęs atsakymo. O kodėl jis nelaukė atsakymo? Todėl, matyt, kad jis
turi Lietuvos gyventojų apklausas pas save ant stalo, rodančias
nuotaikas. Jiems yra svarbu, kas šitoj valstybėj vyksta. Ne tiktai
stojimas į NATO ir ES, bet ir kaip keičiasi nuotaikos viduj ir
kokia yra kritinė masė žmonių Lietuvos valstybės viduj. Kokia
yra raudonųjų kūnelių apykaitos strategija dabar. Kaip Lietuva
yra nusiteikus – vakarietiškai, patriotiškai ar mažiau patriotiškai, mažiau vakarietiškai. Šį procesą, matyt, norima paveikti.
Todėl S. Lozoraičio pasakymas apie mūsų valstybingumo atkūrimą ir po 16 metų yra be galo svarbus. Ir jo įtvirtinimą – to
juridinio atkūrimo. Ir man grįžtant prie kelių momentų, aš norėčiau pademonstruoti jums gyvai keletą epizodų iš minėtų derybų su Maskva. Toj derybų komisijoj buvo tuo metu kruopščiai
su N. Ryžkovu, t. y. su TSRS susirašinėjęs kolega R. Ozolas. Rusijos pusėj buvo Filipas Dubkovas, KGB komiteto pirmininko
pavaduotojas, buvo M. Moisejevas, Tarybų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų štabo šefas, visa grupė ministrų. Mūsų pusė buvo E.
Bičkauskas, ponia K. Prunskienė, vedė profesorius V. Landsbergis, dar keleto pavardžių, ko gero, nepaminėjau, iš mūsų pusės – ponas R. Ozolas. Žodžiu, kaip atrodė. Įeinam į salę. Atskridom tokiu JAK 40, labai panašiu į klykiantį asilą, lėktuvu. Nusileidom, pasitiko mus deputatų salėje ir nuvežė į Kremlių. Kremliuje N. Ryžkovas pradėjo savo kalbas tokiu kreipiniu į profesorių Landsbergį: tovaričš predsedacil soveta socialističiskich
respublik. Jis pasakydavo visą tą sovietinį mūsų pavadinimą, be
galo ilgą. Atsimenu, profesorius V. Landsbergis jam atsakė:
pone, ir parodė vieną tokį mažą protokolą rusų pusėje. Pasakė,
kad mes atsivežėm vieną tokią nedidukę porcelianinę vertėją –
kad priprastų. Mūsų delegacijoj buvo vertėja, nors mes puikiai
šnekėjom rusiškai. Įvadui – vertėją, o paskui prasidėjo tas, tik
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ką puikiai ponas Č. Stankevičius parodė, tas mūšis dėl pasakymo „mes nesame jūsų dalis“. Mes nesame jūsų, mes nesame jūsų
tikrovės dalis. Mes visą laiką gyvenome laikinai mums primestomis sąlygomis – vadinamomis okupacija. Kai kurie sako – viskas ir taip būtų įvykę, viskas ir taip būtų nuriedėję jūsų nepriklausomybės linkme. Vis tiek 1991 metų rugsėjo mėnesį buvo
pučas. Jūsų Kovo 11-osios valia buvo tik pakeliui į tą įvykių raidą. Aš turiu pasakyti, kad mes buvome, gerbiami signatarai, čia
susirinkę salėje, priešingų įvykių liudytojai. Jokiu būdu. Mūsų
valia reiškė, ko gero, ne mažiau negu įvykiai Maskvoje, kuriems
turėjo įtakos mūsų valia. Nes buvo daroma viskas, kad mūsų
valią palaužtų. Visos įmanomos psichologinės priemonės. Visas
kompleksas, įskaitant tai, kad mano namuose sąjūdiečiai surado 4 tokius kaip didžiulės pelės mikrofonus sienose ir juos iškrapštė. Mus spaudė įvairiais įmanomais būdais, kad atsisakytume atkūrimo idėjos. Ir dabar, kai po 16 metų mes matome,
kad vyksta procesas, kuris parodo, kad mes iššokome kaip pro
rakto skylutę iš to pragaro. Žiūrėkit, koks spaudimas vyksta
Kaukazo šalims, kurios bando po 16 metų galutinai atsisveikint
su ta tikrove, kuri joms irgi yra primesta. Bet joms sunkiau, jos
neturėjo ikikarinės nepriklausomos Gruzijos, jos turėjo tik 3
metus nepriklausomybės. Grįžtant į to meto tikrovę, į tų, kurie
mus parėmė, tikrovę, aš galiu pasakyt, kad Šiaurės šalys buvo
nepaprastosios, parodė, kad egzistuoja ne tik valstybės įtaka,
bet egzistuoja ir asmenybės reikšmė tai įtakai. Aš atsimenu mirusį nuostabų Islandijos lietuvių kalbos profesorių A. Hannibalssoną. Tai buvo mūsų garbės konsulas Reikjavike. Profesorius sakydavo man telefonu Reikjavike – negrįžk, kol jie mūsų
nepripažins. Tai buvo mažas toks Panevėžio dydžio miestelis,
parlamentas turbūt mažesnis nei ši salė, ir berods 26 deputatai.
Ir aš atsimenu tas kalbas, kur teko sakyti paprastiems Islandijos
žmonėms. Jie tikėjo, kad mes norim laisvės, jie tikėjo mumis.
Tai nebuvo šypsenos dėl situacijos. Buvo milžiniška Rusijos ambasada Reikjavike ir milžiniška Amerikos bazė. Ir turbūt vienas
kitą jie ten sekė. Įsivaizduot reikia Reikjaviką tuo metu ir poną
A. Hannibalssoną, kuris man vasario mėnesį pasakė: mes jus
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pripažinsime, nors Maskva ir žada atšaukt savo ambasadorių. Ir
vasario 8 dieną jie padarė pirmą parlamento pareiškimą, kad
atsakydamas į Sausio mėnesio įvykius, atsakydamas į lietuvių
tautos valią, jų parlamentas reagavo ne tik į mūsų Kovo 11-osios
pareiškimą, bet į nepasidavimą Sausio 13 dienos atakai. Jie
matė, kad Lietuva nepasiduoda, ji turi politinę valią. Ir jie mūsų
prašomi norėjo kuo greičiau ištiesti ranką Lietuvai pripažinimo
keliu, matydami tą burzgiančių tankų vaizdą. Ir todėl, žinoma,
tai, kad islandai mus pripažino pirmieji, nėra savaime suprantama. Tai yra didelės politinės valios dalykas. Baigdamas dar norėčiau prisiminti keletą vaizdų iš 1990 metų. Aš atsimenu
OMON būstinę, kai mes su Lietuvos kariuomene užėjome, milžinišką žemėlapį. Žemėlapis buvo toksai. Aš tą žemėlapį atidaviau į Kauno istorijos muziejų. Milžiniškas žemėlapis: Klaipėda,
Vilnius, atimti iš Lietuvos, ir Kauno dydžio Lietuva. OMON karinėj būstinėj. Štai ką jie geriausiu atveju įsivaizdavo, – jeigu jau
taip atsitiktų, tai tokia Lietuva turėtų būt. Šiuo paskutiniu vaizdu noriu užbaigti pasakymą, kad ėjom tada prieš įvykių raidą.
Ir dabar mes pasauly bandydami padėt toms šalims išsivaduot
einam prieš įvykių raidą. Ir aš manau, kad mes Lietuvoj turėsime politinės valios, jaunimas turės tiek politinės valios, kad pažins savo istoriją ir perims ryžtingumo estafetę bei norą Lietuvą
matyt tarp Vakarų šalių. Lygią tarp lygių. Ačiū.

Doc. dr. VAC Y S B AG D O N AV I Č I U S
„Vydūno“ draugijos pirmininkas

Na, aš po gerbiamo V. Valiušaičio pranešimo beveik būčiau
linkęs atsisakyti savo žodžio, nes jis iš esmės pasakė tai, ką aš
ir norėjau pasakyti bei akcentuoti. Reikšdamas pageidavimus
šios konferencijos organizatoriams, pirmiausia, žinoma, dėkoju, kad tokia konferencija įvyko ir kad tai, kas čia išgirsta ir ką
priminė šioj konferencijoj jau mūsų kartos žmonės, nepaprastai
daug atgaivino, o jaunajai kartai turbūt ir labai daug pasakė. Tik
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nežinau, kaip čia bus. Jaunimo dabar jau nedaug beliko, bet pagrindinę dalį išklausė. Ar visa tai, kas šiandien šnekama ir apskritai, ir apie tai šnekama, apie tuos laikus, apie tą didvyriškumą
ir heroizmą, ar pasieks, ar suvaidins tą vaidmenį, auklėjamąjį,
patriotinį, pilietiškumo ir taip toliau. Va čia yra tokia didelė
problema, kurią reikėtų kažkaip spręsti. Gal būtų buvę gerai,
čia jau kaip pageidavimas organizatoriams, praplėsti šiek tiek
konferencijos tematiką, o gal ir chronologiją bent kokiu vienu
mėnesiu. Galbūt kažkam reikėjo pakalbėti ir paanalizuoti, kas
dėjosi ne tiktai tose struktūrose, apie kurias čia buvo daug šnekama, ir visai tautai buvo atskleista kai kurios reikšmingos ir
svarbios detalės, bet kas dėjosi už parlamento, kas dėjosi gatvėj,
kas dėjosi visoj Lietuvoj, kaip pati tauta dalyvavo. Nes dabar čia
visi šitų pranešimų herojai, kurie buvo minimi ir kurie patys
kalbėjo, buvo generolai, pulkininkai, generolai, sakykim, ir taip
toliau. Bet kas būtų buvę be armijos? O armija kokia buvo? Daliniai kokie nors? Buvo pati tauta, pati liaudis. Ji viską padarė. Ir
kokia pagrindinė jėga, koks pagrindinis ginklas? Net ir tų generolų, kurie čia buvo. Tai buvo moralinė jėga. Ką jie buvo pasiruošę panaudot kaip pagrindinį ginklą? Ar, jeigu gindamiesi būtų
ten iššovę kelis šūvius ir kokį nors kūliką vieną kitą nudėję. Bet
jie buvo pasirengę patį svarbiausią dalyką – savo kraują ir savo
gyvybę paaukot. Taip, kaip paaukojo Sausio 13-osios didvyriai,
kurie atidavė savo gyvybę. Ir toji auka būtų pasauly buvus didžiausia bomba ir didžiausias ginklas. Niekas kitas. Ir tauta irgi
turėjo moralinę galią, ir toji galia ir buvo pagrindinė jėga, kuri
nugalėjo. Tauta buvo pati toji armija, be ginklo, be apmokymo ir
t. t. Tai va būtų gerai, jei tokioj konferencijoj būtų ir šitie dalykai
analizuojami, nagrinėjami, pasižiūrima, kas dėjosi ne tik Vilniuj ir Kaune, bet ir provincijoj, kiekvienoj šeimoj. Kitas pasiūlymas dėl chronologinių ribų. Gal reikia pratęsti, sakysim, bent
iki 1991-ųjų spalio. O tada irgi įvyko toks didelis dalykas, mano
požiūriu (žinoma, mano požiūriu, kitų gal ne), bet šiandien jis
jau visiškai užmirštas ir neakcentuojamas – 1991-ųjų spalį į
Lietuvą sugrįžo Vydūnas. Ir man atrodė, kad tas sugrįžimas jau
buvo užduotis, susijusi su tuo, ką turi Lietuva, kad turi laisvę.
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Ką ji su ta laisve darys? Va štai toji užduotis. Ir man atrodo, kad,
deja (o Vydūno palikime yra pasakyta, ką reiktų daryt), deja, ji
nelabai tevykdoma. Ir norėtųsi, kad (aš jau kreipiuosi turbūt į
signatarus)… Gerbiamas Nikolajus Medvedevas sakė, o ar bus ir
toliau siekiama mūsų idealų. Siekim, kad jie būtų įgyvendinami. Tad kreipiuosi, kad siekitumėt, gerbiami signatarai, būkit
vėl tie generolai ir kvieskit visą tautą ir visas jėgas, pajėgas, kad
būtų vis dėlto prisiminta, vardan ko buvo kovota. Kaip Vydūnas
klausė: tauta laisva, bet kuriems galams ji laisva, kam laisva?
Kas turi dėtis toj Lietuvoj? O apie tai visuotinai visi šnekam,
kad daug kuo esam nepatenkinti, kad matom, žinoma, ir tai,
kas yra pozityvaus, gero, bet matom ir daug negerovių. Ir tai yra
dar svarbus kovos frontas. Tai daugelis judėjimų, organizacijų
iš visų pakampių kruta, juda, burzgia ir taip toliau. Bet nėra to
vienijimosi, nėra to šauklio, kuris visus suvienytų ir sakytų: jūs
ne tarp savęs ginčykitės, bet sueikit į būrį ir kurkim tą Lietuvą,
kurią apgynėm 1991-ųjų metų sausį. Ačiū.

DA L I A T A R A I L I E N Ė
Jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisijos
(prie AT Prezidiumo) vadovė

Labai gaila, kad jaunieji išskubėjo į savo užsiėmimus, kitus
renginius galbūt, nes kiek žinau, čia buvo iš visos Lietuvos suvažiavę moksleiviai. Būtent jiem aš norėjau kalbėti. Tiem, kurie
patys neišgyveno tų įvykių. O jums, čia susirinkusiems, galbūt
reikėtų šiek tiek priminti, galbūt netgi ir tokias trumpas įdomesnes detales išdėstyt. Aš prie kiekvieno prelegento pasisakymo atradau šį, ką norėčiau pridurti iš savo veiklos. Ir pirmiausia turbūt reikėtų man prisistatyti. 1989-aisiais dar tuometinėj
Aukščiausiojoje Taryboje buvo įkurta Jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisija. Ir iki 1992 metų man teko garbė ir galbūt
didžiulis vargas tai komisijai vadovauti. Ir tikrai didžiulį jaudulį
sukelia, kai daugiau nei 2000 suaugusių vyrų mane pavadina
mama. Aš galbūt noriu pradėti nuo tų žingsnių iki 1990-ųjų ne-
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priklausomybės durų atsivėrimo. Nes kol durys buvo uždarytos,
daug kas vyko dar šiapus durų. Bėgo kareivėliai, skriaudžiami,
engiami, susirgę, bet jau mes išdrįsom kalbėti apie vieno didvyrio aukos kainą. Tai Artūro Sakalausko. Paskui jau prabilo visi
apie baisią mašiną, kuri mala mūsų jaunuosius tautos vaikus. Ir
įkurta komisija atliko savo didžiulį darbą, bet ne taip kaip panašios organizacijos, veikusios kitose sąjunginėse respublikose,
ypač pačioje Maskvoje, Rusijos širdyje – „Kareivių motinų sąjunga“. Tai buvo tiktai piketai, ašaros, susitikimai. Pirmas mūsų
toks smarkus žingsnis ir, sakyčiau, smūgis buvo sociologinė apklausa, kurią atliko būtent čia sėdintis žmogus, kuriam nežinau,
ar mes įstengėme padėkoti. Tai buvo faktai, kurie akivaizdžiai
bylojo apie smurtą, apie korupciją tuometinėj tarybinėj armijoj.
Tai nebuvo motinų paverkšlenimai, tai buvo konkretūs skaičiai.
Ir su tais skaičiais Maskvoje, visuotinėje sąjunginėje konferencijoje, teko man kalbėt. Ir kai aš pradėjau skaityti savo pranešimą ir pateikiau tuos skaičius, visi nutilo, nes tai buvo akivaizdu.
Dabar galbūt sugrįžkime į tuos 1990–1991-uosius, kada vaikai
grįžo namo. Bėgo namo, bet juos kaip šunys skalikai vijosi iš
dalinių atsiųsti karininkai. Nežinau, kokį svorį turėjo komisija,
bet vis tiek su mumis skaitėsi. Pirmiausia karininkai kreipėsi į mūsų komisiją, ar tie pabėgę kareivukai yra registruoti. Ir
tada mes vesdavome derybas. Aš pamenu vieną momentą, tai
buvo po 1991 metų sausio 13-osios, kada visur buvo barikados,
kada buvo smėlio maišai čia, Aukščiausioj Taryboj. Prietemoj
vaikščiojom, žinojom kuriam aukšte galerijose kiek laiptukų,
buvo užgesintos šviesos. Atvažiavo iš Gardino kapitonas, ieškodamas savo pabėgusio kareivio, ir mes su juo ilgai bendravom,
o jis manęs paprašė: jūs man išduokit pažymėjimą, kad tas pabėgęs kareivėlis čia pas jus aukščiausiojoj tarnyboj, kad jis saugo Aukščiausiąją Tarybą ir tai bus alternatyvi tarnyba. Aš pats,
sako, esu labai didelis demokratas. Aš kuriu karininkų grupelę,
bet, man atrodo, mane jau greit iš čia išmes ir išsiųs kažkur toliau. Buvo žmonių, su kuriais galima buvo tartis. Buvo tokių, su
kuriais buvo baisu kalbėti. Bet iš tikrųjų džiaugiamės tuo, kad
mūsų darbas davė rezultatus. Bet kaip daktaras A. Anušauskas
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pasakė, daugiau nei 3000 žmonių kreipėsi. Vienaip ar kitaip jų
likimai buvo išspręsti. Turėjom mes netgi tokią internacionalinę
brigadą po Sausio 13-osios, nes sužinoję, kad tokia komisija veikia, bėgo ne tik lietuviai. Bėgo ir armėnai, ir rusai, ir baltarusiai,
ir ukrainiečiai. Kur mums reikėjo juos dėt po Sausio 13-osios,
kai mes patys kaip ant parako statinės sėdėjom? Ir buvo va tokia
grupelė organizuota, irgi tokių lyg ir savanorių. Tai aš norėčiau
tokios rusiškos dainos žodžiais pabaigt. Mes turėtumėm kartot
ir kartot – niekas neužmiršta ir niekas neužmirštas. Ačiū.

A RŪ N A S G RU M A DA S
1991 m. Vilniaus miesto Tarybos pirmininkas

Išties ilgai nekalbėsiu, šiandien mes išgirdom labai daug
fragmentų, detalių, iš kurių iš esmės susideda 1991 metai. Kiekvienas epizodas turėjo vienokios ar kitokios tvarkos. Aš noriu
prisiminti tiktai du, kurie jau praėjus tiek metų man labiausiai
yra įstrigę. Pirmas susijęs su konspiracija. Po Sausio įvykių į aukų
laidotuves nepriklausomos valstybės – Estijos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas ir sostinės meras atvyko į šį gedulingą renginį greitosios pagalbos automobiliu persirengę sanitarais, kad
nebūtų sulaikyti. Šiandien tai gal truputį ir žaisminga, tačiau
tuo metu tai tikrai nebuvo juokinga. Ir antras epizodas susijęs
su kontrabanda. Taip pat iškart po Sausio įvykių aš atsimenu du
kontrabandininkus, abu norvegai. Vienas iš jų – sostinės Oslo
lordas, meras, antrasis kontrabandininkas – Oslo miesto valdybos pirmininkas. Jie per visas sąjungos muitines pervežė lagaminėlį, nedidelį, kuriame buvo daugiau kaip už 200 000 norvegiškų kronų vaistai, skirti šautinėms žaizdoms gydyti tiems,
kurie dar tuo metu buvo ligoninėj. Taigi va tokie epizodai, jų
daug mes šiandien girdėjom, išties daug yra. Norėjau paviešint,
gal ne visi žino, kad išties dar galima rasti tų, kurie dar pamena
ir daugiau svarbių mums tuo metu detalių. Ačiū.
***
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Priedai

AT K U R T O S L I E T U VO S N E PR I K L AU S O MO S
VA L S T Y B Ė S DI PL O M AT I N I Ų S A N T Y K I Ų
AT N AU J I N I M A S/U Ž M E Z GI M A S
1991 M E TA I S*

* Sudarė
Angonita Rupšytė.

Data
1991-08-24
1991-08-26
1991-08-27
1991-08-28
1991-08-28
1991-08-28
1991-08-29
1991-08-29
1991-08-30
1991-09-02
1991-09-02
1991-09-02
1991-09-03
1991-09-04
1991-09-05
1991-09-05
1991-09-05
1991-09-06
1991-09-09
1991-09-10
1991-09-13
1991-09-14
1991-09-25
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Valstybė
Danija
Islandija
Norvegija
Austrija
Švedija
Vokietija
Prancūzija
Suomija
Italija
Airija
Kanada
Vengrija
Turkija
Didžioji Britanija
Belgija
Lenkija
Šveicarija
JAV
Čekoslovakija (Čekija ir Slovakija)
Bulgarija
Rumunija
Kinija
Argentina

1991-09-25
1991-09-30
1991-10-04
1991-10-05
1991-10-05
1991-10-07
1991-10-09
1991-10-10
1991-10-14
1991-11-05
1991-11-05
1991-11-06
1991-11-20
1991-11-21
1991-11-22
1991-12-03
1991-12-05
1991-12-11
1991-12-12
1991-12-15

Korėjos LDR
Vatikanas
Portugalija
Latvija
Estija
Ispanija
Rusija
Japonija
Korėja
Brazilija
Meksika
Australija
Pietų Afrikos Respublika
Armėnija
Slovėnija
Nyderlandai
Čilė
Mongolija
Ukraina
Filipinai

Šaltiniai:
Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių (užmezgimo/atkūrimo)
dokumentai 1991–2006. – Užsienio reikalų ministerija, Teisės ir tarptautinių sutarčių departamentas.

***

1991 M E TA I S AT K U R T O S L I E T U VO S
N E PR I K L AU S O MO S VA L S T Y B Ė S PR I PA Ž I N I M A S*
Data

Valstybė

1990-05-31

Moldova (tuo metu dar buvo SSRS
sudėtyje)
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* Sudarė
Angonita Rupšytė.

1991-02-11

Islandija

1991-02-28

Danija

1991-05-16

Slovėnija

1991-07-29

Rusijos Federacija

1991-08-03

Kroatija

1991-08-23

Latvija

1991-08-24

Norvegija

1991-08-24

Vengrija

1991-08-25

Argentina

1991-08-25

Prancūzija

1991-08-26

Bulgarija

1991-08-26

Italija

1991-08-26

Kanada

1991-08-26

Lenkija

1991-08-26

Malta

1991-08-26

Portugalija

1991-08-26

Rumunija

1991-08-26

San Marinas

1991-08-26

Ukraina

1991-08-27

Albanija

1991-08-27

Australija

1991-08-27

Belgija

1991-08-27

Didžioji Britanija

1991-08-27

Gruzija

1991-08-27

Ispanija

1991-08-27

Liuksemburgas

1991-08-27

Švedija

1991-08-27

Vokietija

1991-08-27

Airija

1991-08-27

Estija

1991-08-28

Austrija

1991-08-28

Čilė
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1991-08-28

Naujoji Zelandija

1991-08-28

Pietų Afrikos Respublika

1991-08-28

Suomija

1991-08-28

Šveicarija

1991-08-28

Urugvajus

1991-08-29

Čekijos ir Slovakijos Federacinė
Respublika

1991-08-29

Mongolija

1991-08-30

Vatikanas

1991-08-31

Kirgizija

1991-09-02

Ekvadoras

1991-09-02

Nyderlandai

1991-09-02

JAV

1991-09-03

Graikija

1991-09-03

Libija

1991-09-03

Nikaragva

1991-09-03

Turkija

1991-09-04

Brazilija

1991-09-04

Izraelis

1991-09-04

Tunisas

1991-09-05

Korėja

1991-09-05

Meksika

1991-09-06

Gvinėja

1991-09-06

Japonija

1991-09-06

Kolumbija

1991-09-06

Singapūras

1991-09-06

Egiptas

1991-09-06

SSRS

1991-09-07

Afganistanas

1991-09-07

Kinija

1991-09-07

Korėjos LDR (Šiaurės Korėja)

1991-09-07

Peru

181

1991-09-07

Senegalas

1991-09-07

Bangladešas

1991-09-08

Pakistanas

1991-09-09

Bolivija

1991-09-09

Indija

1991-09-09

Kuba

1991-09-09

Sirija

1991-09-09

Tailandas

1991-09-09

Vietnamas

1991-09-09

Žaliojo Kyšulio Respublika (Cabo Verde)

1991-09-10

Azerbaidžanas

1991-09-10

Iranas

1991-09-10

Nepalas

1991-09-11

Madagaskaras

1991-09-11

Malaizija

1991-09-12

Armėnija

1991-09-12

Kipras

1991-09-13

Jemenas

1991-09-15

Bachreinas

1991-09-15

Jordanija

1991-09-15

Kuveitas

1991-09-16

Filipinai

1991-09-16

Saudo Arabija

1991-09-17

Indonezija

1991-09-19

Jungtiniai Arabų Emyratai

1991-09-20

Laosas

1991-09-24

Turkmėnistanas

1991-09-25

Panama

1991-09-30

Uzbekistanas

1991-09-30

Namibija

1991-10-22

Mauritanija

1991-11-02

Šri Lanka
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1991-12-23

Gana

1991-12-23

Kazachstanas

1991-12-24

Mozambikas

1991-12-25

Tadžikistanas

1991-12-27

Alžyras

1991-12-27

Baltarusija

1991-12-30

Libanas

Šaltiniai:
Dokumentai iš Lietuvos Respublikos Seimo archyvo.
Lietuvos spauda.
URM internetinis puslapis.

***

1991 M. L I E T U VO S R E S PU BL I KO S
S VA R BI AU S I Į V Y K I A I I R PA S AU L IO
V ISUOMENĖS R E A KCIJA/NUOMONĖ Į JUOS*
S AU S I S
Sausio 1 d.
SSKP skyriaus Lietuvoje atstovai pareikalavo likviduoti sargybos postą Partijos istorijos institute prie LKP CK.
***
M. Gorbačiovas pasirašė SSRS prezidento įsaką, kuriuo patvirtino naują derybų su Lietuva delegaciją, vadovaujamą Ministrų
Tarybos pirmininko pirmojo pavaduotojo Vitalijaus Dogužijevo.
Sausio 2 d.
SSRS vidaus reikalų ministerijos kariuomenės dalinys Vilniuje užėmė Lietuvos komunistų partijos archyvą. Sargyba ne-
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* Sudarė
Angonita Rupšytė.

leido į pastatą įeiti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui, o Lietuvos policininkai, saugoję šį pastatą, buvo išvyti.
Vilniuje iš LKP CK pastato rūmų, kurių dalis buvo LDDP
žinioje, išvaryti Lietuvos policininkai.
***
Dviejų dienų vizito į Norvegiją išvyko Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Pakeliui į
Norvegiją, Taline jis susitiko su Estijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Arnoldu Rüüteliu. Norvegijoje Vytautas Landsbergis susitarė, kad Vilniuje Norvegija atidarys informacijos ir
prekybos atstovybę ir tokia pat Lietuvos atstovybė veiks Osle.
Taip pat susitiko su Norvegijos ministre pirmininke Gru Harlem Brundtland.
Sausio 3 d.
Lietuvoje pradėta normuoti maisto produktus.
Lietuvos Ministrė Pirmininkė Kazimira Prunskienė nusiuntė telegramą SSRS Ministrų Tarybai, kurioje informavo,
kad Lietuva dar negavo lėšų SSRS įstaigoms Lietuvoje išlaikyti
ir pensijoms, skirtoms buvusiems SSRS kariškiams.
Vilniuje prie Vyriausybės rūmų įvyko Lietuvos laisvės lygos
surengtas nesankcionuotas mitingas. Buvo protestuojama prieš
kainų padidinimą ir reikalaujama, kad Vyriausybė atsistatydintų.
***
Estijos AT Prezidiumas paskelbė deklaraciją dėl įvykių Latvijoje ir Lietuvoje. Joje estai pareiškė solidarumą Latvijos ir
Lietuvos pasirinktam kursui ir pasiūlė SSRS vadovybei nedelsiant imtis priemonių, kad būtų nutrauktas karinis kišimasis į
Baltijos šalių reikalus.
Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas įspėjo SSRS, kad prievartos veiksmai Baltijos respublikose
gali sutrukdyti jai gauti Europos Bendrijos paramą, piktinosi,
kad SSRS vadovybė nepriima Lietuvos pasiūlymo pradėti derybas be jokių išankstinių sąlygų.
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JAV senatorius Christopheris J. Doddas parašė laiškus JAV
prezidentui George'ui Bushui, SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui ir JAV valstybės sekretoriui Jamesui Bakeriui, kuriuose
pareiškė, kad bet kokie Maskvos prievartos veiksmai prieš Baltijos respublikas turės pasekmių ir, jeigu jie tęsis, ekonominė
pagalba SSRS turės būti nutraukta.
JAV Valstybės departamento atstovas Richardas Boucheris
išsakė nuomonę, jog oficialūs vyriausybės asmenys yra susirūpinę dėl įvykių Vilniuje ir Rygoje. Jis teigė, kad tokie veiksmai
yra provokaciniai ir gali tik dar labiau komplikuoti situaciją Baltijos regione.
Sausio 4 d.
Vilniuje baigėsi dvi dienas trukęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos muitinių departamentų vadovų pasitarimas. Prieita prie
vieningos nuomonės, kad trims Baltijos respublikoms reikia
laikytis bendros muitų sistemos.
***
Rygoje susitiko SSKP ištikimi Estijos, Latvijos ir Lietuvos
KP lyderiai. Paskelbta deklaracija „Dėl antidemokratinių priemonių ir žmogaus teisių pažeidimo Baltijos respublikose“.
Pabaltijo karinės apygardos vadas Fiodoras Kuzminas pareiškė, kad, užtikrinant SSRS prezidento įsako įvykdymą, SSRS
gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo įsakymu į Baltijos respublikas bus įvesta keletas divizijų.
Michailas Gorbačiovas paskelbė įsaką dėl praėjusiais metais vykusio jaunuolių šaukimo į SSRS armiją vykdymo užtikrinimo, įskaitant ir Baltijos respublikas.
Maskvoje SSRS Federacijos tarybos posėdyje kalbėjęs Egidijus Bičkauskas pareiškė, kad Lietuva su Maskva tikrai nepasirašys Respublikos ekonominio savarankiškumo sutarties.
Sausio 5 d.
Lietuvos spaudoje paskelbta Lietuvos komunistų programa,
kurioje sakoma, kad partijos tikslas – nepriklausoma demokrati-
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nė Lietuvos valstybė, kurios „piliečiai patys sprendžia visus politikos, ekonomikos, socialinius, kultūrinius ir kt. klausimus“.
***
Kanados Ontarijo provincijos valdžia atsiuntė delegaciją į
Baltijos respublikas susidariusiai padėčiai įvertinti ir numatyti,
kokia pagalba galėtų būti veiksmingiausia.
JAV prezidentas George'as Bushas spaudos konferencijoje
atkreipė dėmesį, kad Michailas Gorbačiovas turi „vidinių problemų su Baltijos šalių žmonėmis“, tačiau manąs, kad pokyčiai
Baltijos respublikose vyks taikiai. Jis priminė, kad šiuo klausimu
filosofine prasme su Gorbačiovu yra plačiai diskutavę Maltoje.
Sausio 6 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimus „Dėl
žemės ūkio produkcijos superkamųjų kainų ir maisto produktų
mažmeninių kainų“ bei „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo“. Nuo tos dienos Lietuvoje padidintos ir maisto produktų kainos.
Sausio 7 d.
Lietuvos Respublikos AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis pasiuntė telegramą SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui. Joje išsakytas ketinimas siekti pažangos normalizuojant
Lietuvos ir SSRS santykius. Vytautas Landsbergis pabrėžė, kad
jei, SSRS prezidento manymu, būtų naudingas bet koks neformalus susitikimas, jis pasiruošęs vėl atvykti į Maskvą.
Apie 21 val. iš Alytaus Panevėžio kryptimi pajudėjo desantininkų dalinys.
Lazdijų muitinėje KGB darbuotojai ir sovietų pasieniečiai
sulaikė visą (18 milijonų) užsienyje išspausdintų ir į Lietuvą
siunčiamų pašto ženklų siuntą.
Pabaltijo karinės apygardos vadas Fiodoras Kuzminas
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui Vytautui Landsbergiui
telefonu pranešė, kad SSRS gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo
įsakymu Lietuvoje pradedamas priverstinis jaunuolių ėmimas į
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SSRS kariuomenę ir bus panaudota speciali parašiutininkų divizija.
***
Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas išsiuntinėjo Europos Bendrijos šalių vadovams laiškus,
kuriuose ragino kreiptis į SSRS vadovybę susilaikyti nuo jėgos
panaudojimo Baltijos valstybėse.
Nors JAV prezidento atstovas spaudai Marlinas Fitzwateris
pareiškė, kad neplanuojama atšaukti JAV ir SSRS aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris turėtų įvykti vasario 11–13 dienomis,
tačiau JAV spaudoje pasirodė informacija, esą administracijos
atstovai sako, kad, prezidento Busho nuomone, dėl krizės Persijos įlankoje ir Baltijos valstybėse toks susitikimas numatytu
laiku įvykti negali.
Sausio 8 d.
9.45 val. iš posėdžių salės Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis per radiją ir televiziją pakvietė
Lietuvos žmones ateiti prie AT rūmų paremti savo valdžios.
10.00 val. „Jedinstvo“ ir SSKP sukviestieji AT rūmų kieme
šturmavo centrinį įėjimą – akmenimis apmėtė langus, plėšė duris ir ėmė veržtis į AT vidų. Tai padaryti pasisekė 30-čiai žmonių, tačiau apsaugos darbuotojai netrukus juos išstūmė laukan.
10.23 val. 100 deputatų balsavo už tai, kad būtų atšauktas
kainų padidinimas (prieš balsavo 4 ir 4 susilaikė).
Į Jonavos oro uostą atvyko grupė sovietų desantininkų.
Kupiškio rajono Šimonių kaime 6 civiliškai apsirengę vyrai,
atvykę karine greitosios pagalbos mašina, jėga paėmė Liną Černiauską, atsisakiusį tarnauti SSRS kariuomenėje. Jam iškelta
baudžiamoji byla.
Vadinamasis Vilniaus mokytojų pilietinis komitetas SSRS
prezidentui Michailui Gorbačiovui pasiuntė telegramą, kurioje pareikalavo panaudoti visą prezidento valdžią ir sustabdyti
„ambicingų politikierių bei ekonomikos diletantų savivalę ir antihumaniškas, antikonstitucines Lietuvos vadovybės akcijas“.
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Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
Vytautas Landsbergis parašė atvirą laišką pasaulio demokratinių valstybių vadovams ir jų vyriausybėms, kuriame pareikškė,
kad, užmegzdami diplomatinius santykius su teisėtai išrinkta
Lietuvos Vyriausybe, jie galėtų užkirsti kelią naujai agresijai.
16.35 val. į Vilnių atvyko daugiau kaip 100 karinių mašinų
ir šarvuočių kolona. Griausmingai pražlegėjusi karinė technika
pasuko į Šiaurės miestelį.
Vakare Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Kazimira Prunskienė pareiškė apie savo atsistatydinimą. Po dešimties
minučių Aukščiausioji Taryba patvirtino pirmosios atkurtos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsistatydinimą.
Į Šiaulių oro uostą per vieną dieną nusileido per 30 SSRS
karinių lėktuvų, atgabenusių desantininkus.
Baltijos valstybių taryba paskelbė pareiškimą, kuriame
buvo protestuojama dėl SSRS papildomos kariuomenės įvedimo į Baltijos valstybių teritoriją ir kreipiamasi į pasaulio visuomenę, parlamentus bei vyriausybes kviečiant pasisakyti prieš
prasidėjusią SSRS akciją.
Kai oro pajėgų kariuomenės vadas Pavelas Gračiovas pareiškė, kad jam pavaldi kariuomenė neturi dalyvauti politiniuose procesuose Pabaltijyje, jis buvo nedelsiant atšauktas iš Rygos
į Maskvą.
***
Kremliuje SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas priėmė
Lietuvos Ministrę Pirmininkę Kazimirą Prunskienę ir Lietuvos
atstovą Maskvoje Egidijų Bičkauską. Lietuvos Premjerė kreipėsi
į Michailą Gorbačiovą, kad nebūtų vykdomas paskelbtas priverstinis Lietuvos jaunuolių ėmimas į SSRS kariuomenę. Buvo
kalbėtasi dėl tarpvalstybinių SSRS ir Lietuvos derybų. Gorbačiovas pasakė, kad šis klausimas bus išspręstas sausio 12 d. Federacijos tarybos posėdyje.
Švedijos politinių partijų atstovai Nuosaikiųjų partijos lyderio Carlo Bildto iniciatyva susitiko aptarti padėtį Baltijos
respublikose. Susitikime dalyvavo Švedijos premjeras Ingvaras
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Carlssonas. Tą pačią dieną Švedijos užsienio reikalų ministras
Stenas Sture Anderssonas iškvietė SSRS ambasadorių ir paprašė paaiškinti, kas vyksta Baltijos šalyse.
Milane JAV valstybės sekretorius Jamesas Bakeris pareiškė,
kad SSRS kariuomenės papildomų dalinių pasiuntimas į Lietuvą „kelia nerimą dėl susidariusios situacijos Baltijos regione.
Mes dėl to esame sunerimę. Labai tikimės, kad tai nereiškia, jog
SSRS atsisako to pozityvumo, kuris buvo ryškus jos filosofijoje
ir santykiuose per pastaruosius 18 mėnesių“.
Panašaus turinio pareiškimą padarė JAV Baltieji Rūmai. Pareiškime SSRS raginama nesiimti jokių bandymų daryti spaudimą Baltijos šalims ir grįžti prie taikių derybų.
Sausio 9 d.
Iš pat ryto Vilniuje virš miesto centro ratus suko SSRS kariniai sraigtasparniai ir mėtė atsišaukimus, kuriuose buvo rašoma, kad Lietuvos parlamentas ir Vyriausybė veda respublikos
gyventojus į pražūtį.
14 val. Vilniuje ties parlamentu prie Martyno Mažvydo bibliotekos kariniu automobiliu atvykę SSRS kariškiai sumontavo
garso stiprintuvus. Buvo ruošiamasi mitingui.
Vilniaus oro uoste nusileido pirmasis SSRS armijos lėktuvas IL-76, atgabenęs 50 Pskovo divizijos desantininkų ir grupę
aukštų sovietinės armijos kariškių. Kad desantininkai pasiųsti
į Vilnių, užsienio žurnalistams patvirtino SSRS gynybos ministerijos atstovas spaudai.
Po poros valandų kitu reisu iš Maskvos atskrido KGB specialiosios paskirties grupė „Alfa“.
16 val. aikštėje prie Lietuvos Respublikos AT pradėjo rinktis jedinstvininkai, sąjunginio pavaldumo įmonių darbininkai.
Minia reikalavo įvesti SSRS prezidento valdymą. Pranešta, kad
pradėjo streikuoti dalis Vilniaus geležinkelininkų ir „Lietuvos
avialinijų“ darbuotojų. Raudonosios vėliavos iš aikštės pasitraukė apie 18 val.
Kitoje aikštės pusėje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio kvietimu susirinkę
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tūkstančiai vilniečių skandavo žodį „Lietuva“, „Landsbergis“ ir
dainavo lietuviškas dainas.
Į vilniečius, palaikydamas Lietuvos teisėtą valdžią, per radiją kreipėsi stačiatikių arkivyskupas Chrizostomas.
Lietuvos AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis AT posėdyje perskaitė Čekoslovakijos prezidento Vaclavo Havelo laišką,
kuriame jis išreiškė paramą Lietuvos parlamentui ir viltį, kad
„tiesa ir meilė turi vyrauti prieš melą ir neapykantą“.
Po pietų radijo diktorė pakvietė vilniečius atvykti į Sudervės gatvę – prie Radijo ir televizijos bokšto pastato, apsupto šarvuočių.
17.30 val. per radiją vėl buvo paprašyta vilniečių pagalbos –
jie pakviesti skubiai rinktis prie Radijo ir televizijos komiteto
rūmų Konarskio gatvėje.
18.40 val. Vytautas Landsbergis pranešė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos pasitraukė nuo Aukščiausiosios Tarybos prieigų ir nuo TV bokšto, tačiau pavojus dar nepraėjo.
Naktį SSRS armijos šarvuočiai blokavo Vilniaus miesto
tiltus.
***
Michailo Gorbačiovo pavedimu SSRS AT Tautybių tarybos pirmininkas Rafikas Nišanovas ir jo pavaduotojas Borisas
Oleinikas susitiko su SSKP skyriaus Lietuvoje atstovais, atvykusiais į Maskvą ir reikalaujančiais Lietuvoje įvesti SSRS prezidento valdymą. Rafikas Nišanovas pažadėjo, kad to laukti ilgai
neteks.
Lenkijos prezidentas Lechas Wałęsa atsiuntė telegramą,
kurioje taip pat išreiškiama parama Lietuvai.
Prahoje Čekoslovakijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Zdenekas Matejka pasikvietė SSRS ambasadorių Borisą
Pankiną ir jam pareiškė savo vyriausybės susirūpinimą dėl įvykių Lietuvoje ir paprašė perduoti SSRS vadovybei Čekoslovakijos raginimą problemas spręsti tik taikiu būdu.
Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas, kalbėdamas Folketingo užsienio reikalų komiteto posė-
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dyje, akcentavo, kad sausio 10 d. Liuksemburge įvyksiančiame
Europos Bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikime iškels
klausimą dėl SSRS politikos Baltijos respublikose. Jis sakė, kad
EB neturi leisti SSRS pasinaudoti tuo, kad pasaulio visuomenės dėmesys nukreiptas į Persijos įlankos krizę; priminė, kad
1956 m. SSRS įvedė kariuomenę į Vengriją Sueco krizės metu.
Anot jo, EB turi įspėti Gorbačiovą dėl veiksmų Baltijos šalyse.
Taip pat pažadėjo EB ministrų susitikime kelti reikalavimus,
kad SSRS valdžia pradėtų derybas su Baltijos respublikomis, bei
siūlyti EB pagalbą SSRS susieti su pastarosios valstybės elgesiu
(išskyrus pagalbą maisto produktais).
Suomijos parlamentas surengė 3 dienų konferenciją, skirtą
Baltijos jūros regiono problemoms aptarti. Pirmininkavo parlamento pirmininkas Kalevi Sorsa.
Prancūzijos Vyriausybė paskelbė komunikatą, kuriame sakoma, kad Baltijos respublikos buvo jėga užgrobtos 1940 metais
ir jų siekių jėga slopinti negalima. SSRS vadovybė komunikate
raginama rasti sprendimą tik taikiomis derybomis.
Sausio 10 d.
Vilniuje spaudos konferenciją surengė LKP CK pirmasis sekretorius Mykolas Burokevičius ir antrasis sekretorius Vladislavas Švedas, kurie aiškino, kad viskas, kas dabar vyksta Lietuvoje – jos dabartinės valdžios politikos išdava, o kaltinimai,
kad Maskva inspiravo pastarųjų dienų įvykius, yra be pagrindo.
Jie teigė, kad Lietuvos parlamento politikai nepritaria dauguma
Lietuvos gyventojų, todėl ruošiamasi organizuoti streikus ir demonstracijas.
Vilniaus kariniame Šiaurės miestelyje įrengtas kosminio
ryšio su Maskva punktas.
Sudarytas sąrašas, kuriame nurodyta, kokių Vilniaus rajonų ar Lietuvos miestų žmonės budės prie Lietuvos parlamento
artimiausiomis dienomis.
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko teikimu pristatytas
naujasis Ministras Pirmininkas Albertas Šimėnas.
***
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Latvijos AT Prezidiumas paskelbė pareiškimą, kuriame
griežtai pasmerkė SSRS jėgos panaudojimą Lietuvoje ir išreiškė
Latvijos solidarumą Lietuvai.
SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas paskelbė kreipimąsi į Lietuvos AT, kuriame ultimatyviai reikalaujama nedelsiant atkurti SSRS konstitucijos galiojimą ir atšaukti visus
anksčiau priimtus nekonstitucinius aktus. Kreipimąsi jis pradeda žodžiais: „Reikia žvelgti tiesai į akis ir matyti tikrąsias susidariusios padėties priežastis. Jas lemia grubūs pažeidimai ir
nukrypimai nuo SSRS konstitucijos.“
Nepriklausomos Lenkijos konfederacijos (NLK) politinė
taryba paskelbė kreipimąsi į visas Lenkijos politines ir visuomenines organizacijas ir į visus Lietuvoje gyvenančius lenkus
bei baltarusius, kad imtųsi aktyviau palaikyti Lietuvą jos kovoje dėl nepriklausomybės. „Grėsmė laisvei Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje kasdien tampa vis didesnė. Neleiskime, kad Maskvai
vėl pasisektų pasukti istorijos ratą atgal“, – tokiais žodžiais baigiasi šis kreipimasis. Jį į Lietuvą atsiuntė NLK pirmininkas Leszekas Moczulskis.
Islandijos užsienio reikalų ministras Jonas Baldvinas Hannibalssonas įteikė SSRS ambasadoriui Igoriui Karsavinui Islandijos vyriausybės pareiškimą, kad ji susirūpinusi dėl įvykių Lietuvoje ir pabrėžia, jog jėga neturi būti naudojama sprendžiant
SSRS ir Baltijos šalių santykius, o jeigu jos bus griebtasi, tai rimtai atsilieps Vakarų ir SSRS santykiams.
Šiaurės Tarybos Prezidiumas Kopenhagoje svarstė susidariusią padėtį Baltijos šalyse. Buvo priimtas pareiškimas, kuriame sakoma, jog Prezidiumas, kaip ir visų Šiaurės Tarybos šalių
vyriausybės, sveikina demokratinius laimėjimus Baltijos šalyse ir reikalauja, kad kuo greičiau prasidėtų tikros derybos tarp
SSRS vyriausybės ir Baltijos valstybių vyriausybių, kad išsipildytų Baltijos žmonių nepriklausomybės troškimas. Pareiškime
išsakytas susirūpinimas dėl karinių akcijų ir viltis, kad demokratiniai pasikeitimai Baltijos šalyse nebus nutraukti.
Suomijos prezidento Mauno Koivisto nuomone, Suomija negali leisti, kad Sovietų Sąjunga pavirstų priešu. Suomijos
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prezidentas pabrėžė, kad Baltijos šalys yra SSRS sudėtinė dalis,
todėl Suomija nesikiša į kaimyninės šalies vidaus reikalus, ir
kad tokius klausimus reikia spręsti paisant Europos saugumo ir
bendradarbiavimo konferencijos nuostatų. Jo žodžiais tariant,
yra pavojaus, kad įvairi pagalba gali būti suprasta kaip politinio protesto forma prieš SSRS vientisumą. M. Koivisto teigė, jog
kalbos apie karinį perversmą SSRS yra tik spekuliatyvios. Jis
teigė neturįs jokios informacijos, kad Baltijos šalims grėstų koks
nors pavojus. Paklaustas, ar Suomija suteiks prieglobstį Baltijos
šalių jaunuoliams, atsisakiusiems tarnauti SSRS kariuomenėje,
M. Koivisto atsakė, kad tai juridinis klausimas, į kurį jam sunku
atsakyti. Jis akcentavo, kad Baltijos šalys nesulaukė konkrečios
pagalbos iš kitų valstybių ir kad Baltijos tautų niekas taip gerai
nesupranta kaip suomiai. Jis palinkėjo Baltijos valstybėms imti
pavyzdį iš Suomijos – pasikliauti tik savimi.
EB užsienio reikalų ministrų susitikime Liuksemburge
buvo aptarta situacija Baltijos respublikose. Europos Bendrija
paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad „EB ir jos valstybės
narės yra rimtai susirūpinusios situacija Baltijos respublikose ir
tikisi, kad SSRS, atsižvelgdama į savo įsipareigojimus Helsinkio
Baigiamajame Akte, susilaikys nuo bet kokių bauginimo veiksmų ir kuo greičiau pradės derybas su išrinktais Baltijos respublikų atstovais, kad rastų taikų sprendimą teisėtiems Baltijos
tautų siekiams“.
JAV senatoriai Donaldas W. Riegleas, Alanas J. Dixonas,
Johnas F. Kerry's, Billas Bradley's, Alfonse'as D'Amatas, Carlas
Levinas, Johnas Glennas, Danas Coatsas, Dennisas DeConcinis ir Malcolmas Wallopas kreipėsi į JAV prezidentą, kad jiems
kelia susirūpinimą žinios apie Sovietų Sąjungos kariuomenės
judėjimą Lietuvoje, ypač paskutiniai vis labiau provokuojantys ir gąsdinantys Sovietų Sąjungos oficialių atstovų veiksmai,
bandantys priversti Baltijos šalių vadovus pripažinti teisėta tarybinę prievartą Baltijos šalyse. Priminę Gorbačiovo, B. Pugo,
V. Kriučkovo pastarųjų mėnesių retoriką, išvardiję konkrečias
„juodųjų berečių“ ir kitų sovietinių kareivių akcijas, senatoriai
rašė, kad „mūsų Vyriausybė privalo absoliučiai aiškiai pasaky-
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ti Maskvai, jog dalyvavimas Persijos įlankos krizėje jokiu būdu
nesumažina mūsų įsipareigojimų Baltijos šalims. Prezidentas
Gorbačiovas privalo žinoti, kad, Maskvai nenutraukus agresyvių veiksmų ir nepradėjus geranoriškų derybų dėl Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo, nukentės JAV ir SSRS santykiai, kad bus sulaikyta ekonominė pagalba.
Senatorius Christopheris J. Doddas kreipėsi į JAV prezidentą siūlydamas, kad, intensyvėjant Maskvos išpuoliams prieš
Baltijos šalis, šis kreiptųsi į Sovietų Sąjungos prezidentą ir pareikštų JAV poziciją remti Baltijos šalių nepriklausomybės siekius. Taip pat primygtinai siūlė, kad JAV diplomatinis atstovas
Leningrade kuo dažniau būtų siunčiamas lankytis Baltijos šalių
sostinėse.
JAV Valstybės departamento atstovas Richardas Boucheris
spaudos konferencijoje pastebėjo, kad JAV labai atidžiai stebi
įvykius Baltijos respublikose. Jis priminė valstybės sekretoriaus
Jameso Bakerio sausio 9 d. pareiškimą, kuriame šis išreiškė susirūpinimą dėl kariuomenės siuntimo į Baltijos šalis ir viltį, kad
SSRS nekeis politikos kurso.
Sausio 11 d.
Į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą pradėjo plaukti informacija, kad naktį Vilniaus gatvėmis juda SSRS karinė
technika.
Apie 9 val. ryto susirinkę „Jedinstvo“, SSKP atstovai ir kiti
nepriklausomybės priešininkai Nepriklausomybės aikštėje
bandė išprovokuoti muštynes.
Lietuvos Respublikos AT Pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir Ministrui Pirmininkui Albertui Šimėnui vadinamasis
„Lietuvos demokratinių jėgų kongresas“ atsiuntė ultimatumą,
kuriame rašoma: „Lietuvos SSR darbo žmonės ir visi realistiškai
mąstantys Lietuvos gyventojų sluoksniai, kuriems brangus Lietuvos ir jos liaudies likimas, jums ir parlamento daugumai reiškia nepasitikėjimą. (…) Lietuvos darbo žmonių, jos darbininkų,
valstiečių, inteligentijos geriausios dalies vardu reikalaujame,
kad iki sausio 11 d. 15 val. vietos laiku AT ir Vyriausybė sutiktų
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su SSRS prezidento reikalavimais ir tuojau pat atkurtų Lietuvos teritorijoje SSRS konstituciją ir Lietuvos SSR konstituciją.
Jeigu iki 15 val. nebus įvykdyti mūsų reikalavimai, mes įkursime nacionalinio gelbėjimo komitetą, kuris imsis rūpintis LSSR
ateitimi.“
11 val. Kaune SSRS kariškiai užgrobė buvusios SDAALR organizacijos patalpas ir šalia esantį „Vairo“ viešbutį.
11.45 val. Vilniaus karinės įgulos viršininkas gen. Vladimiras Uschopčikas informavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją
Tarybą apie Vilniuje prasidedančius karinius „manevrus“ ir pabėgusių iš armijos kareivių gaudymą.
11.50 val. SSRS kariškiai šarvuočiais apsupo, o po to užgrobė LR krašto apsaugos departamento būstinę Vilniuje, Viršuliškių gatvėje.
Vilniuje 12 val. SSRS kariuomenės tankai ir šarvuočiai užgrobė Spaudos rūmus. Akcijos metu SSRS kariškiai panaudojo šaunamuosius ginklus. Sunkiai į galvą sužeistas LR krašto
apsaugos departamento darbuotojas Vytautas Lukšys, taip pat
kulkų sužeisti Arvydas Kvičkauskas ir Algis Vaičiukas, dar keli
asmenys sumušti ir sužaloti.
12.15 val. Alytuje SSRS desantininkai užgrobė technikos
mokyklos pastatą, kurio patalpose buvo įsikūręs LR krašto apsaugos departamento Alytaus skyrius.
12.55 val. Žalgirio ir Rinktinės gatvių sankryžoje SSRS kariuomenės tankas išvažiavo į priešingą eismo juostą ir apvertė
sunkvežimį, sunkiai sužalotas jo vairuotojas.
Vilniaus miesto gatvėmis pradėjo intensyviai judėti karinė
technika.
13.30 val. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas
Landsbergis bandė prisiskambinti SSRS prezidentui Michailui
Gorbačiovui. Pakalbėti nepavyko, buvo atsakyta: „Prezidentas
neturi laiko, pietauja.“
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
gavo Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų pranešimą, kad
jie pradeda įspėjamąjį dviejų valandų streiką ir reikalauja, kad
iki 15 val. būtų atkurtos SSRS ir LSSR konstitucijos, kad atsista-
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tydintų Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. Jeigu nebus
įvykdyti šie reikalavimai, pagrasinta, kad nuo sausio 15 dienos
bus nutrauktas elektros tiekimas.
Lietuvos savanoriai davė priesaiką būti ištikimi Lietuvos
Respublikai ir ginti Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą. Priesaiką
perskaitė krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius. Savanorius pašventino kunigas Robertas Grigas.
15.20 val. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje naujasis Ministras Pirmininkas Albertas Šimėnas pristatė 11 ministrų, kurie prisiekė ištikimybę Lietuvai.
16.30 val. nuo Rudaminos Vilniaus kryptimi pajudėjo 50
tankų. Iš Panemunės į sostinę pradėjo važiuoti dengtų karinių
mašinų kolona.
Virš Vilniaus keletą ratų apsuko karinis sraigtasparnis ir išmėtė lapelius, kuriuose buvo reikalaujama Lietuvoje įvesti SSRS
prezidento valdymą.
Nepriklausomybės aikštėje priešais Aukščiausiąją Tarybą
susirinko per 20 tūkst. piliečių, remiančių Lietuvos parlamentą.
Vyriausybės posėdyje priimtas Kreipimasis į visų pasaulio
valstybių vyriausybes. Jame prašoma šią sunkią Lietuvos valstybei valandą, gresiant smurtiniam Vyriausybės nušalinimui,
suteikti jai visą laisvosioms valstybėms įmanomą paramą ir raginama nedelsiant pripažinti Lietuvos Vyriausybę de jure.
16.40 val. Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas
Saudargas išsiuntė protesto notą SSRS užsienio reikalų ministerijai, kurioje reiškiamas susirūpinimas dėl sovietinės armijos
siautėjimo Lietuvoje.
17.25 val. SSRS kariškiai užgrobė Medžiotojų ir žvejų draugijos sandėlį, pagrobė 12 medžioklinių šautuvų bei draugijos
dokumentus.
Aukščiausioji Taryba priėmė Kreipimąsi į Lietuvos žmones.
Jame pažymima, jog agresyvūs veiksmai, panaudojant net ginkluotą jėgą, kelia grėsmę Lietuvos nepriklausomybei.
20.55 val. Vilniuje SSRS kariškiai užgrobė ir nusiaubė Krašto apsaugos departamento Vilniaus miesto skyriaus patalpas
T. Kosciuškos gatvėje.
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21 val. užimtas Nemenčinės TV retransliacijos centras.
Vilniaus oro uosto SSKP organizacija ir „Jedinstvo“ lyderiai
surengė mitingą ir oro uoste paskelbė streiką.
23 val. vieno šarvuočio ekipažas įsiveržė į Vilniaus geležinkelio stoties dispečerinę. Sustabdytas traukinių eismas.
15 val. Komunistų partijos CK pastate surengtoje spaudos
konferencijoje Ideologijos skyriaus vedėjas Juozas Jermalavičius
paskelbė, kad Lietuvoje yra sukurtas „Lietuvos SSR gelbėjimo
komitetas“, kuris į savo rankas ima visą valdžią Respublikoje. Į
klausimą, koks vaidmuo tenka SSRS armijai, Jermalavičius atsakė, kad SSRS karinės pajėgos yra konstitucijos veikimo LSSR
teritorijoje garantas.
***
Latvijos AT Prezidiumas paskelbė, kad prieš Dievą ir visą
žmoniją pareiškia, jog Latvija yra ir bus kartu su Lietuva.
Estijos AT Prezidiumas išreiškė solidarumą Lietuvai. „Pasaulis turi žinoti: mus galima pavergti, bet ne nugalėti“, – sakoma pareiškime. Lenkijos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė SSRS už tai, kad ji panaudojo karinę jėgą prieš
Lietuvą ir paragino Maskvą pradėti taikias derybas su Lietuvos valdžia. Rezoliucijoje priminta Maskvai, kad SSRS vadovas
oficialiai yra pasakęs, jog mažos tautos turi teisę pačios spręsti
savo likimą. Prieš balsavimą Lenkijos parlamente kalbą pasakė
Lietuvos AT deputatas Czeslawas Okinczycas. Už balsavo 293,
prieš – 3 parlamentarai.
Lenkijos URM pareiškime sakoma, kad Lenkijos vyriausybė susirūpinusi seka įvykius Lietuvos sostinėje Vilniuje, ragindama SSRS vadovus visus ginčytinus klausimus spręsti taikiu
būdu.
Lenkijos visuomeninis judėjimas „Akcja Demokratyczna“
paskelbė pareiškimą, kuriuo išreiškė solidarumą Lietuvai ir
visiems kovojantiems už jos laisvę ir kvietė Lenkijos bei kitų
demokratiškų šalių vadovybes paremti Lietuvą. Pareiškime pasiūlyta Helsinkio komitetui Lenkijoje įkurti Lietuvos pagalbos
fondą, į kurį judėjimas įmokėjo 10 000 000 zlotų.
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Krokuvos miesto taryba priėmė kreipimąsi, kuriame išreiškė susižavėjimą lietuvių kova už laisvę, broliškumą ir pagarbą
žuvusiesiems.
Čekoslovakijos parlamentas priėmė kreipimąsi į SSRS AT,
kuriame SSRS raginama nenaudoti jėgos Baltijos valstybėse.
Čekoslovakijos vyriausybė nutarė nutraukti sutartį su SSRS
dėl mašinų, įrangos ir aparatūros techninio aptarnavimo.
Švedijos ministras pirmininkas Ingvaras Carlssonas pareiškė, kad jėgos panaudojimas Lietuvoje – labai grėsmingas
reiškinys, galintis padaryti žalą Maskvos ir Baltijos valstybių
santykiams. Švedijos vyriausybės požiūriu, bet koks jėgos panaudojimas yra netoleruotinas dalykas.
Švedijos ambasadorius SSRS Orjano Berneris grįžo į Maskvą, kad įteiktų SSRS užsienio reikalų ministrui Švedijos užsienio reikalų ministro Steno Anderssono laišką, kuriame išsakytas
Švedijos vyriausybės nepritarimas SSRS veiksmams Lietuvoje.
Prancūzijos URM paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama:
„Prancūzija dar kartą pareiškia, kad Baltijos respublikoms, neteisėtai aneksuotoms 1940 m., turi būti grąžintas suverenitetas“, kad SSRS turi pradėti derybas su Baltijos respublikomis.
Didžiosios Britanijos URM pasmerkė SSRS akcijas Lietuvoje, kurių metu buvo užimti civilinės paskirties pastatai. Į Didžiosios Britanijos URM buvo iškviestas SSRS atstovas Vladimiras Ivanovas, kuriam buvo pareikšta, kad Didžiosios Britanijos
vyriausybė visiškai nepateisina šios akcijos. Sovietų Sąjungos
vyriausybei kategoriškai siūloma išvesti kariuomenę iš Lietuvos miestų gatvių, nutraukti bet kokias karines akcijas šalies
teritorijoje, leisti teisėtiems valdžios organams realizuoti savo
įgaliojimus, o sovietinei vyriausybei pradėti derybas.
Romos Popiežius Jonas Paulius II pasiuntė telegramą Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui kardinolui Vincentui
Sladkevičiui, kuriame reiškiamas solidarumas lietuvių tautai ir
linkima stiprybės.
Kanados valstybės sekretorius užsienio reikalams Joe Clarkas, pasikvietęs SSRS ambasadorių, pareiškė Kanados vyriausybės griežtą nepritarimą SSRS veiksmams Baltijos valstybėse.
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Jis priminė ambasadoriui, jog buvęs SSRS užsienio reikalų ministras Eduardas Ševardnadzė jam ne kartą buvo tvirtinęs, kad
jėga prieš Baltijos valstybes nebus panaudota.
NATO padarė pareiškimą dėl įvykių Lietuvoje, kuriame sakoma, kad NATO remia taikų krizės sprendimą, kad SSRS vyriausybė raginama susilaikyti nuo prievartos panaudojimo Lietuvoje.
Europos Bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikime su
JTO generaliniu sekretoriumi Javieru Perezu de Cuellaru buvo
aptarta situacija Baltijos valstybėse. Po susitikimo spaudos
konferenciją surengė Liuksemburgo užsienio reikalų ministras
Jacquesas Poosas. Jis EB vardu išreiškė susirūpinimą dėl įvykių
Baltijos respublikose ir kreipėsi į SSRS, ragindamas laikytis
ESBK, Paryžiaus deklaracijos ir kitų dokumentų dvasios ir nenaudoti jėgos. Taip pat ragino SSRS nedelsiant pradėti derybas
su Baltijos respublikomis. Jis paskelbė, kad EB nutarė sulaikyti
humanitarinę ir techninę pagalbą SSRS.
JAV Senatas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioje kreipiasi
į prezidentą Gorbačiovą raginandamas susilaikyti nuo jėgos panaudojimo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Einantis Australijos užsienio reikalų ministro pareigas
dr. Nealas Blewettas pareiškė: „1990 m. nepriklausomybės deklaracijos atspindi Baltijos tautų troškimą taikiai ir demokratiškai pasiekti ekonominę ir politinę nepriklausomybę. Vyriausybė tikisi, kad visos suinteresuotos šalys pademonstruos
didžiausią santūrumą, kad situacija toliau neblogėtų, ir ragina
Sovietų Sąjungos vyriausybę susilaikyti nuo veiksmų, kurie pakirstų taikaus sprendimo perspektyvas.“
Japonijos URM atstovas T. Vatanabė spaudos konferencijoje
užsienio žurnalistams išreiškė Japonijos vyriausybės susirūpinimą dėl SSRS veiksmų Lietuvoje ir kitose Baltijos respublikose.
Jis kvietė SSRS ir respublikų vadovybes esančius nesutarimus
spręsti taikiai, nes yra pavojus „griebtis ginklų“.
Sausio 12 d.
0.30 val. SSRS kariškiai, panaudodami karinę techniką ir
ginklus, užgrobė LR vidaus reikalų ministerijos Atskirojo ypa-
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tingosios paskirties milicijos būrio bazę Valakupiuose. Apie
30 buvusių Lietuvos milicininkų perėjo į okupantų pusę. Šiai
grupei vadovavo būrio štabo viršininkas Boleslavas Makutinovičius. Pagrobta 15 policijos mašinų, apie 200 vnt. kovinių ir
sportinių šaunamųjų ginklų.
4.30 val. bandyta užimti Policijos akademijos pastatą Baltupiuose.
LR Aukščiausiajai Tarybai naktį vykusiame posėdyje jos
Pirmininkas Vytautas Landsbergis pranešė, kad jau tris kartus nesėkmingai bandė susisiekti su SSRS prezidentu Michailu
Gorbačiovu.
Į Vilnių atvyko SSRS gynybos ministro pavaduotojas pulkininkas generolas Vladislavas Ačalovas.
5.30 val. nežinomi asmenys kelyje Vilnius–Lyda padegė laikinojo pasienio posto namelį-vagonėlį ir šalia stovėjusį automobilį.
11.20 val. ginkluoti sovietų kareiviai užpuolė pasienio postą ties Varėna kelyje Pariečė–Druskininkai, sulaužė kelio užtvarą, jėga atėmė ir nusitempė laikinojo posto vagonėlį.
Iš Kaliningrado į Vilnių permesta apie 400 SSRS kariuomenės kareivių.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl priemonių
Lietuvos Respublikai ginti“, sudaryta laikinoji gynybos vadovybė.
Išėjo „Laisvos Lietuvos“ pirmasis numeris. Laikraštį išleido trylikos laikraščių redakcijos, kurias iš Spaudos rūmų išvijo
sovietiniai okupantai. Laikraštis buvo platinamas nemokamai.
14 val. Kaune SSRS kariuomenės sunkvežimis, pažeidęs
eismo taisykles, Tvirtovės alėjoje susidūrė su lengvuoju automobiliu. Vienas žmogus žuvo, trys buvo sužeisti.
Sovietų armijos kareiviai okupavo Vilniuje, J. Basanavičiaus
gatvėje buvusį Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) pastatą.
18 val. LKP CK „informacinė agentūra“ išplatino pareiškimą, kad jau antra diena, kai sklinda gandai apie tai, jog buvęs
vicepremjeras Algirdas Brazauskas yra pakviestas susitikti su
SSRS prezidentu ir generaliniu SSKP CK sekretoriumi M. Gorbačiovu. „Kaip pranešta iš kompetentingų šaltinių, jokių M.
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Gorbačiovo kvietimų nebuvo. Tokie gandai skleidžiami turint
vienintelį tikslą – suteikti politinį kapitalą susibankrutavusiems lyderiams“, – sakoma pareiškime.
22 val. karinės technikos kolona iš Šiaurės miestelio Žirmūnų gatve pajudėjo miesto centro link. Kaune desantininkai
gaudė jaunuolius į sovietinę armiją.
LKP miesto komitete CK darbuotojas atsargos pulkininkas
Vitalijus Šurupovas sukviestiems „darbininkų draugovių“ atstovams davė nurodymus pasiruošti svarbiems įvykiams.
23 val. grupė nežinomų asmenų, apsiskelbusių „nacionalinio gelbėjimo komitetu“, kreipdamasi į Lietuvos AT ir Lietuvos
gyventojus pareiškė, kad dabartinė valdžia atvedė liaudį prie
bedugnės, nebekontroliuoja situacijos ir todėl „Mūsų pareiga –
paimti į savo rankas visą valdžią Lietuvoje, kad būtų išvengta
ekonominio kracho ir brolžudiško karo“.
24 val. tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai iš Šiaurės
karinio miestelio pajudėjo Karoliniškių link. Viename iš sunkvežimių – KGB „Alfos“ grupė.
***
Rusijos Federacijos AT Prezidiumas priėmė deklaraciją dėl
didėjančios įtampos Baltijos respublikose.
22 SSRS liaudies deputatai pasiūlė SSRS AT priimti rezoliuciją dėl įvykių Lietuvoje, kurioje protestuojama dėl to, kad karinės jėgos kišasi į sudėtingus socialinius ir politinius procesus ir
kovoja su teisėta vyriausybe. Rezoliucija nebuvo priimta, tačiau
Michailas Gorbačiovas, spaudžiamas RSFSR AT pirmininko Boriso Jelcino ir kitų Rusijos deputatų, SSRS prezidento taryboje
sudarė komisiją, kurios tikslas – rasti politinį sprendimą, kaip
išspręsti susidariusią padėtį Lietuvoje. Į komisiją įtraukti Armėnijos Respublikos AT pirmininkas Levonas Ter-Petrosianas
ir Baltarusijos SR AT pirmininkas Nikolajus Dementejus.
SSRS TV žinių laidoje „Vremia“ tik ką grįžęs į Maskvą komentatorių grupės vadovas D. Biriukovas pranešė, kad Lietuvoje vietos valdžia nebekontroliuoja padėties, vyksta streikai,
streikuoja vis daugiau lietuvių, kad nepritariantiems valdžios
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politikai neleidžiama kalbėti per radiją ir spaudoje, kad Lietuvoje terorizuojami kitataučiai…
Šeštadienį Lenkijoje besilankantis JAV prezidento padėjėjas
nacionalinio saugumo klausimais Zbigniewas Brzezinskis teigė,
kad sovietų valdžia turi suprasti, jog jei jėga bus numalšintas
lietuvių laisvės siekis, tai turės rimtų tarptautinių pasekmių.
Lenkijos Seimas ir Senatas paskelbė bendrą pareiškimą,
kuriame pareiškė protestą prieš jėgos panaudojimą. Ryžtingai
parėmė lietuvių ir kitų Baltijos tautų teisę apsispręsti.
Pareiškimus, kuriuose pareikšta parama Lietuvai jos kovoje
už laisvę, paskelbė Lenkijos Žaliųjų partija, įvairios visuomeninės organizacijos, profesinės sąjungos.
Dėl Sovietų Sąjungos politikos ir veiksmų prieš suverenią
Lietuvą Varšuvoje vidurdienį priešais SSRS ambasadą surengtas protesto mitingas.
Krokuvoje priešais SSRS konsulatą vidurdienį surengtas
protesto mitingas. Konsului dėl SSRS kariuomenės veiksmų
Lietuvoje įteiktas protestas.
Valstybinio migracijos departamento prie Lenkijos vidaus
reikalų ministerijos atstovas pulkininkas Zbigniewas Skoczyla
pranešė, kur Lietuvos piliečiai, esantys Lenkijoje, gali kreiptis,
kad gautų pabėgėlių statusą.
Norvegijos užsienio reikalų ministras Thorvaldas Stoltenbergas kalbėdamas parlamente reiškė susirūpinimą įvykių eiga
Baltijos šalyse, o savo kalbą žurnalistams baigė taip: „Mes matome, kad situacija labai rimta, ir konstatuojame, kad ji vystosi
nepageidaujama linkme. Savo laiške SSRS URM mes raginame
sugrįžti prie taikaus problemų sprendimo kelio, prie derybų.“
Švedijos premjeras Ingvaras Carlssonas paskelbė pareiškimą, kuriame pasmerkė jėgos panaudojimą Lietuvoje.
Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas paskelbė dar vieną pareiškimą dėl įvykių Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
Vokietijos ministro Hanso Dietricho Genscherio nurodymu
į Vokietijos URM buvo iškviestas Sovietų Sąjungos pasiuntinys
Vladislavas Terechovas.
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Škotijoje besilankantis Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Johnas Majoras pareiškė, kad desantininkų veiksmai
Vilniuje yra žingsnis atgal ir gali turėti rimtų pasekmių. Jo nuomone, akivaizdu, kad Michailas Gorbačiovas norom ar nenorom vis labiau nusileidžia armijai.
JAV Kongresas pritarė įstatymui, kuris leido prezidentui
George'ui Bushui pradėti karą prieš Iraką, jei jo kariuomenė iki
sausio 15 d. nepasitrauks iš Kuveito. Iš Bagdado išvyko JAV diplomatai.
JAV senatorius Alfonse'as D'Amato paskelbė pareiškimą,
kad Sovietų Sąjunga, pasinaudodama situacija, kai pasaulio dėmesys sutelktas į Persijos įlankos krizę, jėga puola nepriklausomybės judėjimus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei kitose bandančiose atsiskirti respublikose. Senatorius įspėjo M. Gorbačiovą, kad jėgos panaudojimas Baltijos šalyse kelia grėsmę geriems
šalių santykiams, kad „Kongresas gali nesuteikti palankiausio
prekybos statuso, neduoti pagalbos maistu, netgi gali būti atsisakyta aukščiausiojo lygio susitikimo“. Po šiuo pareiškimu, paskelbtu kitą dieną spaudoje kaip „Atviras laiškas prezidentui“,
pasirašė senatoriai Billas Bradley'us, Connie Mackas, Donaldas
W. Riegleisas ir Jessė Helmsas.
NATO būstinė Briuselyje išplatino pareiškimą, kuriame
reiškiamas susirūpinimas dėl jėgos panaudojimo Baltijos respublikose. SSRS vadovybė raginama atsisakyti jėgos naudojimo
ir pradėti derybas su demokratiškai išrinkta respublikų valdžia.
Šeštadienį (12 d.) Australijos ministras pirmininkas Robertas Hawkeas pareiškė, kad tai, kas vyksta Lietuvoje, kelia pasibjaurėjimą.
Sausio 13 d.
Po vidurnakčio sovietų kariuomenės tankai, šarvuočiai ir
ginkluoti kariškiai, panaudodami šaunamuosius ginklus, Vilniuje šturmavo Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Šios kruvinosios akcijos metu žuvo 13 civilių gyventojų, daugiau kaip 500 buvo sužeisti. Tragiškai žuvo:
LORETA ASANAVIČIŪTĖ
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VIRGINIJUS DRUSKIS
DARIUS GERBUTAVIČIUS
ROL ANDAS JANK AUSK AS
RIMANTAS JUKNEVIČIUS
ALV YDAS K ANAPINSK AS
ALGIMANTAS PETR AS K AVOLIUK AS
V Y TAUTAS KONCEVIČIUS (nuo šautinių žaizdų
mirė vasario 18 d.)
VIDAS MACIULEVIČIUS
TITAS MASIULIS
ALVYDAS MATULKA
APOLINARAS JUOZAS POVILAITIS
IGNAS ŠIMULIONIS
VYTAUTAS VAITKUS
Į TV bokštą „juodąsias beretes“ lydėjo Vilniaus radijo telefono ryšio tarnybos inžinierius, atsargos papulkininkis Anatolijus Subotinas.
Šturmuojant Televizijos ir radijo pastatą kulka į nugarą savųjų buvo nušautas SSRS desantininkas Viktoras Šackichas.
(Laikraštyje „Izvestija“ buvo pranešta, kad žuvo leitenantas
Viktoras Šitnovičius.)
Prie bokšto per karinėje mašinoje įtaisytus garsiakalbius
paskelbta (Juozo Jermalavičiaus balsu), kad parlamentas krito
ir valdžia perėjo į „nacionalinio gelbėjimo komiteto“ rankas.
Desantininkai iš keturių užsienio TV kompanijų darbuotojų atėmė ar sudaužė videokameras ir dokumentus. Buvo sumušti, suspardyti keletas Norvegijos, Didžiosios Britanijos ir
Ispanijos žurnalistų. Dėl Ispanijos TV operatoriaus Miguelio
Awegos sužalojimo SSRS užsienio reikalų ministerijai protesto
notą išsiuntė Ispanijos užsienio reikalų ministerija.
Vilniuje platinami lapeliai, kuriuose žadama, kad, jeigu bus
sugrąžinta sovietinė valdžia, bus suteikta pilietinių teisių ir
žemės.
Nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos transliaciją, 2 val.
pradėjo veikti radijo stotis Kaune (Sitkūnuose). Sitkūnų ir Ju-
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ragių siųstuvų stotis apsupo desantininkai ir pareikalavo nutraukti laidas.
Laukiama AT rūmų puolimo.
Naktį į AT rūmus atvyko Leningrado miesto tarybos bloko
„Demokratinė Rusija“ delegacija: Sergejus Bereznickis (laikraščio „Nevskij kurjer“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas), Aleksandras Vinnikovas, Aleksandras Celiakovas, RSFSR liaudies deputatas ir Leningrado miesto tarybos prezidiumo narys Jurijus
Nesterovas.
4.15 val. Vyriausybės informacijos tarnyba pranešė, kad Vyriausybė nenutraukia savo veiklos aktyvios SSRS armijos okupacijos sąlygomis. Įvykusiame Vyriausybės posėdyje aptarta jos
veikla susiklosčius naujoms aplinkybėms.
Lietuvos Respublikos AT, įvertinusi SSRS veiksmus kaip
karinę agresiją prieš Lietuvą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos nutraukimo atveju LR užsienio reikalų ministrui
Algirdui Saudargui, išvykusiam į Lenkiją, suteikė įgaliojimus
atstovauti Lietuvos Respublikai užsienyje ir sudaryti Lietuvos
Respublikos Vyriausybę emigracijoje.
Lietuvos Aukščiausioji Taryba sausio 13, 14 ir 15 d. paskelbė gedulo dienomis.
Aukščiausioji Taryba atleido iš Ministro Pirmininko pareigų Albertą Šimėną, kaip nežinia kur esantį ir negalintį eiti
pareigų. Ministru Pirmininku paskirtas Gediminas Vagnorius,
jo pavaduotoju – Zigmas Vaišvila. Vakarop Albertas Šimėnas
pasirodė parlamente. Jo dingimo aplinkybėms tirti sudaryta
speciali deputatų komisija.
10.35 val. pro AT požeminiu tuneliu pravažiavo 30 šarvuočių ir 7 tankai.
10.40 val. Vilniaus oro uoste nusileido lėktuvas su SSRS AT
Tautybių Tarybos sprendimu atsiųsta delegacija.
11 val. du šarvuočiai, važinėdami po miestą, per garsiakalbius pranešinėjo, kad nuo sausio 13 d. Vilniuje įvesta komendanto valanda – ji prasideda 22 val. ir tęsiasi iki 6.30 val., o
Vilniaus kariniu komendantu paskirtas Vilniaus karinės įgulos
viršininkas generolas majoras Vladimiras Uschopčikas.
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13.37 val. į Lietuvos parlamento rūmus atvyko SSRS AT
Tautybių Tarybos delegacija: Borisas Oleinikas, Levonas Ter Petrosianas, Nikolajus Dementejus ir SSRS AT Žmogaus teisių ir
viešumo komisijos pirmininkas Vladimiras Fotijevas. Vėliau jie
lankėsi Šiaurės miestelyje.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kreipėsi į visus
Sovietų Sąjungos žmones, primindama, kad Lietuvos tragedija
yra ir jų tragedija, ragindama padėti agresiją sustabdyti; taip
pat kreipėsi į pasaulio vyriausybes, aiškindama SSR Sąjungą
pradėjus nepaskelbtą karą prieš Lietuvą, prašydama pripažinti,
kad Sąjunga užpuolė kitą suverenią valstybę.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės
sudarymo“ (nariai: Gediminas Vagnorius, Albertas Šimėnas, Zigmas Vaišvila, Audrius Butkevičius, Romualdas Ozolas, Aleksandras Abišala, Mečys Laurinkus, Vaclovas Zabarauskas).
Paslaptingasis Lietuvos „nacionalinio gelbėjimo komitetas“
paskelbė kreipimąsi į SSRS prezidentą Michailą Gorbačiovą ir
SSRS AT pirmininką Anatolijų Lukjanovą, kuriame rašo, kad
nuo 1991 m. sausio 13 d. piliečių susipriešinimas Lietuvoje
ypač paaštrėjo ir įgavo ginkluoto pasipriešinimo formas. Jame
sakoma, kad prieš Lietuvos kompartijos komitetus organizuojami pogromai, kad krašto apsaugos smogikai tiesiog medžioja
komunistus ir sovietų valdžios šalininkus. „Komitetas“ teigia,
kad Lietuvoje situacijos nebevaldo ne tik AT ir jos Vyriausybė,
bet ir neseniai įsikūręs „nacionalinio gelbėjimo komitetas“, todėl esant tokiai situacijai jie nemato kitokios išeities, kaip tik
prašyti SSRS prezidentą skubiai įvesti Lietuvos teritorijoje prezidentinį valdymą. Jeigu bus nors kiek delsiama, sakė „komitetas“, kils „visiška ekonominė suirutė ir prireiks daugybės žmonių aukų“.
Iš Rygos į Lietuvos Respublikos AT atvyko Švedijos konsulas Larsas Fredenas.
21.15 val. Vytautas Landsbergis pranešė, kad su kariškiais
pavyko susitarti ir jie pažadėjo, kad ateinančią naktį nebus jokių karinių akcijų.
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Trijų Baltijos valstybių vadovai Vytautas Landsbergis, Anatolijus Gorbunovas, Arnoldas Rüütelis ir Rusijos FSR AT pirmininkas Borisas Jelcinas paskelbė Pareiškimą Jungtinėms Tautoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms, pasaulio valstybių
parlamentams ir vyriausybėms dėl Sovietų Sąjungos vadovybės
įvykdytų veiksmų Baltijos valstybių atžvilgiu. (Vytautas Landsbergis dokumentus pasirašė telefaksu. Susitikime Taline Lietuvai atstovavo Sigitas Kudarauskas, jis ir parafavo dokumentą.)
Kartu su Pareiškimu priimtas Kreipimasis į JTO generalinį sekretorių Javierą Perezą de Cuellarą nedelsiant sušaukti tarptautinę konferenciją, kurioje būtų sprendžiamas Baltijos valstybių
klausimas.
***
Estijos Respublikos AT Prezidiumas ir Estijos Respublikos
vyriausybė paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame reiškė vis labiau stiprėjantį susirūpinimą ir didžiulį nusivylimą dėl to, kad
SSRS ginkluotosios pajėgos jėga įsikišo į Lietuvos vidaus reikalus ir bando atimti valdžią iš demokratiškai išrinkto parlamento bei Lietuvos teisėtos Vyriausybės ir ją perduoti sovietinės
armijos remiamai komunistų grupei. Sovietų armijos prievarta
Lietuvos Respublikoje, sakoma pareiškime, tai supervalstybės
agresija prieš mažą bejėgę šalį.
Estijos AT Prezidiumas ir vyriausybė kreipėsi į pasaulio šalių parlamentus ir vyriausybes, kurios gerbia tautų apsisprendimo teisę, demokratijos ir laisvės idealus, padėti nutraukti agresiją prieš Lietuvos Respubliką ir sustabdyti ginkluotos jėgos eskalaciją Pabaltijyje.
Maskvoje SSRS, Rusijos SFSR, Maskvos miesto tarybos ir
Maskvos rajono tarybos deputatai surengė protesto mitingą
„Šiandien – Lietuva, rytoj – Rusija!“ Prie šio mitingo prisijungė
protestuojantys organizacijų „Memorialas“ ir „Skydas“ dalyviai.
Šimtai tūkstančių demonstrantų, susirinkę Maniežo aikštėje,
reikalavo, kad Michailas Gorbačiovas atsistatydintų, smerkė
Komunistų partiją. Buvo teigiama, kad Lietuva turi teisę išstoti
iš SSRS. Vėliau mitingas persikėlė į Gromkaja aikštę.

207

Leningrade surengtas mitingas, kuriame buvo pasmerktos
kariuomenės akcijos Vilniuje. Mitinge dalyvavo apie 200 000
leningradiečių ir grupė miesto deputatų.
Protesto demonstracijos surengtos Rusijos miestuose: Krasnodare, Permėje, Rostove prie Dono, Omske, Samaroje, Sverdlovske, Irkutske, Voroneže.
Protesto demonstracijos įvyko ir Ukrainos miestuose: Kijeve, Odesoje, Ternopolyje, Lvove, Černigove, Charkove, Ivano
Frankovske, Luganske, Simferopolyje.
Per Moldovos TV kalbėjęs šalies prezidentas Mircea Ionas
Sneguras pasmerkė karinę agresiją Lietuvoje.
Protesto mitinge Kišiniove pasmerkti kariniai veiksmai
Vilniuje. Priimtas kreipimasis į pasaulio šalių tautas ir parlamentus, kuriame prašoma pasmerkti SSRS agresiją Lietuvoje ir
palaikyti SSRS pavergtų tautų nacionalinio išsivadavimo kovą.
Nižnij Novgorodo SSRS liaudies deputatų rinkimų klubas
„Demokratičeskaja Rossija“ savo susirinkime priėmė kreipimąsi
į SSRS Konstitucinės priežiūros komiteto pirmininką, kuriame
rašė, kad Lietuvos kompartijos vadovaujamas „nacionalinio gelbėjimo komitetas“ Lietuvoje bando įvykdyti ginkluotą perversmą, todėl skubiai reikia apsvarstyti SSRS prezidento antikonstitucinius veiksmus ir SSRS AT svarstyti pasitikėjimo SSRS prezidentu klausimą. Protesto laiškas išsiųstas ir SSRS prezidentui
Michailui Gorbačiovui.
Tbilisyje prie vyriausybės rūmų surengtas mitingas, kuriame pasmerkta SSRS kariuomenė, surengusi žudynes Lietuvoje.
Mitinge dalyvavo Gruzijos AT pirmininkas, deputatai, mokslo
ir kultūros veikėjai.
Minsko centrinėje aikštėje įvyko protesto mitingas kariniams veiksmams Vilniuje pasmerkti. Mitinge dalyvavo Baltarusijos AT deputatai – Liaudies fronto frakcijos nariai.
Sausio 13 dieną LR užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas ir Lietuvos AT deputatas Czeslawas Okinczycas Varšuvoje surengė dvi spaudos konferencijas.
Lenkijos partija „Centro susitarimas“ priėmė kreipimąsi į
Lenkijos vyriausybę, kad ši pasmerktų ginkluotą agresiją prieš
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Lietuvą ir pareikalautų kuo greičiau išvesti sovietų kariuomenę
iš Lenkijos.
Lenkijos partijos „Demokratinė unija“ pirmininkas Tadeuszas Mazowieckis savo pareiškime kreipėsi į SSRS prezidentą
Michailą Gorbačiovą ir ragino nutraukti kruviną akciją Lietuvoje, išreiškė solidarumą Lietuvos parlamentui ir Vyriausybei.
Panašius pareiškimus padarė beveik visos Lenkijos partijos.
Lenkijos krikščionių demokratų partijos pareiškime pasmerktas SSRS bandymas jėga nuslopinti Baltijos šalių nepriklausomybės siekimą. Jame Lenkijos krikdemai kreipėsi į savo
vyriausybę, kad ši suteiktų Lietuvai, „turinčiai visas teises būti
nepriklausoma valstybe“, visokeriopą reikiamą pagalbą.
Varšuvoje priešais SSRS ambasadą susirinko tūkstančiai
protestuojančiųjų dėl įvykių Vilniuje. Prie demonstrantų prisijungė taksi, gaisrinių mašinų ir kitokių automobilių vairuotojai,
kurie pravažiavo pro SSRS ambasadą įjungę garso signalus.
Čekoslovakijos ministras pirmininkas Marianas Čalfa dėl
įvykių Lietuvoje skubiai atšaukė numatytą kelionę į Pietryčių
Aziją ir iškvietė SSRS ambasadorių Borisą Pankiną. Ministras
pirmininkas M. Čalfa paprašė, kad SSRS ambasadorius paaiškintų, kas vyksta Vilniuje, ir išklausytų Čekoslovakijos vyriausybės nuomonę, kad karinės jėgos panaudojimas prieš legaliai
išrinktą Lietuvos valdžią ir civilius Lietuvos gyventojus stumia
į pavojų taikos procesą visame pasaulyje, griauna pasitikėjimą,
kad SSRS eina demokratinės pertvarkos keliu.
Čekoslovakijos „Piliečių forumo“ seimas išreiškė solidarumą lietuvių, latvių ir estų tautoms, siekiančioms nepriklausomybės, pasmerkė jėgos panaudojimą ir primygtinai kvietė SSRS
vadovybę nutraukti prievartos aktus Baltijos respublikose.
Dėl įvykių Lietuvoje sušauktas neeilinis Čekoslovakijos vyriausybės posėdis.
Protestus dėl sovietinės armijos veiksmų Vilniuje Michailui
Gorbačiovui per SSRS ambasadorius perdavė Islandijos, Norvegijos ir Suomijos premjerai.
Švedijos ministras pirmininkas Ingvaras Carlssonas pranešė,
kad, nepaisant Michailo Gorbačiovo pažadų, Vilniuje buvo panau-
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dota karinė jėga, žuvo ir nukentėjo žmonės. Švedijos premjeras
sakė, kad ieško galimybių bendriems veiksmams su kitomis Europos šalimis. SSRS ambasadoriui pareikštas griežtas protestas.
Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas savo šalies vyriausybės vardu perdavė protesto notą SSRS
ambasadoriui. Jis pabrėžė, kad negali būti kalbos apie ilgalaikį
EB ir SSRS bendradarbiavimą, kai Vilniuje žudomi žmonės. Jo
pareiškime sakoma, kad Danijos vyriausybė tikisi, jog SSRS atšauks kareivius iš užimtų Lietuvoje pastatų, nutrauks bet kokią
prievartą ir nustos grasinti Lietuvos žmonėms ir jų išrinktiems
valdžios atstovams.
Danijos parlamento prezidentas Hansas Peteris Clausenas
pasiuntė Lietuvos AT Pirmininkui Vytautui Landsbergiui telegramą, kurioje Danijos parlamento vardu pareiškė: „Šiuo sunkiu Baltijos valstybių tautoms metu reiškiame pritarimą ir susižavėjimą tuo, kaip Lietuvos žmonės ir demokratiškai išrinktas
parlamentas laiko aukštai iškėlęs laisvės ir demokratijos principus brutalaus karinio gniuždymo akivaizdoje. Danijos žmonės tiki, kad greitai ateis diena, kai Lietuva, nepaisant žiaurių
išbandymų, kuriuos dabar patiria, vėl galės užimti savo vietą
tarp laisvų demokratinių Europos valstybių.“
NATO Politinis komitetas susitiko apsvarstyti padėtį ir išnagrinėti paskutinius pranešimus apie sužeidimus ir mirties
atvejus, sovietų kariuomenei panaudojus jėgą Lietuvoje.
Europos Bendrijai pirmininkaujantis Liuksemburgo užsienio reikalų ministras Jacquesas Poosas įteikė Sovietų Sąjungos
ambasadai laišką, skirtą SSRS užsienio reikalų ministrui. Laiške
EB pasmerkė sovietų kariuomenės jėgos panaudojimą Lietuvoje, prieštaraujantį 1990 m. lapkričio 21 dienos ESBK Paryžiaus
Chartijai, ir pareiškė, kad „laukia SSRS valdžios paaiškinimo“.
Paskelbta, jog šaukiamas nepaprastasis EB užsienio reikalų ministrų susitikimas Lietuvos ir Persų įlankos krizėms apsvarstyti.
Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai bendrame pareiškime paskelbė: „Nepaisant tarptautinės bendruomenės kreipimųsi ir vakar gautų SSRS vadovybės patikinimų, sovietų armija Lietuvoje tęsia prievartos veiksmus. Prancūzija ir
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Vokietija smerkia šį smūgį, suduotą demokratijai ir teisėtumui,
smerkia, kad grubiai yra pažeisti Paryžiaus Chartijoje nusakyti
naujosios Europos principai. Turi būti garantuota Baltijos žmonių apsisprendimo teisė, saviraiškos laisvė ir įstatymo veikimo
atkūrimas. Prancūzija ir Vokietija kreipiasi į prezidentą Gorbačiovą (…), kad jis įsakytų nutraukti prievartos veiksmus ir atnaujintų dialogą su laisvai išrinktais Baltijos žmonių atstovais.“
Oficialus Vokietijos vyriausybės atstovas Dieteris Vogelis
išplatino kanclerio Helmuto Kohlio pareiškimą, kuriame kancleris reiškė gilų susirūpinimą dėl paskutinių dienų įvykių Lietuvoje. Pareiškime reiškiama užuojauta kariškių prievartos aukoms ir jų artimiesiems.
Prie buvusios SSRS ambasados buvusiame Rytų Berlyne surengtas solidarumo su Lietuva piketas. Pareiškimas su šimtais
parašų išsiųstas SSRS prezidentui.
Belgijos užsienio reikalų ministras Markas Eyskensas pareiškė, kad dėl įvykių Lietuvoje EB gali peržiūrėti savo pažadus
dėl pagalbos SSRS. Pasak M. Eyskenso, jėgos panaudojimas Vilniuje kelia pavojų grįžti atgal į konfrontacijos laikus.
Kanados ministras pirmininkas Brianas Mulroney’us pasiuntė laišką Michailui Gorbačiovui, kuriame pasibjaurėjo
prievarta, panaudota prieš Lietuvos žmones ir demokratiškai
išrinktą jos Vyriausybę, bei pareikalavo, kad Gorbačiovas kuo
greičiau pasmerktų tokį savo šalies elgesį.
JAV prezidento George‘o Busho administracija pradėjo aptarinėti galimas sankcijas ir kitokias diplomatines priemones
SSRS atžvilgiu, jei Kremlius malšins maištaujančias respublikas prievarta.
Sausio 13-osios dienos JAV prezidento pranešime apie situaciją Baltijos šalyse sakoma: „Aš labai įdėmiai seku įvykių eigą
Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Situacijos pasikeitimas
kelia nerimą. Negalima pateisinti jėgos panaudojimo prieš taikią ir demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Drąsūs Baltijos žmonės ir vadovybė elgiasi oriai ir santūriai. JAV žmonių mintys ir
maldos yra su jais, ypač su Lietuvos žmonėmis, kurie išgyvena
didžią tragediją. (…) Įvykiai, kurių liudytojais tapome, visiškai
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nesuderinami su šiuo SSRS (demokratiniu, taikiu, pasikeitimų)
kursu. (…) Tai, kas dabar vyksta Baltijos valstybėse, grasins pasukti reformą atgal arba net ją panaikinti. (…) Mes smerkiam
šiuos veiksmus, kurie ne padės, o tik pakenks mūsų santykiams.“ Pranešimą JAV prezidentas Bushas baigė kviesdamas
prezidentą Gorbačiovą susilaikyti nuo akcijų, kad nebūtų imtasi prievartos, kad nežūtų žmonės. Jis paragino Sovietų Sąjungos vyriausybę grįžti prie taikių derybų ir dialogo su teisėtomis
Baltijos šalių vyriausybėmis.
JAV ambasadorius Jackas Matlockas Maskvoje susitiko su
SSRS užsienio reikalų ministro pavaduotoju S. Kovaliovu ir jam
pareiškė, kad JAV vyriausybė smerkia Kremliaus akcijas Vilniuje, ir dar kartą pabrėžė, kad JAV nepripažįsta Baltijos šalių inkorporacijos.
Sausio 14 d.
Naktį SSRS kariškiai keletą kartų įvairiose miesto vietose
stabdė Lietuvos kelių policijos patrulius ir įspėjo, kad jie privalės
laikytis paskelbtos komendanto valandos, o savo pareigas galės
vykdyti tik gavę specialius karinės komendantūros leidimus.
AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis telefonu kalbėjo su
SSRS prezidentu Michailu Gorbačiovu ir pareiškė protestą dėl
SSRS kariškių veiksmų Vilniuje.
Vilniuje iš pat ryto pradėjo veikti kolaborantų radijo stotis.
11.45 val. Vilniuje, Gedimino pr. 34, į vietinio radijo ryšių
stotį įsiveržė SSRS armijos kariškiai ir jėga išvarė darbuotojus
iš patalpų. Vilniaus radijo taškas nustojo veikęs, Kauno radijas
tebeveikė.
13.20 val. SSRS kariškiai, grasindami automatu, atėmė filmavimo kamerą iš Prancūzijos TV kompanijos „TF-1“ operatoriaus, filmavusio Vilniaus radijo mazgo patalpas.
15.20 val. kelyje Vilnius–Kaunas SSRS kariškiai ties Grigiškėmis iš šarvuočio apšaudė pravažiuojantį automobilį, kurio
keleiviai bandė filmuoti kariškius. Vienas žmogus sužeistas.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė Pareiškimą „Dėl SSRS ginkluotųjų pajėgų neteisėtų veiksmų“.
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LR Aukščiausioji Taryba kreipėsi į sovietų armijos karius ir
karininkus, primindama, kad jie stumiami į nusikaltimą prieš
žmoniškumą.
SSRS AT Tautybių Tarybos delegacija, vadovaujama Baltarusijos AT pirmininko Stanislavo Šuškievičiaus, dirbo Vilniuje,
Mokslų akademijos salėje. Delegacija susitiko su sostinės inteligentija ir visuomene.
Į Lietuvą atvyko Lenkijos delegacija: Seimo prezidiumo narys ir laikraščio „Gazeta Wyborcza“ vyr. redaktorius Adamas
Michnikas, senatorius Andrzejus Sielinskis ir Seimo deputatas
Krzysztofas Dowgiałła. Adamas Michnikas, kalbėdamas Lietuvos AT posėdyje, pasakė: „Visiems Lietuvos okupantams sakome: NE! Tegyvuoja laisva Lietuva!“
Ignalinos atominės elektrinės kolektyvas paskelbė, kad
smerkia ginklo panaudojimą Vilniuje Sausio 13-osios naktį,
reiškia užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir sulaiko savo sprendimą
netiekti elektros energijos Lietuvos teritorijai, nors neatsisako
savo ketinimų ir palauks, kol išaiškės visos Sausio 13-osios įvykių aplinkybės.
Vilniaus radijo matavimo prietaisų instituto komjaunimo
komitetas ėmėsi iniciatyvos parašyti atvirą laišką Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai. Po juo pasirašė 136 instituto
darbuotojai. Jame sakoma, kad šios gamyklos darbininkai vienintele teisėta valdžia pripažįsta Lietuvos AT ir nepripažįsta
„nacionalinio gelbėjimo komiteto“. Darbininkai pasmerkė bet
kokį jėgos panaudojimą.
Žuvusieji Sausio 13 d. Televizijos bokšto ir RTV komiteto
gynėjai pašarvoti Vilniaus sporto rūmuose.
Per Lazdijus į Lietuvą atvyko pirmieji automobiliai su Lenkijos pagalba Lietuvai. Pirmieji Lenkijos Raudonojo Kryžiaus
sunkvežimiai iš Varšuvos išvyko sausio 13 d. 22 val.
***
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, vertinantį Sovietų Sąjungos veiksmus Baltijos
valstybėse kaip rimtą grėsmę jų suverenitetui.
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Beveik visuose Estijos miestuose ir miesteliuose vyko gedulingi mitingai, kuriuose buvo reiškiamas solidarumas Lietuvai.
Latvijos URM pasiuntė SSRS URM notą, kurioje pareiškė
protestą dėl kruvino nusikaltimo, įvykdyto suverenios Lietuvos
teritorijoje.
Latvijos AT paskelbė, kad Sausio 13-osios aukų Vilniuje laidotuvių diena bus Latvijos valstybinio gedulo diena. AT nutarime
nurodyta suteikti Lietuvai humanitarinę pagalbą ir tuo atveju,
jeigu Lietuvos AT negalėtų rengti posėdžių Lietuvos teritorijoje,
sudaryti visas sąlygas Lietuvos parlamentui posėdžiauti Rygoje.
Latvijos užsienio reikalų ministerija pasiuntė į Oslą Tarptautinės Nobelio premijos komitetui pareiškimą, kad premijos suteikimas Michailui Gorbačiovui yra klaida ir po įvykių Lietuvoje
šios premijos autoritetas viso pasaulio akyse praras savo vertę.
Taline Liaudies Fronto iniciatyva surengtas gedulingas mitingas, kuriame reiškiamas solidarumas Lietuvai ir Latvijai. Mitinge Laisvės aikštėje dalyvavo Estijos AT pirmininkas Arnoldas
Rüütelis, premjeras Edgaras Savisaaras, parlamento nariai, Estijos evangelikų liuteronų vyskupas Kuno Pajula, žymūs kultūros
veikėjai. Mieste iškabintos pusiau nuleistos valstybinės vėliavos.
Maskvoje spaudos konferenciją surengė RSFSR AT pirmininkas Borisas Jelcinas. Jis perskaitė bendrą Baltijos respublikų
ir Rusijos pareiškimą, kuriame respublikos skelbia, kad pripažįsta viena kitos suverenitetą. Žurnalistai buvo supažindinti su
Jelcino kreipimusi į kareivius, tarnaujančius Rusijos ir Baltijos
respublikų teritorijoje. Borisas Jelcinas kvietė kareivius nepasiduoti reakcijos jėgoms ir, prieš einant šturmuoti civilinius pastatus Baltijos žemėje, susimąstyti apie Rusijos ir jos tautos ateitį. Pirmą kartą šį kreipimąsi Borisas Jelcinas perskaitė Taline
Estijos Respublikos Ministrų Taryboje sausio 13 d.
Michailas Gorbačiovas, kalbėdamas SSRS AT sesijoje, pareiškė, kad apie jėgos panaudojimą Vilniuje jis sužinojo tik pirmadienio rytą. Jis teigė, kad karinė akcija Vilniuje buvo surengta vietos iniciatyva.
SSRS vidaus reikalų ministras Borisas Pugo pasakojo, kad
„nacionalinio gelbėjimo komiteto“ pasiųsti perduoti Lietuvos
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Aukščiausiajai Tarybai reikalavimus nutraukti antisovietines TV
laidas žmonės buvo valdžios šalininkų sumušti, kad nukentėjo 76
pasiuntiniai. B. Pugo sakė, kad grupė liaudies draugovininkų, susirinkusių prie Radijo ir TV pastatų Vilniuje, bandė užkirsti kelią
šmeižikiškai kampanijai, bet buvo sutikti su strypais ir kastetais.
Tada „nacionalinio gynimo komitetas“ kreipėsi pagalbos į SSRS
armijos Vilniaus karinės įgulos viršininką. Buvo pasiųsti šarvuočiai, kuriuos „Sąjūdis“ sutiko šūviais – nušautas vienas kareivis,
kitam granata nutraukė koją. Tada kareiviai ėmė šaudyti į viršų,
vėliau – „na poraženije“. Vidaus reikalų kariuomenė ėmėsi saugoti
Radijo ir televizijos centrą. Atsakinėdamas į deputatų klausimus,
jis pabrėžė, kad Vilniuje panaudoti karinius dalinius niekas nedavė jokių nurodymų, tai Vilniaus karinės įgulos vado iniciatyva.
SSRS gynybos ministras SSRS maršalas Dmitrijus Jazovas
pasakė, kad visa atsakomybė už krizinę situaciją Lietuvoje tenka Lietuvos vadovybei. Jis teigė, kad susidūrė beginkliai valdžios priešininkai su ginkluotais valdžios šalininkais – beginklius reikėjo ginti. D. Jazovo nuomone, Vilniaus karinės įgulos
vadas veikė teisėtai, nes pasiuntė jam pavaldžius karius palaikyti „nacionalinio gelbėjimo komitetą“.
Grupė SSRS liaudies deputatų atsiuntė telegramą Lietuvos
Aukščiausiajai Tarybai, kurioje rašė: „Mes ryžtingai pasisakome
prieš provokacinius ginkluotųjų pajėgų bandymus kištis į sudėtingus socialinius ir politinius Lietuvos procesus, prieš teisėtos
valdžios pašalinimą, prieš neteisėtas apsišaukėliškas formuotes, sudarytas atlikti Lietuvos gelbėtojų vaidmenį.“
SSRS Mokslų akademijos „Demokratinės Rusijos“ rinkimų
klubas paskelbė pareiškimą, kuriame kviečiama sausio 16 d. visoje SSRS pradėti politinį streiką. Pasiūlyti šūkiai: „Šalin rankas
nuo Lietuvos ir kitų suverenių respublikų!“, „Diktatūrai – ne!“,
„Pilietiniam karui – ne!“, „Rusijos kareiviai – namo!“, „Prezidentas ir Vyriausybė turi atsistatydinti!“ Šį pareiškimą sausio 16 d.
Lietuvos AT perskaitė „Memorialo“ sąjungos narys Viktoras Koganas-Jasnyj.
Maskvoje įvyko judėjimo „Demokratičeskaja Rossija“ koordinacinis pasitarimas. Pasiūlyta sušaukti Rusijos AT posėdį,
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kuriame būtų apsvarstytas Lietuvos klausimas, ir siūlyti, jeigu Michailas Gorbačiovas neatšauks kariuomenės iš Lietuvos,
Rusijai atšaukti sutartį su SSRS ir atsiimti pinigus, kurie skirti
SSRS kariuomenei išlaikyti, taip pat atšaukti mobilizuotus Rusijos karius iš SSRS kariuomenės.
Maskvoje surengtas protesto mitingas dėl SSRS kariuomenės įvykdytų žudynių Vilniuje. Mitinge dalyvavo grupė Rusijos
liaudies deputatų.
Leningrado miesto prezidiumas paskelbė pareiškimą, kuriame reiškė pasipiktinimą įvykdyta agresija Vilniuje. Pareiškimas baigiamas tokiais žodžiais: „Atminkite, nebus suverenios
Lietuvos, nebus ir suverenios Rusijos. Už mūsų ir jūsų laisvę!“
Šį pareiškimą Vilniuje perskaitė Leningrado tarybos deputatas
Sergejus Berezinskis.
Lenkijos vyriausybė, vadovaujama Jano Krzysztofo Bieleckio, aptarė situaciją Lietuvoje. Dalyvavęs prezidentas Lechas
Wałęsa pasakė: „Mūsų kaimynai kovoja už savo neatimamą teisę būti laisviems“. Ministrų Taryba priėmė nutarimą, kuriame
sakoma, kad Lenkijos Ministrų Taryba palaiko tuos pačius oficialius santykius su Lietuvos legaliai išrinktos valdžios institucijomis kaip iki šiol, iškviečia konsultacijoms savo ambasadorių
iš Maskvos, paveda administracijai visais galimais būdais teikti humanitarinę pagalbą Lietuvos žmonėms, paveda Užsienio
reikalų ministerijai sudaryti specialią darbo grupę, kuri analizuotų situaciją ir formuotų poziciją dėl įvykių Baltijos šalyse.
Lenkijos Ministrų Taryba kreipėsi į Lenkijos visuomenę, ragindama susilaikyti nuo neteisėtų veiksmų prieš SSRS institucijas
Lenkijoje.
Varšuvoje 10 tūkst. demonstrantų prie sovietų ambasados
skandavo „Gorbačiovas – žudikas!“, „Grąžink Nobelio taikos
premiją!“ ir pan.
Lenkijos miestuose prasidėjo protesto demonstracijos, jų
lozungas – „Tegyvuoja laisva Lietuva!“ Mitinguose ir įstaigose
pradėta rinkti parašus protesto peticijoms, kurios turėjo būti
įteiktos SSRS ambasadai ir Generaliniam konsulatui. Miestų
savivaldybių sesijose priimti protesto pareiškimai taip pat per-
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duoti SSRS atstovams Lenkijoje. Lomžos vyskupas laišku Vytautui Landsbergiui pranešė, kad daugumoje Lenkijos bažnyčių
bus laikomos gedulingos mišios už žuvusiuosius Lietuvoje.
Lenkijoje nutarta įkurti Pagalbos Lietuvai fondą.
Gdansko jūrų prekybos uosto „Solidarność“ delegatai savo
IV sesijoje, kurioje svarstė uosto privatizavimo klausimus, pareiškė, kad solidarizuojasi su Lietuva, kovojančia dėl savo nepriklausomybės, ir protestuoja prieš SSRS kariuomenės invaziją,
trypiančią lietuvių tautos laisvės siekius.
Gdansko rajoninis „Solidarność“ komisijos prezidiumas paskelbė protestą dėl SSRS armijos intervencijos į Lietuvą ir pareiškė, kad solidarizuojasi su lietuviais jų kovoje dėl valstybės,
kuri buvo sunaikinta Ribbentropo–Molotovo paktu.
Solidarumo telegramą sunkią Lietuvai valandą atsiuntė
Ukrainos judėjimo „Ruch“ pirmininkas Ivanas Dračas.
Neeiliniame posėdyje Vengrijos parlamentas priėmė Užsienio reikalų komiteto pasiūlytą pareiškimą, kuriame pasmerktos SSRS kariuomenės žiaurios akcijos Lietuvoje. Pareiškime
reikalaujama kuo skubiausiai sustabdyti agresiją ir išvesti sovietų kariuomenę iš Lietuvos. Parlamentas pareiškė solidarumą suvereniai Lietuvos vadovybei ir pabrėžė, kad, remdamasis
1956 ir 1968 metų patirtimi, supranta, jog jėgos ir prievartos
metodais jokių problemų išspręsti nepavyks. Parlamentas kreipėsi į savo vyriausybę, kad ji suaktyvintų diplomatines priemones ir kuo skubiausiai pasiųstų humanitarinę pagalbą Lietuvos
žmonėms.
Vengrijos jaunųjų demokratų lyga buvo pateikusi alternatyvų pareiškimo projektą, kuriame siūlė Vengrijos vyriausybei
oficialiai pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Į Lietuvą atvyko Vengrijos delegacija: parlamento deputatas
Kozma Huba, Vengrijos demokratinio forumo valdybos narys
Peteris Machimis, Vengrijos premjero kanceliarijos darbuotojas
Istvanas Totha. Kozma Huba, kalbėdamas Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje, pasakė: „Anksčiau ar vėliau Lietuva laimės.
Tegyvuoja Lietuvos suverenitetas, testiprėja Europos tautų solidarumas! Tegyvuoja mūsų bendras reikalas! Ačiū jums.“
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Vengrijos parlamento pirmininkas Györgis Szabadas atsiuntė Vytautui Landsbergiui telegramą, kurioje pareiškė, jog
žavisi drąsa ginant Lietuvos konstitucingumą.
Vengrijos ministras pirmininkas Jóżsefas Antallas paskelbė
pareiškimą, kuriame vyriausybės vardu pareiškė „solidarumą
Lietuvos žmonėms ir tikėjimą, kad problemas galima išspręsti
tik taikiomis priemonėmis“.
Vengrijos užsienio reikalų ministras Geza Jeszenszkis išsikvietė SSRS ambasadorių Ivaną Abolmovą, kad jis paaiškintų
įvykius Lietuvoje, ir jį informavo, koks Vengrijos vyriausybės
požiūris į šiuos kruvinus įvykius.
Pareiškimus, kuriuose pasmerkta SSRS agresija Lietuvoje,
priėmė Vengrijos partijos – Laisvųjų demokratų aljansas (13 d.),
Demokratinis forumas (14 d.).
Protesto demonstracijos surengtos Prahoje ir Budapešte
prie SSRS ambasadų.
Bulgarijos prezidentas Želju Želevas išsikvietė sovietų laikinąjį reikalų patikėtinį Vladimirą Ivanisovą ir jam pareiškė, kad
įvykiai Lietuvoje yra didelis smūgis „perestroikai“, todėl kelia
rimtą susirūpinimą Bulgarijai, o labai pavojinga represijų forma
įžeidžia daugelį Bulgarijos piliečių ir organizacijų. Pareiškimus
padarė URM ir Bulgarijos politinės partijos.
Bulgarijos darbo federacija „Podkrepa“ pasmerkė Maskvos
akcijas Lietuvoje ir išreiškė paramą Lietuvai kovojant už nepriklausomybę.
Moldovos AT priėmė rezoliuciją, smerkiančią nekonstitucinius SSRS vyriausybės veiksmus Lietuvoje. Rezoliucijoje reikalaujama nedelsiant nutraukti smurtą Lietuvoje. Moldovos
AT nutarė pasiųsti delegaciją į Lietuvą, kuri pareikštų moldavų
paramą lietuviams ir palaikytų nuolatinį ryšį tarp Lietuvos ir
Moldovos.
Armėnijos AT Prezidiumas ir Ministrų Taryba paskelbė
bendrą pareiškimą, kuriame sakoma, kad Armėnija yra susirūpinusi susiklosčiusia situacija kai kuriose respublikose, ypač
Lietuvoje, kai liejasi dešimčių nekaltų žmonių kraujas, ir mano,
kad dėl susikomplikavusios padėties Lietuvoje yra kalta viena-
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šališka ir nerealistiška centro politika demokratizacijos ir tautų
apsisprendimo atžvilgiu.
Islandijos delegacija Šiaurės Taryboje kreipėsi raštu į SSRS
AT pirmininką Anatolijų Lukjanovą ir į SSRS AT Sąjungos Tarybos pirmininką Ivaną Laptevą, pareikšdama didžiulį susirūpinimą dėl Sausio 13-osios įvykių Vilniuje. Laiške, kurį pasirašė delegacijos vadovas Pallas Peturssonas, sakoma, kad Šiaurės
Tarybos Prezidiumo posėdį, įvykusį sausio 10 d. Kopenhagoje,
reikia vertinti ne tik kaip susirūpinimą susiklosčiusia situacija,
bet ir kaip paramą Baltijos šalių nepriklausomybei. Šiaurės Tarybos pareiškime reikalaujama, kad SSRS vyriausybė kuo greičiau pradėtų derybas su Baltijos valstybių vyriausybėmis dėl
Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo.
Pasibaigus Švedijos Užsienio politikos tarybos, vadovaujamos karaliaus, posėdžiui, Švedijos vyriausybė (premjeras Ingvaras Carlssonas) sausio 14 d. padarė oficialų pareiškimą. Jame
sakoma: „Spaudimo taktika ir prievarta yra nepriimtinos jokiomis sąlygomis. Savaitgalio įvykiai Vilniuje turi būti pasmerkti.
Jeigu prievarta tęstųsi, tai turėtų rimtų pasekmių Sovietų Sąjungai ir Europos ateičiai. Konfliktas tarp Maskvos ir Baltijos
respublikų turi būti išspręstas politinėmis priemonėmis ir susitarimais. Demokratiškai išrinkti Baltijos parlamentai turi būti
gerbiami ir ginami. Bandymai paminti jų poziciją ir įgaliojimus
visokiais apsišaukėliškais „nacionalinio gelbėjimo komitetais“
sukuria grėsmę teisėtai valdžiai ir kertasi su vienu iš svarbiausių Sovietų Sąjungos pertvarkymo politikos aspektų – su besiformuojančia demokratija. Baltijos parlamentų siekimas užtikrinti Baltijos žmonių tautinio apsisprendimo teises dėl savo
nepriklausomų valstybių turi būti gerbiamas. Visos kalbos apie
naują ir taikią Europos ateitį skamba tuščiai be visaverčio Baltijos žmonių dalyvavimo.
Švedijos vyriausybės požiūris yra pagrįstas mums svarbiomis demokratinėmis vertybėmis ir remiasi tarptautine teise.“
Švedijos vyriausybė oficialiai pareiškė, kad suteiks politinio pabėgėlio statusą 400 Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunuolių,
kurie, remdamiesi savo respublikų įstatymais, pasirinko alter-
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natyvią tarnybą ir artimiausiu metu gali būti prievarta mobilizuoti į SSRS armiją.
Švedijoje, prie SSRS ambasados, protesto mitinge, surengtame dėl smurto, įvykdyto Sausio 13-osios naktį Vilniuje, kalbėjo
Latvijos užsienio reikalų ministras Janis Jurkanas, čia atvykęs
Švedijos užsienio reikalų ministro kvietimu.
Kalbėdamas neeiliniame Bundestago posėdyje, skirtame
aptarti įvykius Persijos įlankoje ir Baltijos valstybėse, Vokietijos
kancleris Helmutas Kohlis pasakė: „Mes, vokiečiai, privalome
patvirtinti savo bendrą nedviprasmišką poziciją dėl karinės intervencijos, įvykdytos praėjusį savaitgalį Lietuvoje.“ H. Kohlis
informavo Bundestagą, kad vakar pasiuntė Michailui Gorbačiovui laišką, kuriame pareiškė savo požiūrį į įvykdytą nusikaltimą
ir kvietė SSRS prezidentą grįžti prie dialogo su teisėtai išrinkta
Baltijos žmonių valdžia.
Bundestagas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė karinės
jėgos panaudojimą Lietuvoje ir pakvietė SSRS nutraukti smurtą
ir ieškoti taikaus sprendimo.
Berlyne įsikūrusio piliečių judėjimo „Demokratija dabar“
pirmininkų taryba priėmė kreipimąsi „Lietuva turi atgauti savo
laisvę“.
Vokietijoje įkurtas komitetas „Laisvosios Baltijos šalys“. Jo
įkūrimo iniciatoriai – vokiečiai ir Vokietijoje gyvenantys estai,
latviai ir lietuviai.
Paryžiuje surengtos protesto demonstracijos. Prie Sovietų
Sąjungos ambasados manifestacijoje dalyvavo per 500 žmonių, tarp jų – 7 prancūzų parlamentarai. Parlamentarus, buvusį
Prancūzijos darbo ministrą, Ričardą Bačkį ir rusų disidentą I.
Pliuščių priėmė SSRS ambasados patarėjas Orlovas.
Paryžiuje Alainas Krivine‘as Komunistų revoliucionierių lygos vardu ir Arlette Laguiller Darbininkų kovos asociacijos vardu
pasmerkė „kruviną sovietų armijos intervenciją Lietuvoje“, palygindami ją su „imperialistine agresija prieš Vidurio Rytų liaudį“.
Prancūzijos Radikalų partijos pirmininkas Yves'as Gallardas
pareiškė, kad „Persų įlankos krizė, kokia bebūtų dramatiška, negali tapti uždanga sovietų kariuomenės intervencijai Lietuvoje“.
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Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Douglas
Hurdas nutraukė vizitą Turkijoje, kad galėtų dalyvauti nepaprastajame Europos ministrų susitikime, ir pasakė, kad po prodemokratiškų demonstrantų Lietuvoje užpuolimo Vakarų politiką SSRS atžvilgiu reikia peržiūrėti.
Belgijos senatorius W. Luytenas įteikė Belgijos URM interpeliaciją, kurioje pareiškė pasipiktinimą bailia sovietų ataka
prieš nepriklausomą Lietuvą, kuri remiantis pasibaisėtinu Hitlerio–Stalino pakto susitarimu 50 metų buvo aneksuota. Senatorius pareikalavo, kad URM atsakytų, kaip Belgija ir EB reaguos į šiuos įvykius, kokią konkrečią pagalbą suteiks Lietuvai,
ir pareikalavo, kad Belgijos vyriausybė pareikštų protestą dėl
kruvinos akcijos ir inicijuotų tarptautinį jos pasmerkimą.
JAV prezidentas George'as Bushas, kalbėdamas Baltuosiuose Rūmuose, pasakė, kad įvykiai Baltijos šalyse rodo, jog Sovietų Sąjunga nusigręžia nuo reformų proceso, o tai gali pabloginti
Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos santykius. Bushas teigė,
kad JAV ir Vakarai turėtų sutelkti pastangas, stiprinant ir remiant taikius Sovietų Sąjungos pasikeitimus. Jis pareikalavo, kad
Sovietų Sąjunga grįžtų prie taikių derybų ir dialogo su teisėtai išrinktomis Baltijos valstybių vyriausybėmis ir nenaudotų jėgos.
Jungtinių Valstijų sekretorius Jamesas Bakeris Ankaroje pareiškė, kad JAV ir Sovietų Sąjungos bendradarbiavimas priklausys nuo to, ar Sovietų Sąjungoje bus tęsiamos pradėtos reformos. J. Bakeris taip pat pareikalavo, kad Maskva taikiai spręstų
Baltijos šalių klausimą.
Neįvardytas Vašingtono administracijos atstovas pavadino
įvykius Vilniuje tragiškais ir įvertino juos kaip turėsiančius neigiamos įtakos tolesniam JAV ir Sovietų Sąjungos santykių plėtojimuisi. Tačiau jis paminėjo, kad Vašingtono administracija
dar nenusprendė imtis atsakomųjų priemonių.
JAV Kongreso narė Barbara B. Kennelly, parlamentinio Saugumo komiteto narė, Atstovų Rūmų posėdyje savo kalboje teigė,
kad įvykiai Vilniuje savo brutalumu nenusileidžia Tianmenio
aikštės įvykiams Kinijoje. Ji retoriškai klausė, ar Gorbačiovas
pats davė tokius nurodymus, ar jis pats tapo kariuomenės auka.
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B. Kennelly kalbėjo, kad, koks bebūtų scenarijus, JAV negali tylėti, ji reikalavo, kad Sovietų Sąjungai būtų griežtai pasakyta, jog
įvykiai Lietuvoje pakenks SSRS ir JAV tarpusavio santykiams.
JAV kongreso narys Gary’s Ackermanas išplatino pareiškimą, kuriame pasmerkė SSRS prievartą ir nekaltų Lietuvos gyventojų kraujo praliejimą.
12-os Europos Bendrijos valstybių užsienio reikalų ministrai, susitikę Briuselyje, paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad „jėgos panaudojimas Lietuvoje yra nepriimtinas“, ir
apgailestaujama, kad dėl represijų žuvo nekalti žmonės. Pareiškime sakoma, kad šį klausimą išspręsti galima tik dialogu tarp
sovietų valdžios ir išrinktų Baltijos tautų atstovų. EB primygtinai teigė, kad tokia padėtis Lietuvoje negali tęstis ar plisti į kitas
Baltijos valstybes. Priešingu atveju gali būti sustabdytas EB ir
SSRS bendradarbiavimas.
NATO padarė pareiškimą, kuriuo kreipėsi į SSRS, kad ji
gerbtų Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos
nuostatas. Pareiškime sakoma, kad NATO labai susirūpinusi
dėl to, kad Lietuvoje prieš valstybines įstaigas ir civilius gyventojus buvo panaudota karinė jėga. Aljanso šalys pabrėžė, kad
jeigu jėga bus dar kartą panaudota, tai galėtų turėti pasekmių
Aljanso ir SSRS santykiams.
Australijos premjeras Robertas Hawke'as padarė pareiškimą, kuriame sakoma: „Australijos vyriausybė smerkia Sovietų
Sąjungos vyriausybę už jėgos panaudojimą Lietuvos sostinėje
Vilniuje. (…) Australija nepripažįsta Baltijos valstybių inkorporavimo į SSRS. (…) Sovietų armijos veiksmai Lietuvoje kelia pavojų, kad reformos pradžioje susidaręs palankesnis Vakarų požiūris į SSRS gali pasikeisti. Tai gali turėti įtakos Rytų ir Vakarų
bendradarbiavimui ateityje. (…) Jėgos panaudojimas reiškia, kad
Sovietų Sąjungos vyriausybė nepripažįsta Lietuvos Vyriausybės
ir parlamento pagrindinių demokratinių mandatų. Rezoliucija
apie Baltijos valstybių statusą yra sudėtingas dalykas, bet jėgos panaudojimas yra netinkama priemonė ir nieko neišspręs.
Aš raginu Sovietų vyriausybę apsigalvoti ir nesiųsti papildomų
karinių dalinių į Lietuvos sostinę. Aš raginu Sovietų vyriausy-
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bę elgtis santūriai, kad ši kebli situacija nepablogėtų. Australijos
vyriausybė atidžiai stebės įvykių raidą Lietuvoje tikėdamasi, kad
dar galima sustabdyti prasidėjusią tragediją, kad bus grįžta prie
taikaus dialogo. (…) Aš paprašiau dr. N. Blewettą iškviesti Sovietų
Sąjungos ambasadorių popiet ir jam įteikti šią informaciją.“
Naujosios Zelandijos premjeras Jimas Bolgeris spaudai pareiškė, kad sovietų kariuomenės veiksmai Lietuvoje yra bauginantys ir nepagrįsti, pabrėžė, kad ypač jį nuvylė tai, jog jam lankantis Maskvoje Sovietų Sąjungos pareigūnai buvo garantavę,
kad prieš Lietuvą karinė jėga nebus panaudota.
Japonijos ministrų kabineto generalinis sekretorius Misodizis Sakamoto spaudos konferencijoje pasakė, kad Japonijos politika SSRS atžvilgiu gali keistis, jeigu paaiškės, kad įsakymą panaudoti jėgą Lietuvoje buvo davęs Michailas Gorbačiovas. Tuomet
iškiltų klausimas ir apie humanitarinės pagalbos teikimą SSRS.
Japonijos visuomeninės organizacijos „Gensuikyo“, kovojančios prieš atominę ir vandenilinę bombą, taryba paskelbė, kad
solidarizuojasi su lietuviais, siekiančiais taikiomis priemonėmis
pasiekti savo tikslą. Savo pareiškime taryba pareikalavo, kad sovietų valdžia nedelsdama nutrauktų karinės jėgos panaudojimą.
Sausio 15 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutarė atkurti
Lietuvos Respublikos Vyčio Kryžiaus ordiną. Juo tos pačios dienos AT Prezidiumo nutarimu pirmieji apdovanoti trylika asmenų, žuvusių ginant Lietuvos radijo ir televizijos pastatus.
Suformuota valstybinė komisija sausio 11–13 dienomis įvykdytiems SSRS armijos nusikaltimams tirti. Komisijos pirmininku
išrinktas Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius, jo pavaduotoju – AT Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka.
AT Prezidiumo nutarimu patvirtinta Lietuvos Respublikos
gynybos fondo komisija. Jos pirmininku paskirtas AT deputatas
Vladas Terleckas.
Lietuvos Vyriausybės rūmuose SSRS Federacinės tarybos
delegacija susitiko su Vilniuje dislokuotų karinių pajėgų vadovais. Kariškiai tvirtino, kad komendanto valanda yra paskelbta
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ne jų iniciatyva. Trišalėse „derybose“ pavyko susitarti, kad artimiausiu metu komendanto valanda Vilniuje bus atšaukta. Be
Vyriausybės narių, šiose derybose dalyvavo AT deputatas Mečys
Laurinkus ir AT Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka.
Per Lenkijos TV kalbėjo Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras Algirdas Saudargas. Jis pranešė, kad yra pasirengęs užsienyje sudaryti Lietuvos emigracinę Vyriausybę, jeigu
teisėta Vyriausybė Lietuvoje bus jėga pašalinta. Tą pačią dieną jis
išvyko į Londoną susitikti su Britanijos vyriausybės atstovais.
Į Lietuvą susipažinti su padėtimi ir perskaityti Lietuvos
parlamentarams Moldovos SSR AT Prezidiumo deklaraciją atvyko Moldovos AT pirmininko pavaduotojas Victoras Puscasas,
AT deputatai – dviejų komitetų pirmininkai Valerius Matejus ir
Vasilis Nedelčiukas.
Į Lietuvą atvyko Gruzijos AT deputatai Merabas Uridija,
Iraklijus Melašvilis ir Temuras Nergadzė. Jie atvežė Gruzijos AT
Prezidiumo protestą, pasirašytą sausio 13 dieną.
Išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta Lietuvoje, atvyko trys SSRS
liaudies deputatai. Po poros dienų Lietuvos AT posėdyje kalbėjęs Stepanas Sulakšinas pasakė, kad jam gėda dabar važiuoti į
Maskvą, nes ten tiesos žodžiams prasimušti bus taip pat sunku,
kaip lietuviams – į laisvę. Jis paprašė lietuvių tikėti, kad Vilniuje
buvo ne rusų, o SSRS komunistų partijos tankai ir kareiviai.
Vėlai vakare į Maskvą iš Vilniaus išvyko SSRS Federacijos
tarybos delegacija.
Į Vilnių Baltarusijos AT sprendimu atvyko Baltarusijos AT
delegacija – Borisas Giunteris, Sergejus Naumčikas ir kt.
Lietuvos AT rūmuose kalbėjo Nižnij Novgorodo miesto tarybos deputatas Aleksejus Svetličnyj.
Grigiškėse SSRS kariuomenės šarvuotis sutraiškė lengvąjį
automobilį „Volga“. SSRS kariškiai nepraleido į įvykio vietą atvykusios Lietuvos automobilių inspekcijos mašinos.
***
Latvijos komunistų partijos CK pasmerkė Baltijos respublikų ir RSFSR AT Prezidiumo pareiškimą dėl įvykių Lietuvoje ir
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Boriso Jelcino pasisakymą. Nutarta kreiptis į Michailą Gorbačiovą, kad jis Latvijoje įvestų prezidentinį valdymą.
SSRS AT išplatintas Latvijos deputatų atviras laiškas SSRS
prezidentui dėl tragiškų įvykių Lietuvoje, kuriame 9 deputatai
pareikalavo nedelsiant nutraukti karinės jėgos panaudojimą ir
pradėti baudžiamąjį procesą prieš tuos, kurie organizavo masines žudynes Lietuvoje.
SSRS užsienio reikalų ministru paskirtas Aleksandras Bessmertnychas. Tą pačią dieną jam paskambino JAV ambasadorius Jackas Matlockas ir informavo, kad JAV vyriausybė smerkia
SSRS veiksmus Baltijos šalyse.
Prie piketuotojų ties SSRS ambasada Vašingtone prisijungė
didžiausių JAV profsąjungų atstovai.
Reikalavimą nedelsiant išvesti visas SSRS ginkluotąsias pajėgas iš Baltijos respublikų pasiuntė SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui SSRS liaudies deputatas akademikas Dmitrijus
Lichačiovas.
Leningrado Afganistano karo veteranų asociacija paskelbė
protestą, kad armija būtų naudojama politiniams tikslams.
Krokuvoje respublikinio fondo „Lenkija–Lietuva“ Pagalbos
Lietuvai komitetas nutarė pasiūlyti Lietuvos AT įkurti Krokuvoje Lietuvos informacijos centrą, kuris galėtų veikti tol, kol
Lenkija su Lietuva oficialiai užmegs diplomatinius santykius.
Liublino miesto taryba pasiūlė, kad jeigu Lenkijoje bus sudaryta Lietuvos egzilinė Vyriausybė, Liublinas pasirengęs jai
suteikti visas darbo sąlygas.
Minske susirinkę į SSRS tarpparlamentinės ekologinės tarybos posėdį Baltarusijos, Baškirijos, Gruzijos, Moldovos, Totorijos, Udmurtijos, Ukrainos, Čiuvašijos ir Jakutijos atstovai
priėmė deklaraciją, kuria pareikalavo nustoti karinėmis priemonėmis kištis į suverenios Lietuvos vidaus reikalus.
Kijevo miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas neeiliniame posėdyje priėmė nutarimą, kuriame reiškė
susirūpinimą dėl pastarųjų dienų įvykių Lietuvoje. Pareiškime
sakoma, kad tai pavojingas precedentas bandyti nuversti teisėtai išrinktą valdžią ir už tokius smurto veiksmus prezidentas
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Gorbačiovas yra tiesiogiai atsakingas. Posėdis nutarė kreiptis į
Ukrainos AT pirmininką Leonidą Kravčiuką, kad šis prisijungtų prie Rusijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovų kreipimosi į
Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Javierą Perezą de Cuellarą. Pareiškimas baigiamas užuojautos žodžiais Lietuvos žmonėms ir žuvusiųjų artimiesiems.
Ukrainos mokslų akademijos Mašinų statybos institutas
surengė mitingą ir priėmė rezoliuciją, kurioje pareikalavo, kad
Ukrainos AT pareikštų protestą SSRS prezidentui dėl to, kad
Lietuvoje buvo panaudotas ginklas. Pasirašė 115 darbuotojų.
Švedijos premjeras Ingvaras Carlssonas pareiškė, kad dėl
įvykių Lietuvoje visa atsakomybė tenka SSRS vadovybei. Jo
nuomone, Michailas Gorbačiovas dabar yra išvien su kariškiais
ir šaudoma buvo jo nurodymu. „Kremlius nutarė okupuoti Baltijos šalis“, – pasakė Švedijos premjeras.
Švedijos liberalų partija nutarė nutraukti bet kokią paramą
SSRS ir išplėsti pagalbą Baltijos šalims.
Švedijos emigracijos tarnyba nutarė iš Švedijos neišsiųsti
žmonių, atvykusių iš Baltijos šalių ir Persijos įlankos regiono.
Stokholme atidarytas Latvijos ir Estijos informacijos centras. Atidaryme dalyvavo beveik visų valstybių, akredituotų
Švedijoje, ambasadoriai.
Danijos ministras pirmininkas Poulas Schlüteris pasiuntė
laišką SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui, kuriame pareiškė susirūpinimą dėl karinės intervencijos Lietuvoje. Panašaus
turinio laišką pasiuntė SSRS Aukščiausiajai Tarybai Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas.
Suomijos užsienio reikalų ministras Perttis Kullervo Paasio
apgailestavo dėl įvykių Vilniuje. Kalbėdamas Suomijos parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdyje, jis pasmerkė ginklo
panaudojimą prieš civilius gyventojus, tačiau pažymėjo, kad
kol kas situacija nėra visiškai aiški, taip pat neaišku, kas įsakė
šaudyti.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Hansas Dietrichas
Genscheris pareiškė, kad dėl įvykių Lietuvoje Vokietijos santykių su SSRS nereikėtų keisti.
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Prancūzijos Europos reikalų ministrė Élisabeth Guigou pareiškė: „Mes neturime Rytų šalims diktuoti, kaip joms elgtis.
Pagalba yra vienintelė priemonė, kuri gali pakreipti įvykius gerąja linkme. Ar jūs tikite, kad, nutraukus santykius su Maskva,
pagerėtų Baltijos šalių situacija, kad ir kokia bloga ji bebūtų?“
Paryžiuje vyko demonstracijos prieš sovietų vykdomą
smurtą Lietuvoje. Prie sovietų ambasados susirinko apie 500
žmonių. Paryžiaus katedroje kardinolas Lustijé aukojo mišias
už taiką pasaulyje ir Lietuvą.
Romoje prie SSRS ambasados ir konsulato surengtos dvi
protesto demonstracijos, kuriose SSRS buvo smerkiama dėl
smurto Baltijos šalyse.
Italijos komunistų partija, kaip ir kitos Italijos politinės
partijos, pareiškė solidarumą Lietuvos žmonėms ir pasmerkė
kruvinas akcijas Vilniuje.
Italijos ministras pirmininkas Giulio Andreottis pareiškė,
kad labai liūdna dėl įvykių Lietuvoje, bet, pasak jo, reikia pripažinti, jog niekas negali reikalauti, kad dėl „perestroikos“ SSRS subyrėtų anksčiau, negu bus sukurta tokia konstitucinė ir ekonominė sistema, kad kai kurie autonominiai judėjimai galėtų rasti
savą raiškos formą. G. Andreottis patikino suprantąs, jog tankai
negali nesukelti stiprios emocinės reakcijos, tačiau taip pat suprantąs, kad egzistuoja „gyvybiškai svarbūs valstybės interesai“.
Italijos–Lietuvos asociacija, vadovaujama prof. Paolo Barbijaus, priėmė pareiškimą, kuriame pasmerkė sovietinės armijos
kruviną akciją Vilniuje. Pareiškime sakoma, kad Italija nepamiršo gėdingo Stalino–Hitlerio pakto, kad smerkia represijas,
kurių Maskva ėmėsi prieš laisvai išrinktą Lietuvos parlamentą
ir teisėtą Vyriausybę, kad sveikina Lietuvos žmones, atsilaikančius prieš tokį žiaurų puolimą ir ginančius savo politinę laisvę.
Islandijos užsienio reikalų ministras Jonas Baldvinas Hannibalssonas paprašė SSRS ambasados, kad jam būtų išduota
viza atvykti į Baltijos šalis.
Kanados parlamento Bendruomenių Rūmai vienbalsiai priėmė rezoliuciją, smerkiančią brutalų ir nepriimtiną jėgos panaudojimą Lietuvoje. Rezoliucijoje kreipiamasi į Michailą Gor-
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bačiovą ir raginama vengti smurto prieš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos gyventojus ir demokratiškai išrinktas jų vyriausybes.
Toronto miesto taryba, pagerbdama žuvusiuosius Sausio
13-ąją Vilniuje, paskelbė sausio 20 dieną oficialia miesto gedulo
diena. Nurodyta iškabinti Lietuvos Respublikos trispalves vėliavas ir jas pusiau nuleistas laikyti iki sausio 26 dienos. Taryba
nutarė kreiptis į miestų, su kuriais giminiuojasi, – Kijevo ir Volgogrado tarybas, kad jos paremtų Toronto iniciatyvą ir pareikštų Lietuvai užuojautą dėl tragiškų įvykių Vilniuje, kreiptųsi į
Michailą Gorbačiovą ir paprašytų nutraukti jėgos panaudojimą,
kad pareikalautų ginti demokratiją, kaip pridera Nobelio taikos
premijos laureatui, kad susigiminiavusių miestų tarybos kartu
su Toronto miesto taryba paremtų Baltijos valstybių nepriklausomybės siekius, kad kartu reikalautų sušaukti Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos neeilinį posėdį aptarti, kaip greičiausiai būtų
galima sustabdyti prievartos aktus ir nepriklausomybės siekių
užgniaužimą Baltijos valstybėse.
Los Andželo (Kalifornija) miesto taryba pasmerkė SSRS karinių pajėgų veiksmus Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse ir
nutarė pradėti susigiminiavimo su Kauno miestu paskelbimo
procesą.
Niujorke įsikūręs Tarptautinis komitetas žurnalistams ginti pasiuntė laišką SSRS prezidentui, kuriame paragino Michailą
Gorbačiovą imtis priemonių apginti žiniasklaidos atstovus nuo
karinio smurto Lietuvoje. Bendrą pareiškimą, kad prisijungia
prie Tarptautinės žurnalistų sąjungos reikalavimų, paskelbė
Čekijos ir Slovakijos žurnalistų sąjungos.
EB Europos Tarybos ministrų komitetas pasirašė komunikatą, kuriame pareiškė, kad nauji Maskvos smurto veiksmai
Baltijos kraštuose gali pakenkti bendradarbiavimui su SSRS.
Komunikate pasmerktas jėgos naudojimas prieš civilius gyventojus ir reikalaujama nedelsiant nutraukti smurtą, kuris pažeidžia Helsinkio ir Paryžiaus susitarimus.
Australijoje keli šimtai žmonių protestavo prie SSRS atstovybės geležinių vartų. Protesto demonstracijos buvo surengtos
Sidnyje, Melburne, Kanberoje, Adelaidėje.
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Sausio 16 d.
Sausio tryliktosios aukų laidotuvės Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Lietuvos Vyriausybė gavo aštuonių SSRS KGB skyriaus Lietuvoje vyresniųjų karininkų pareiškimą, kuriame jie pasmerkė
jėgos panaudojimą prieš nepriklausomą Lietuvos Respubliką,
kraujo praliejimą ir pranešė, kad atsisako toliau dirbti SSRS
valstybės saugumo komitete.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos
Respublikos gyventojų apklausos“ – ar jie pritaria naujos rengiamos LR Konstitucijos teiginiui: „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.“
Ant parlamento stogo sumontuotas televizijos siųstuvas.
Savo laidas atgaivino nepriklausomos Lietuvos televizija.
Iš SSRS armijos užgrobtų ir nusiaubtų Lietuvos RTV rūmų
laidas pradėjo transliuoti kolaborantų televizija (visuomenės praminta „Kaspervizija“), vadovaujama Edmundo Kasperavičiaus.
Į Vilnių atvyko Rusijos Federacijos delegacija, vadovaujama
Genadijaus Burbulio.
Vilniaus VI klinikinei ligoninei iš Lvovo vaistų siuntą pristatė Ukrainos judėjimo „Ruch“ atstovai, Vilniaus 1-ai klinikinei ligoninei – Gdansko Šv. Brigitos bažnyčia, Bialystoko „Raudonojo Kryžiaus“ draugija, Pasaulio gydytojų Paryžiaus skyrius
atsiuntė vaistų ir švirkštų „Raudonojo Kryžiaus“ ligoninei.
Apie 18 val. SSRS kariškių šarvuočiai netoli Ukmergės užtvėrė kelią Lietuvos automobilių inspektorių ekipažui. Ginkluoti kariškiai jėga atėmė autoinspektorių tarnybinius ginklus, šovinius ir dokumentus bei nuniokojo tarnybinį automobilį. Apie
22 val. analogiškas išpuolis prieš autoinspekcijos ekipažą įvykdytas kelyje Vilnius–Kaunas ties Gariūnais.
***
SSRS AT IV sesijoje buvo išklausyta parlamentinės delegacijos, kuri lankėsi Lietuvoje, ataskaita. Delegacijos vadovas Nikolajus Dementejus pranešė, kad delegacijai pavyko susitarti su
Lietuvos AT ir Vilniaus kariniu garnizonu, kad jie palaikys ryšį
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ir reguliariai keisis informacija. Kad būtų sumažinta įtampa,
delegacija organizavo Lietuvos ministrų kabineto ir SSRS gynybos ministerijos bei Vilniaus garnizono atstovų susitikimą.
Sesija teigiamai įvertino delegacijos darbą.
SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas, kalbėdamas AT sesijoje, sakė, kad apie situaciją Lietuvoje gauna labai prieštaringą
informaciją ir todėl ją reikia kruopščiai išstudijuoti. Jis tvirtino,
jog, aišku, kad dėl grubiausių Konstitucijos ir įstatymų pažeidimų susikaupė be galo daug nepasitenkinimo, kad didžiausią
nepasitenkinimą jaučia rusakalbiai ir lenkų tautybės žmonės. Jis
sutiko, kad V. Landsbergis irgi turi šiokį tokį palaikymą, tačiau
sakė, kad Lietuvoje susiformavo ypatingas gyventojų susipriešinimas. SSRS prezidentui „nėra netikėta, kad pradėjo judėti ir
valstiečiai, nes iš kaimo rajonų į Maskvą ateina labai daug telegramų, kuriose reiškiamas nepasitenkinimas Lietuvos valdžia“.
Prezidentas piktinosi, kad, pažeidžiant SSRS Konstituciją, Lietuvoje įkurtas Krašto apsaugos departamentas, kuris sudarinėja
nepalankiai nusiteikusių prieš dabartinę valdžią žmonių sąrašus ir nori „revanšo“, tačiau sakė jaučiąs pareigą ieškoti politinių
sprendimo būdų, kad situacija dar labiau nepaaštrėtų.
Paskelbtas „SSKP CK politbiuro pareiškimas dėl įvykių Lietuvos SSR“. Jame teigiama, kad Lietuvoje kasdien didėjanti socialinė ir ekonominė krizė privertė naktį iš sausio 12-osios į 13ąją atsistatydinti vyriausybę ir išprovokavo atvirą susidūrimą,
kurio metu buvo žmonių aukų. Prieš tragiškus įvykius Lietuvoje Respublikos AT ir vyriausybinės institucijos priėmė daugybę
aktų ir nutarimų, kurie šiurkščiai pažeidė nacionalines piliečių
teises ir laisves… Pareiškime sakoma, kad SSKP CK politinis
biuras vertina bendrą Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos Federacijos kreipimąsi į Jungtinių Tautų Organizacijos generalinį
sekretorių kaip atvirą nepagarbą SSRS aukščiausiosioms valstybinėms institucijoms, kaip atvirą kvietimą užsienio valstybėms
kištis į šalies vidaus reikalus, o tai gali turėti rimtų pasekmių
šalies vidaus ir viso pasaulio gyvenimui.
Sausio įvykių Vilniuje liudytojai – RSFSR, Ukrainos, Moldavijos, Gruzijos liaudies deputatai, SSRS liaudies deputatai,
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Lenkijos Senato nariai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame
sakoma, kad „sovietų armijos veiksmai Lietuvoje yra karinės
intervencijos tęsinys ir šiurkštus kėsinimasis į suverenios Lietuvos valstybės nepriklausomybę“, bei kreipėsi į visus savo šalių
„geros valios žmones, kviesdami susitelkti ir duoti atkirtį reakcinių militaristinių jėgų agresyviems veiksmams“.
Kazachstano AT Prezidiumas, reaguodamas į įvykius Vilniuje, paskelbė pareiškimą, kuriame teigė, kad tai, kas atsitiko
suverenioje respublikoje, gali turėti rimtesnių pasekmių, negu
atrodo iš pirmo žvilgsnio, ne tik Lietuvai, bet ir visai šaliai.
Prezidiumas kreipėsi į SSRS valdžios institucijas ir prašė kuo
greičiau stabilizuoti padėtį, remiantis tiktai politinėmis priemonėmis, SSRS Konstitucija, dialogu ir susitarimu, abipusiu
supratimu ir pagarba.
Čekoslovakijos parlamentas, susirinkęs į bendrą abiejų rūmų
posėdį, paskelbė pareiškimą, kuriame pasmerkė sovietų karinių
dalinių dislokavimą Lietuvoje ir jų smurto veiksmus. Pareiškime pareikalauta, kad būtų garantuotas Lietuvos parlamentarų
ir visų valdžios atstovų saugumas. Parlamentas priėmė nutarimą pasiųsti į Lietuvos parlamentą 2 deputatus stebėtojus.
Bulgarijos socialistų partijos ir jos parlamentinės frakcijos
spaudos konferencijoje paskelbtas pareiškimas, kuriame išsakomas „milžiniškas susirūpinimas ir nerimas dėl įvykių Lietuvoje“. Jame teigiama, kad karinės jėgos panaudojimas nesiderina su demokratijos ir „perestroikos“ principais.
Sofijoje prie paminklo sovietų kariams išvaduotojams vyko
protesto mitingas, kuriame keliolika šimtų demonstrantų, atsinešę protesto šūkius, smerkė karines akcijas Vilniuje.
Švedijos parlamentas pranešė, kad aptarinėja galimybę pasiųsti savo delegaciją į Lietuvą, kad išreikštų solidarumą.
Suomijos parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas
Markus Aaltonenas, vertindamas situaciją Baltijos šalyse, be kita
ko, sakė, kad „V. Landsbergis kai kuriais veiksmais ir aštriais pasisakymais apsunkino galimybę tęsti Maskvos ir Lietuvos derybas“.
Olandijos parlamente vyko debatai, kurių metu buvo aptarta situacija Baltijos šalyse. Posėdyje dalyvavo užsienio reikalų
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ministras Hansas van den Broekas. Parlamentarai kalbėjo, kad
SSRS veiksmai Vilniuje „visiškai nepriimtini“. Užsienio reikalų
ministras savo kalboje pasakė, kad SSRS prezidentas užtikrino,
kad ateityje tokie kariuomenės veiksmai nepasikartos. Olandijos užsienio reikalų ministras suabejojo, ar sankcijos prieš SSRS
neduos atvirkštinio efekto.
Londone Bendruomenių Rūmuose vyko debatai, kuriuose
buvo svarstoma, kas davė įsakymą Vilniuje panaudoti ginklą
prieš beginklius žmones. Dauguma kalbėtojų teigė, kad tokie
veiksmai turi atsiliepti SSRS ir Didžiosios Britanijos santykiams. Po susitikimo su Lietuvos užsienio reikalų ministru Algirdu Saudargu Parlamente kalbėjęs valstybės sekretorius užsienio reikalams Douglas Hurdas pareiškė, kad SSRS prezidento paaiškinimo, jog jis neįsakęs kareiviams imtis smurto prieš
Lietuvos gyventojus, nepakanka. D. Hurdas sakė, kad jeigu
smurto veiksmai tęsis, Jungtinė Karalystė gali nutraukti bendradarbiavimą su Maskva. Jis teigė, kad jo vyriausybė smerkia
karinės jėgos panaudojimą prieš teisėtai išrinktas Baltijos šalių
vyriausybes ir laukia, kad būtų aiškiau pranešta, kas atsakingas
už skerdynes Vilniuje. Pasak D. Hurdo, jeigu Gorbačiovas aiškiai neįrodys, kad jis nėra davęs įsakymo susidoroti su Lietuva,
tai Jungtinė Karalystė nebegalės kartu žengti nauju Gorbačiovo
keliu.
JAV valstybės sekretorius Jamesas Bakeris paskambino telefonu naujai paskirtam SSRS užsienio reikalų ministrui Aleksandrui Bessmertnychui ir pasakė, kad JAV nemato jokių pateisinamų priežasčių dėl kraujo praliejimo Baltijos valstybėse
ir dėl dabartinės situacijos svarsto ekonominės pagalbos SSRS
tikslingumą.
JAV Senatas priėmė senatoriaus Roberto Byrdo pasiūlytą
rezoliuciją, kurioje griežtai pasmerktas Sovietų Sąjungos karinės jėgos panaudojimas Lietuvoje ir siūloma prezidentui Bushui
nutraukti ekonominę pagalbą Sovietų Sąjungai.
Bostono Masačiuseto miesto taryba vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioje sakoma, kad taryba ragina prezidentą Bushą atsiliepti į Lietuvos teisėtos valdžios kreipimąsi į pasaulio
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valstybių parlamentus ir vyriausybes ir pripažinti Lietuvos
nepriklausomybę, paremti Lietuvos kovą už laisvę, padaryti
spaudimą Sovietų Sąjungai, kad ji nutrauktų kraujo praliejimą
Lietuvoje. Taryba siūlė JAV inicijuoti Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos posėdį, kuriame būtų apsvarstytos priemonės sustabdyti žudynes Lietuvoje.
Sausio 17 d.
Naktį į Vilnių atvyko SSRS prezidento atstovas Georgijus
Tarazevičius, buvęs Baltarusijos SR AT pirmininkas. Jis susitiko
su Vytautu Landsbergiu, dieną kalbėjo Aukščiausiosios Tarybos posėdyje.
Naktį SSRS kariškių patruliavimas Vilniuje buvo labai suintensyvėjęs. Formalus pretekstas – po miestą važinėja banditai,
todėl konfiskuojami pinigai ir ginklai. Pareikalavus, kad sulaikytieji asmenys būtų perduoti Lietuvos vidaus reikalų ministerijos padaliniams, kariškiai juos perdavė. Ištyrus įvykius, žmonės buvo paleisti.
Vilniuje SSRS kariškiai pagrobė 11 jaunuolių. Pretekstas –
gaudomi pabėgėliai iš SSRS kariuomenės.
Ukmergės rajone karinis patrulis sulaikė autoinspekcijos
patrulį, jėga atėmė ginklus, suniokojo mašiną.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė LR savanoriškosios krašto
apsaugos tarnybos įstatymą.
Vilniaus karininkų namuose įvyko SSRS ir LKP (KPSS) atstovų spaudos konferencija. Jos dalyviai pateikė savas absurdiškas kruvinųjų Sausio įvykių versijas. Juozas Jermalavičius
griežtai atsisakė žurnalistams pasakyti „nacionalinio gelbėjimo komiteto“ narių pavardes ar bent įvardyti jo vadovą. Jis paskelbė, kad „komitetas“ nusprendė paleisti Krašto apsaugos ir
Saugumo departamentus ir kreiptis į Lietuvos SSR prokuratūrą,
kad ji iškeltų baudžiamąsias bylas šių departamentų vadovams.
Konferencijoje dalyvavo SSRS gynybos ministerijos atstovas
generolas majoras J. Naumanas, kuris tvirtino, kad pranešimai
apie žuvusius civilius gyventojus yra „grynas melas ir provokacija“ ir kad kareiviai neturėjo kovinių šovinių.
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Į Vilnių atvyko Ukrainos AT deputatai Larisa Skorych, Sofija Genzor ir Michailas Gorinichas.
Vilniuje AT rūmuose pasirodė SSRS karininkas Vladimiras
Tarchanovas, po Sausio 13-osios nakties įvykių perskaitęs per
Lietuvos radiją kreipimąsi į SSRS karininkus ir kareivius, raginantį nekovoti su taikiais gyventojais. Rusijos masinės informacijos priemonės skelbė, kad tokio kariškio Vilniuje nėra ir
viską išsigalvojo Lietuvos propagandos falsifikatoriai.
Į Vilnių sužinoti, kokios pagalbos Lietuvai reikia, atvyko
organizacijos „Gydytojai be sienų“ atstovai.
Iš Lenkijos atskrido 3 lėktuvai, atgabenę humanitarinę pagalbą.
Iš Vengrijos į Vilnių pristatyta „Raudonojo Kryžiaus“ labdara.
Vilniuje lankėsi Vengrijos parlamentarai – Gyula Kincses ir
Istvanas Szent-Ivanyi.
Į Vilnių atvyko Lenkijos Seimo nariai Jacekas Kuronis, Janas Litynskis ir Zbigniewas Janas. Jacekas Kuronis, kalbėdamas
Lietuvos AT, pasakė, kad Lietuvoje jau visą savaitę yra Lenkijos
senatoriai bei Lenkijos Seimo nariai ir jie bus tol, „kol jums to
reikės“. „Jei reikės žūti, tai mes žūsime kartu su jumis“, – pasakė
Jacekas Kuronis.
Į Vilnių atvykę Lenkijos Senato maršalkos pavaduotoja
Alicja Grześkowiak ir Seimo nariai Bartłomiejus Kołodziejus
ir Antonis Tokarczukas „Centro susitarimo“ vardu „iš Vilniaus,
laisvos Lietuvos sostinės“ kreipėsi į pasaulio parlamentarus,
kviesdami reikšti „aktyvų solidarumą su ginančia savo nepriklausomybę lietuvių tauta“. Pareiškime sakoma: „Nėra laisvos ir
demokratiškos Europos be laisvos ir demokratiškos Lietuvos!“
Kaip pranešė Bronius Kuzmickas, iš Belgijos į Lietuvą turi
atvykti devyni senatoriai, atstovaujantys įvairioms partijoms.
Senatoriaus W. Luyteno nuomone, „Lietuvos parlamentas –
šiandienos pasaulio demokratijos tvirtovės simbolis“. W. Luytenas pasiūlė, kad iš Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos būtų išsiųsti pakvietimai visų Europos šalių parlamentams, kviečiant
delegacijas, kurios aplankiusios „Apgulties parlamentą“ visai
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kitaip vertintų būtinybę neatidėliotinai spręsti Lietuvos politinio pripažinimo klausimą. W. Luytenas siūlė savo paslaugas,
jeigu prireiktų pagalbos koordinuojant tokią akciją.
***
Rusijos Federacijos kariškių ir jų šeimų socialinės apsaugos
sąjunga „Ščit“ ir jos pirmininkas RSFSR liaudies deputatas Vitalijus Uražcevas pasisiūlė Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai organizuoti nepriklausomą ekspertizę kariškių veiksmams Vilniuje
ir kituose Lietuvos miestuose ištirti.
Dėl įvykių Lietuvoje KPSS CK politinis biuras paskelbė pareiškimą. Be kita ko, jame pareikšta, kad politinis biuras „giliai liūdi dėl to, kad žuvo žmonės“, tačiau nurodo, kad Lietuvos
valdžia objektyviai nevertino situacijos ir visaip vengė politinių
sprendimo formų. Pareiškime sakoma, kad CK politinis biuras
Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Rusijos AT vadovų bendrą pareiškimą JT generaliniam sekretoriui Javierui Perezui de Cuellarui
vertina kaip atvirą kvietimą įsikišti į SSRS vidaus reikalus užsienio valstybėms, o tai gali turėti rimtų pasekmių ir šalies vidaus politikai ir visam pasauliui.
Čekoslovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Austrijos, Šveicarijos ir
Švedijos delegatai ESBK pateikė siūlymą surengti tarptautinę
konferenciją, kurioje būtų aptarti Kremliaus smurto veiksmai
Baltijos respublikose. Sovietų Sąjunga kategoriškai atmetė šį
pasiūlymą. JAV delegatai pareiškė, kad atsisakymas surengti
tokią konferenciją pakenks visam Helsinkio procesui.
Baltarusijos AT priėmė pareiškimą, smerkiantį SSRS kariuomenės veiksmus Lietuvoje.
Švedijos užsienio reikalų ministras Stenas Sture Anderssonas, kalbėdamas Švedijos parlamente, perskaitė pareiškimą,
kurį pradėjo žodžiais: „Visi žmonės turi teisę apsispręsti. Tai
užrašyta Jungtinių Tautų Chartijoje. Demokratiškai išrinkti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentai pareiškė, kad jų tautos
nori pasinaudoti šia teise ir gyventi kaip nepriklausomos valstybės. Švedija, jos vyriausybė ir jos žmonės sveikina ir pripažįsta šį apsisprendimą.“
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Kopenhagoje pradėjo veikti Lietuvos informacijos biuras
(neoficiali atstovybė) Danijoje. Biurui vadovauti paskirtas Dalius Čekuolis.
Tarptautinės organizacijos „Amnesty international“ sekretoriatas Londone paskelbė pranešimą apie tai, kad tūkstančiai
lietuvių Sausio 13 d. buvo susirinkę prie TV bokšto, kad sutrukdytų sovietų kariuomenės būriams jėga užimti TV pastatą ir
kad kareiviai nužudė 13 beginklių demonstrantų. Pranešime
papasakota apie svarbiausius keleto dienų įvykius Lietuvoje ir
Sovietų Sąjungos vadovų reakciją. „Amnesty international“ sekretoriatas paskelbė, kad stengsis surinkti visą informaciją apie
prievartos aktus, ir jau kreipėsi į Sovietų Sąjungos vadovybę,
kad ji pradėtų visapusišką ir bešališką šių tragiškų įvykių tyrimą, kad išvadas paskelbtų viešai ir kad kaltieji būtų nuteisti
remiantis tarptautiniais standartais.
JAV ir sąjungininkai raketomis ir iš lėktuvų atakavo taikinius Irake ir okupuotame Kuveite. Prasidėjo Persų įlankos karas.
JAV demokratų senatorius Donaldas W. Riegleisas pasiūlė
įstatymo projektą, pagal kurį Amerika nutrauktų ekonominę
paramą Sovietų Sąjungai, jeigu ši nenutrauks karinių veiksmų
Baltijos šalyse. Posėdyje senatorius Alfonse'as M. D'Amatas pareiškė, kad Maskvai deramas signalas būtų Baltijos šalių vyriausybių diplomatinis pripažinimas. Ir demokratai, ir respublikonai sakė, kad Busho vadovybės reakcija į tragediją, vykstančią
Baltijos valstybėse, yra per švelni.
JAV Kongrese Žmogaus teisių komisijoje į trumpąją spaudos konferenciją buvo pakviesti Lietuvos atstovas Stasys Lozoraitis ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas
Vytautas Bieliauskas. Grupė kongreso narių debatuose aštriai
kritikavo Michailo Gorbačiovo veiksmus Baltijos šalyse. Buvo
siūloma atsisakyti ketinimų SSRS suteikti palankiausią prekybos statusą. Kongreso komisijos posėdyje dalyvavęs valstybės
sekretoriaus pavaduotojas Raymondas G. H. Seitzas pasakė,
kad JAV prezidentas ir valstybės sekretorius nedviprasmiškai
pasmerkė jėgos panaudojimą Baltijos valstybėse ir yra pareiškę,
kad „negali būti jokio pateisinimo prievartai prieš taikią ir de-
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mokratiškai išrinktą valdžią“. Jis teigė, kad SSRS savo veiksmais
pažeidė ESBK nuostatas ir taip nusisuko nuo demokratizacijos
kelio. „Mes kreipėmės į SSRS ir pabrėžtinai teigėme, kad tik taikus dialogas su teisėtais Baltijos žmonių atstovais yra vienintelis kelias baigti krizę“; „mūsų nuomone, sovietų vadovai yra
atsakingi už kariškių veiksmus“.
R. G. H. Seitzas pranešė, kad JAV vyriausybė aktyviai tariasi
su NATO partneriais, su Europos Bendrija ir su ESBK vyriausybėmis, kurios šiuo metu posėdžiauja Valetoje, kaip padėti Baltijos
valstybėms. R. G. H. Seitzas sakė, kad JAV palaiko Austrijos siūlymą surengti specialų ESBK susitikimą sovietų veiksmams Baltijos
šalyse apsvarstyti. Jis pranešė, kad Busho vadovybė svarsto pasiūlymą būsimojoje Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Baltijos šalims suteikti stebėtojo statusą, taip pat svarsto
galimybę nusiųsti į Baltijos sostines aukšto rango delegaciją.
Japonijos užsienio reikalų ministerija išsikvietė SSRS ambasadorių Japonijoje Liudvigą Čižovą ir kalbėdami apie situaciją Baltijos šalyse siūlė čia nebenaudoti karinės jėgos. Ambasadorius atsakė, kad bet koks išorinis spaudimas gali dar labiau
komplikuoti situaciją.
Sausio 18 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė išplatino pareiškimą „Dėl
melo apie Lietuvą, skleidžiamo per SSRS masinės informacijos
priemones“.
LR Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius nusiuntė
telegramą SSRS ministrui pirmininkui Valentinui Pavlovui,
reikalaudamas imtis visų priemonių, kad nedelsiant būtų nutraukti neteisėti SSRS ginkluotųjų pajėgų veiksmai Lietuvos
teritorijoje, grąžinti užimti pastatai ir atlyginti padaryti nuostoliai, o kalti asmenys būtų griežtai nubausti.
Lietuvos AT posėdyje kalbėjęs Krašto apsaugos departamento generalinis direktorius Audrius Butkevičius pranešė,
kad nepaisant to, kad SSRS kariuomenė teigia, jog komendanto
valanda nėra įvesta, iš tikrųjų ties pagrindiniais keliais iš Vilniaus ir svarbiausiose miesto sankryžose stabdomi automobi-
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liai, tikrinami piliečių dokumentai, jog pastaruoju metu ypač
suintensyvėjo jaunuolių gaudymas į SSRS kariuomenę, departamentui žinoma 30 atvejų, kai jaunuoliai buvo grobiami gatvėje, eilėse, visuomeniniuose pastatuose.
Iš Lodzės į Vilnių atvežta 14 tonų maisto ir vaistų.
Kauną pasiekė Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos ir Lietuvos vyčių konteineris su medicinine aparatūra.
***
Čekijos ir Slovakijos Vyskupų Konferencija atsiuntė Lietuvos vyskupų konferencijai laišką, kuriame Lietuvos tikintieji
skatinami tikėti, kad laisvė bus atgauta.
Protestuodamas dėl karinės jėgos smurto prieš Lietuvos
gyventojus, atsistatydino SSRS prezidento Michailo Gorbačiovo
patarėjas Nikolajus Petrakovas.
Minsko miesto taryba ir Baltarusijos komjaunimo CK pasmerkė jėgos panaudojimą Lietuvoje. Deputatai pareiškė, kad
„nacionalinio gelbėjimo komiteto“ sudarymas prieštarauja
konstitucijai ir gali sukelti pilietinį karą. Priimtoje rezoliucijoje sakoma, kad SSRS kariuomenės veiksmai yra nukreipti prieš
teisėtai išrinktą Lietuvos AT ir Vyriausybę. Rezoliucijoje raginama leisti patiems lietuviams spręsti savo likimą.
Švedijos trijų parlamentarų delegacijai, vykstančiai į Lietuvą, SSRS ambasada Stokholme neišdavė vizų.
Popiežius Jonas Paulius II vėl pareiškė rimtą susirūpinimą
dėl padėties Baltijos respublikose.
JAV Katalikų Konferencijos Socialinių reikalų ir pasaulio
taikos departamento Tarptautinės politikos komitetas paskelbė
pareiškimą (pasirašė arkivyskupas Johnas R. Roachas) dėl padėties Baltijos valstybėse. Pareiškime sakoma, kad komitetas kreipėsi į Bushą, ragindamas pasitelkti visas jam suteiktas galias,
kad kuo greičiau būtų išspręsta krizė Baltijos regione. Pridurta,
kad komitetas jau kreipėsi ir į SSRS valdžios atstovus, kvietė
nutraukti prievartą ir pradėti nuoširdų dialogą ir derybas.
Lietuvos klausimą Briuselyje svarstė NATO atstovai. Buvo
kalbama, kad, užsitęsus įvykiams Lietuvoje, vertėtų atsisakyti
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ketinimų leisti Michailui Gorbačiovui apsilankyti NATO būstinėje.
Europos Bendrijos užsienio reikalų ministrai, susirinkę į
skubų posėdį Paryžiuje, svarstė padėtį Lietuvoje ir antrą kartą
įspėjo SSRS, kad EB gali įšaldyti ne tik ekonominę, bet ir humanitarinę pagalbą.
Sausio 19 d.
SSRS užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Vitalijus Čiurkinas spaudos konferencijoje kalbėjo apie sausio 18 d.
įvykusį SSRS užsienio reikalų ministro Aleksandro Bessmertnycho susitikimą su JAV ambasadoriumi Jacku Matlocku, kuriame buvo aptarti įvykiai Persijos įlankoje ir Baltijos šalyse.
Šiame susitikime užsienio reikalų ministras pareiškė nepasitenkinimą JAV Kongreso ir spaudos reakcija į įvykius Lietuvoje. Buvo sakoma, kad JAV „organizuota kampanija gali turėti
priešingą efektą ir dar labiau komplikuoti situaciją“. „Maskvos
tikslas – užmegzti dialogą, vesti derybas, o Vakarų nihilistiškas
požiūris tai gali tik sutrukdyti“, – pasakė V. Čiurkinas.
RSFSR KP CK politinio biuro pareiškime sakoma, kad komunistai, kaip ir visi rusai, liūdi ir užjaučia žuvusiųjų Vilniuje
šeimas, tačiau teigia, kad visa kaltė dėl tragiškų įvykių krenta
politikams, kurie skirsto savo piliečius pagal tautybę ir religiją
ir nusižengia žmogaus teisių pagrindiniams principams. Pareiškime smerkiami neatsakingi ir kurstytojiški Boriso Jelcino
pasisakymai ir kreipiamasi į SSRS piliečius, palaikant nacionalinį separatizmą.
Uzbekistano AT Prezidiumas ir vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame pareikšta užuojauta Lietuvoje žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems, ir kreipiamasi į SSRS prezidentą, AT ir
vyriausybę, primygtinai prašydami panaudoti visas SSRS konstitucijos suteiktas teises, kad būtų normalizuota situacija ir
pašalinti nacionaliniai prieštaravimai, kad šalyje būtų atkurta
taika ir ramybė.
Londono Trafalgaro aikštėje buvo surengtas protesto mitingas. Jame kalbėjo Parlamento nariai, įvairių partijų atstovai. Jie
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piktinosi SSRS armijos akcijomis prieš beginklius baltijiečius.
Šiame mitinge taip pat kalbėjo du rusai – poetė Irina Ratušinskaja ir garsus disidentas Vladimiras Bukovskis.
Sausio 20 d.
Įvyko Islandijos užsienio reikalų ministro Jono Baldvino
Hannibalssono ir jį lydinčių dviejų asistentų, lankančių Baltijos šalis, susitikimas su AT Pirmininku Vytautu Landsbergiu.
Per spaudos konferenciją svečias patvirtino, kad Islandijos vyriausybė visą laiką be jokių išlygų pripažino Baltijos kraštų nepriklausomybę. „Mano vyriausybė rimtai svarsto galimybę užmegzti diplomatinius santykius su Lietuva“, – pabrėžė jis.
Lietuvos Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius priėmė Prancūzijos parlamento deputatą, pramonės eksministrą
Alainą Madeliną. Aptarta Lietuvos padėtis, jos santykiai su
SSRS. Sausio 21 d. Alainas Madelinas lankėsi Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje.
Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius priėmė Čekijos ir
Slovakijos Federacinės Respublikos parlamento deputatą Jaroslavą Suchaneką. Aptarti SSRS karinės agresijos prieš Lietuvą padariniai, Lietuvos tarptautinio pripažinimo problemos ir galimybės.
Jaroslavas Suchanekas Lietuvos Vyriausybei pranešė apie savo
valstybės „Raudonojo Kryžiaus“ medikamentų siuntą Lietuvai.
LR rinkimų komisija priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos“ ir nurodė,
kad ši apklausa įvyks 1991 m. vasario 9 d.
***
Rusijos Federacijos AT trečiosios sesijos posėdyje Borisas
Jelcinas pasakė kalbą, kurioje nurodė, kad „prisidengus pretekstu pataisyti Pabaltijo jaunų demokratijų kai kurias klaidas,
faktiškai prasidėjo konstitucinių organų institucijų procesas,
o konstitucines institucijas stengiasi pakeisti vadinamieji gelbėjimo komitetai“. Borisas Jelcinas kalbėjo, kad SSRS vadovybė
buvo dvilypė, kad vienas jos kursas – reformos, kitas – senosios
politinės sistemos gynimas, kuris veda į prarają.
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Maskvoje įvyko solidarumo su Baltijos tautomis demonstracija. Ją organizavo judėjimo „Demokratičeskaja Rossija“ koordinacinė taryba. Demonstracijos šūkis: „Šiandien – Lietuva,
rytoj – Rusija!“ Dalyvavo apie 300 000 žmonių.
Stokholme buvo laikomos mišios už žuvusiuosius Baltijos
šalyse.
G-7 finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų susitikimo Niujorke dalyviai nutarė atidėti klausimą dėl SSRS stojimo į
Tarptautinį valiutos fondą ir Pasaulio banką.
Sausio 21 d.
LR AT Prezidiumas patvirtino LR nepriklausomybės gynimo fondo nuostatus.
Lietuva oficialiai pasiūlė Latvijai pagalbą.
Pskovo desantininkų divizijos kariškiai paliko Lietuvą.
Į Vilnių atvyko Lenkijos parlamentarai: Marekas Dziubekas, Krzysztofas Putra, Grażyna Langowska.
Lietuvos AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis išsiuntė
laišką JAV Atstovų Rūmų ir Senato vadovybei, kuriame prašoma, kad Kongresas skubiai atsiųstų į Lietuvą delegaciją, kuri
susipažintų su nauja sovietine intervencija.
Lietuvos AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis priėmė Kanados konsulą Maskvoje M. Medosą.
***
Islandijos ir Estijos užsienio reikalų ministrai Taline priėmė
bendrą pareiškimą, kuriame pasmerkė jėgos panaudojimą prieš
Baltijos valstybes ir paragino įsteigti tarptautinį forumą Jungtinių
Tautų organizacijoje Baltijos valstybių problemai išspręsti. Spaudos
konferencijoje Jonas Baldvinas Hannibalssonas pasakė, kad po to,
kai bendrus dokumentus pasirašė Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos AT pirmininkai, situacija Baltijos šalyse pakrypo nauja vaga.
Prahoje Čekoslovakijos prezidentas Vaclavas Havelas paskelbė pareiškimą: „Čekoslovakija, vis dar tebesanti Varšuvos
pakto nare, negali prisiimti atsakomybės, jei kita valstybė narė
naudoja jėgą prieš savo gyventojus.“
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Budapešte susitikę Vengrijos, Lenkijos ir Čekoslovakijos
užsienio reikalų ministrai susitarė nuo liepos 1 d. nedalyvauti
Varšuvos sutarties veikloje. Vengrija ir Čekoslovakija pasirašė
dvišalę gynybos sutartį. Visos trys valstybės pareiškė, kad yra
susirūpinusios dėl Maskvos veiksmų Lietuvoje ir ragino ištirti
įvykdytos smurto akcijos Vilniuje aplinkybes.
Gruzijos prezidentas Zviadas Gamsachurdija pasmerkė
SSRS veiksmus Rygoje. Jo nuomone, tai kruvinų Sausio įvykių
Vilniuje tąsa. Jis išreiškė paramą Baltijos valstybių nepriklausomybei.
Stokholme įvyko daugiatūkstantinis solidarumo su Latvija,
Lietuva ir Estija mitingas. Domo katedroje buvo laikomos mišios už Baltijos šalių nepriklausomybę. Mišiose dalyvavo karališkoji šeima.
Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas paragino sustabdyti EB ekonominę paramą SSRS. EB Komisija „pasmerkė naują karinę intervenciją prieš taikius piliečius“.
Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Saudargas Bonoje susitiko su Vokietijos užsienio reikalų ministru H. D. Genscheriu.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Hansas Dietrichas
Genscheris paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad Bona
tikisi, jog prievartos aktų Baltijos valstybėse kaltininkai bus
patraukti atsakomybėn.
Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė SSRS jėgos panaudojimą Lietuvos ir Latvijos respublikose, kurios „tapo
represijų prieš atgimstančią demokratiją vieta“. Tokie veiksmai
„negali būti atsakymas į teisėtus Baltijos tautų siekius atgauti
savo suverenumą“.
Padėčiai Baltijos valstybėse aptarti buvo skirtas 1991 m.
sausio 21 d. vykęs Kanados parlamento posėdis. Jame nuspręsta sustabdyti finansinių kreditų teikimą Sovietų Sąjungai, kelti
Baltijos klausimą Jungtinių Tautų organizacijos Saugumo Taryboje ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos
konferencijoje. Tą pačią dieną SSRS ambasadoriui Kanadoje
buvo įteikta protesto nota dėl veiksmų Latvijoje. Kanados valstybės sekretorius užsienio reikalams Joe Clarkas pranešė, kad į
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Baltijos šalis artimiausiu metu bus pasiųstas Kanados atstovybės Maskvoje atstovas.
JAV prezidentas George'as Bushas padarė pareiškimą, kuriame kvietė „sovietų lyderius atsisakyti jėgos panaudojimo“
Baltijos šalyse. Baltųjų Rūmų spaudos konferencijoje George'o
Busho atstovas spaudai Marlinas Fitzwateris sakė, kad Vašingtono administracija kartu su Vakarų vyriausybėmis svarstė
„sankcijas ir kitokias priemones“ Sovietų Sąjungai, tačiau joks
sprendimas nebuvo priimtas. Jis kalbėjo ir apie diena anksčiau
vykusį NATO ambasadorių susitikimą, kuriame buvo aptarinėjami „baudžiamieji žingsniai“ prieš Maskvą.
16-os NATO valstybių ambasadoriai surengė specialų susitikimą prievartai Latvijoje aptarti. Jie apsvarstė „veiksmų koordinavimą“ atsakant į SSRS jėgos panaudojimą Baltijos valstybėse.
Reaguodamas į įvykius Baltijos šalyse, Europos Parlamentas sulaikė Europos Bendrijos paskirtą Sovietų Sąjungai skubią
1 mlrd. JAV dolerių vertės pagalbą maisto produktais.
Protestuodama prieš sovietų kariuomenės prievartą Latvijoje ir Lietuvoje, EB atidėjo susitikimą su SSRS atstovais, skirtą ekonominiam bendradarbiavimui aptarti, kol „bus pasiekti
konstruktyvūs sprendimai dėl padėties Baltijos respublikose“.
Sausio 22 d.
Michailas Gorbačiovas dėl situacijos Baltijos respublikose
išplatino pareiškimą, kuriame pareiškė palaikąs „konstitucinį
valdžios atėjimo būdą“.
Budapešte susitikę Vengrijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai – Geza Jeszenszky's, Jiris Dienstbieras
ir Krzysztofas Skubiszewskis bendrame komunikate „pareiškė
savo didelį susirūpinimą dėl padėties Baltijos respublikose“ ir
savo paramą jų siekiams.
Islandijos vyriausybė, aptarusi Baltijos šalių nepriklausomybės klausimą, nutarė: pirma – kad Islandijos ambasada Maskvoje perduos SSRS užsienio reikalų ministerijai Islandijos prašymą, remiantis Saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos
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Vienos Baigiamuoju Aktu, paaiškinti, ką reiškia karinės akcijos
Lietuvoje ir Latvijoje per dvi pastarąsias savaites. Antra – siekti, kad Baltijos valstybių klausimas būtų įtrauktas į Jungtinių
Tautų dienotvarkę. Trečia – pakartoti argumentus, dėl ko reikia
paremti Baltijos valstybes Šiaurės Atlanto organizacijoje. Ketvirta – kreiptis į Altingą, kad jo nariai keltų šį klausimą Europos Taryboje. Penkta – pareikalauti, kad Šiaurės Tarybos prezidentas pateiktų šį klausimą svarstyti Šiaurės Tarybos posėdyje
ateinančią savaitę. Šešta – rekomenduoti parlamentarams aplankyti Baltijos šalių parlamentus ir formalizuoti Islandijos ir
Baltijos valstybių parlamentų santykius. Pabaigoje nurodoma,
kad Islandijos užsienio reikalų ministro vizito Baltijos šalyse
metu (sausio 18–21 dienomis) su šių šalių vadovais buvo kalbėtasi apie galimybes užmegzti diplomatinius santykius ir kad
tokios galimybės yra svarstomos.
Švedijos delegatė JT Nusiginklavimo konferencijoje Ženevoje M. B. Theorin pareiškė, kad Švedijai „nepriimtina tai, kad
sovietų kariuomenė naudoja jėgą Baltijos šalyse“, ir teigė, jog sovietų „brutali intervencija“ į ten vykstančius politinius procesus
pažeidžia Helsinkio susitarimus.
Stokholme laikytos mišios Baltijos valstybių nepriklausomybei paremti, kuriose dalyvavo ir karališkoji pora.
Danijos premjeras Poulas Schlüteris pareiškė, kad „už kruvinus incidentus Lietuvoje ir Latvijoje atsakingi Maskvos vadovai, net jei išlieka abejonių dėl to, kas inicijavo šiuos represijų
aktus“. Jis pareiškė viltį, kad „ekonominio bendradarbiavimo su
SSRS sustabdymas padarys tokį didelį įspūdį, jog paskatins Sovietų Sąjungos vadovus pradėti taikias derybas su Baltijos valstybėmis dėl jų nepriklausomybės atkūrimo“.
Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas pasakė, kad Danija ir ateityje palaikys Lietuvos, Latvijos ir
Estijos taikios kovos už demokratinę visuomenę pastangas.
Išplatintas Italijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas, kuriame išreikštas didėjantis susirūpinimas įvykių eiga
Baltijos respublikose. Pareiškime teigiama, kad, dialogo ir derybų kelias – pagrindinis būdas pasiekti ilgalaikius sprendimus,
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kuriuose būtų atsižvelgta į Baltijos respublikų tautų teisėtus
lūkesčius.
JAV valstybės sekretorius Jamesas Bakeris susitiko Vašingtone su Lietuvos AT vicepirmininku Broniumi Kuzmicku, Estijos užsienio reikalų ministru be portfelio Endeliu Lipmaa ir
Latvijos AT vicepirmininku Dainiu Yvanu. J. Bakeris pareiškė,
kad sovietų veiksmai Baltijos šalyse gali nubraukti visą JAV ir
SSRS santykiuose pasiektą pažangą. Jis pridūrė, kad vienintelis
kelias nuomonių skirtumams tarp Baltijos šalių ir Sovietų Sąjungos vyriausybės pašalinti yra „derybos ir dialogas“.
JAV Valstybės departamentas ir Baltieji Rūmai padarė pareiškimus, kuriuose smerkiamas „bauginimas ir jėgos panaudojimas Baltijos valstybėse“.
JAV Valstybės departamento atstovė spaudai Margaret Tutwiler pranešė, kad Kongreso respublikonų partijos atstovai
kreipėsi į JAV prezidentą, patardami jam dėl Kremliaus veiksmų Baltijos valstybėse atidėti JAV ir SSRS aukščiausiojo lygio
susitikimą. Ji teigė, kad Bushas kongreso nariams atsakė, jog
„Baltijos šalys ir aukščiausiojo lygio susitikimas – tai labai delikati diplomatinė situacija“ ir kad JAV susirūpinimas Baltijos šalimis pabrėžtinai reiškiamas per ambasadorių Jacką Matlocką.
JAV senatorius Johnas Heinzas pateikė rezoliuciją, raginančią prezidentą George'ą Bushą nutraukti ekonominę paramą,
pvz., kreditų teikimą SSRS, bei kitą rezoliuciją, kuria nutraukiami eksporto ir importo banko kreditai Maskvai.
JAV Atstovų Rūmai pritarė (417:0) rezoliucijai, kurioje prezidentas George'as Bushas raginamas peržiūrėti visą ekonominę paramą, numatomą suteikti SSRS, „atsižvelgiant į sovietų
veiksmus Baltijos šalyse“. Taip pat raginama sustabdyti visą
techninę paramą ir neremti SSRS narystės Tarptautiniame valiutos fonde, Pasaulio banke ir GATT bei nesuteikti didžiausio
palankumo prekyboje statuso, kol sovietų armija nenutrauks
teisėtų Baltijos šalių vyriausybių obstrukcijos. Ši rezoliucija
perduota svarstyti Senatui.
JAV Senato daugumos lyderis demokratas George'as Mitchellas pareiškė, kad „neįmanoma nuolat malšinti nepriklau-
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somybės siekio jėga. Aš tikėjausi, kad SSRS vadovai pasimokė
iš paskutinių įvykių Rytų Europoje, deja, jie, kaip atrodo, to nepadarė“.
JAV Senato mažumos lyderis respublikonas Robertas Dole'as pareiškė: „Mes norime Baltijos šalių laisvės ir nepriklausomybės. Negalima gauti Nobelio taikos premijos, o po to pradėti
žudyti žmones Lietuvoje ir Latvijoje.“
EB Ministrų Taryba nutarė sustabdyti pagalbą SSRS. Atidėtas sprendimas sudaryti bendrą Europos Komisijos ir Europos
Bendrijos darbo komisiją, kuri būtų atsakinga už pagalbos teikimą SSRS. Naujosios Zelandijos užsienio reikalų ir prekybos ministras Donas McKinnonas išsikvietė SSRS ambasadorių Sokolovą ir pareiškė jam apie Naujosios Zelandijos susirūpinimą dėl
sovietų kariuomenės panaudotos jėgos Lietuvoje ir Latvijoje.
Australijos Senatas vienbalsiai priėmė senatoriaus Hillo
pasiūlytą pareiškimą, kuriame pasmerktas SSRS kariuomenės
brutalumas, kurio buvo griebtasi prieš Lietuvos piliečius, kai
kareiviai nužudė 14 žmonių, smerkiama Vidaus reikalų kariuomenės sausio 21 dienos veiksmai Rygoje ir reikalaujama, kad
SSRS gerbtų žmogaus teisių principus. Pareiškime kreipiamasi į
Australijos vyriausybę, kad ji kartu su kitomis demokratinėmis
valstybėmis protestuotų prieš tokį brutalumą ir kreiptųsi į SSRS
vadovybę, kad ši padėtų taikiai pereiti prie nepriklausomybės
toms respublikoms, kurios per demokratiškai išrinktus parlamentus reiškia savo apsisprendimą gyventi savarankiškai.
Australijos užsienio reikalų ministras Garethas Evansas
trečią kartą per pastarąsias 8 dienas iškvietė sovietų ambasadorių dėl karinių veiksmų Baltijos respublikose.
Japonijos vyriausybė pranešė, kad šalis neketina atsisakyti
pagalbos teikimo SSRS, nepaisant Vakarų šalyse pasigirstančių
raginimų taip pasielgti dėl įvykių Baltijos šalyse. Kartu vyriausybė išreiškė gilų apgailestavimą dėl karinės jėgos panaudojimo Lietuvoje ir Latvijoje ir paragino tuoj pat nutraukti tokius
veiksmus.
Japonijos generalinis konsulas Leningrade Shoji's Suezawa
pareiškė, kad Japonijos vyriausybė susirūpinusi dėl įvykių Bal-
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tijos šalyse, ir mano, kad situaciją būtina stabilizuoti nenaudojant jėgos.
Sausio 23 d.
Apie 13 val. Vilniuje SSRS kaukėti desantininkai užgrobė
įmonės „Spauda“ popieriaus sandėlį, esantį Kirtimų gatvėje.
Iš Vokietijos Einbecho ir Leipcigo miestų į Vilnių pristatyta
vaistų ir maisto siunta.
Iš Tartu į Vilnių atsiųsta šaldytos kraujo plazmos, tvarsliavos.
Į Lietuvą atvyko Švedijos Riksdago (parlamento) pirmininko pirmoji pavaduotoja Ingegerd Troedson ir Užsienio reikalų
komisijos narys Evertas Svenssonas. Juos priėmė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Švedijos parlamentarai informavo, kad Riksdago Užsienio reikalų komisija
pasmerkė savo vyriausybės 1941 metų nutarimą, kuriuo buvo
de facto pripažinta Lietuvos inkorporacija.
***
Islandijos vyriausybė pateikė Islandijos parlamentui tvirtinti savo sprendimą, kuriame numatyta užmegzti oficialius
diplomatinius santykius su Lietuva.
Rezoliucijai, kurioje prezidentas George'as Bushas raginamas peržiūrėti visą ekonominę paramą, numatomą suteikti
SSRS „atsižvelgiant į sovietų veiksmus Baltijos šalyse“, pritarė
JAV Senatas (99:0). Rezoliucijoje taip pat raginama sustabdyti
visą techninę paramą ir neremti SSRS narystės Tarptautiniame
valiutos fonde, Pasaulio banke ir GATT bei nesuteikti didžiausio
palankumo prekyboje statuso, „kol sovietų armija nenutrauks
teisėtų Baltijos šalių vyriausybių obstrukcijos“.
Dėl įvykių Baltijos šalyse Europos Bendrija pasiuntė SSRS
užsienio reikalų ministrui laišką, kuriame pateikiami nurodymai
žmogaus teisių gynimo klausimais, remiantis ESBK nutarimais.
Sausio 24 d.
Vakare SSRS kariškiai apšaudė privačius automobilius (į
vieną buvo šauta 29 kartus, vieną automobilį kartu su keleiviais
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kariškiai pagrobė. Jėga sulaikyti ir nugabenti į Šiaurės karinį
miestelį trys AT apsaugos darbuotojai ten sumušti. Sauliui Steponavičiui nuo smūgių trūko ausies būgnelis.
Naktį Vilniuje intensyviai veikė sovietų kariškiai. Ginkluoti
patruliai stabdė automobilius, šaudė iš automatų ir kulkosvaidžių, lipo į troleibusus ir kratė keleivius.
Gauta vaistų iš Suomijos, Latvijos ir Armėnijos.
LR Aukščiausioji Taryba kreipėsi į visas visuomenines organizacijas, partijas ir judėjimus, prašydama aiškinti vasario 9 d.
vyksiančios apklausos esmę ir tikslus, o Lietuvos žmones – aktyviai dalyvauti šioje apklausoje.
***
Paskelbtas SSRS vidaus reikalų ministro Boriso Pugo ir gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo įsakymas „Dėl bendro milicijos ir armijos patruliavimo miestų gatvėse“.
Islandijos vyriausybės posėdyje užsienio reikalų ministro
Jono Baldvino Hannibalssono siūlymu nuspręsta įteikti SSRS
notą su reikalavimais paaiškinti, kodėl buvo panaudota ginkluota jėga prieš Baltijos valstybes. Taip pat nuspręsta nusiųsti
į Baltijos valstybes parlamentinę delegaciją, kartu su Šiaurės šalimis koordinuoti politiką dėl Baltijos valstybių JT organizacijoje, aptarti situaciją NATO bloke ir, jeigu nebus nutrauktas jėgos
panaudojimas, sukviesti JTO Saugumo Tarybos posėdį.
Švedijos ambasadorius SSRS Erianas Berneris įteikė SSRS
notą, kurioje prašoma pasiaiškinti dėl veiksmų Baltijos valstybėse.
Italijos parlamentarai (Emma Bonino, Peppino Calderisi, Roberto Cicciomessere, Giovanni Negri, Sergio Stanzani, Alessandro Tessari), priklausantys Radikaliajai partijai, paskelbė pareiškimą, kad kruvini įvykiai Lietuvoje ir Latvijoje, stengiantis nuversti teisėtai išrinktus parlamentus, prieštarauja Helsinkio Akto
baigiamajam dokumentui ir Paryžiaus Chartijai. Partija kreipėsi
į Italijos vyriausybę, reikalaudama, kad ji paragintų SSRS vadovybę laikytis Paryžiaus Konferencijos įsipareigojimų ir nutraukti
jėgos panaudojimą prieš teisėtą Baltijos valstybių valdžią, inici-
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juoti 34 valstybių, pasirašiusių Helsinkio Aktą, užsienio reikalų
ministrų susitikimą, kuriame būtų apsvarstyta padėtis Lietuvoje
ir Latvijoje bei kitose bebandančiose atsiskirti respublikose, inicijuoti Europos Bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikimą ir
nutraukti ekonominės pagalbos programą SSRS.
Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas atidėjo visas
derybas su SSRS dėl anksčiau JAV prezidento George'o Busho
pasiūlytų SSRS „ypatingų santykių“ su šiomis organizacijomis.
Kaip pasakė Pasaulio banko prezidentas Barberis Conable, Sovietų Sąjungos narystė šioje organizacijoje nėra toliau svarstoma todėl, kad Sovietų Sąjunga atsitraukia nuo rinkos ekonomikos kurso ir dėl Pasaulio banko narių reakcijos į Sovietų Sąjungos veiksmus Baltijos šalyse.
Europos Parlamentas Strasbūre priėmė rezoliuciją (270:9,
susilaikė 4), kurioje pareiškė, kad EP yra šokiruotas dėl sovietų
karinės intervencijos Baltijos respublikose. EP pasmerkė sovietų karinę agresiją prieš Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybės
judėjimus ir paragino pradėti derybas krizei išspręsti.
Briuselyje NATO generalinis sekretorius Manfredas Wörneris įspėjo, kad tolesnis jėgos naudojimas Baltijos respublikose
„labai pakenktų“ Vakarų aljanso ir Kremliaus santykiams.
Sausio 25 d.
Naktį Vilniaus gatvėse SSRS kariškiai stabdė ir sumušė ne
vieną praeivį. Buvo stabdomos ir greitosios medicinos pagalbos
mašinos, „patikrinimui“ išvaromi ir medikai, ir vežami ligoniai.
Sniečkaus miesto „Piliečių forumo“ susirinkime (susirinko
113 dalyvių) priimtas Kreipimasis į gyvenvietės žmones, Sniečkaus savivaldybės deputatus, į Lietuvos AT, kuriame sakoma,
kad destruktyvi jėga Lietuvoje – Lietuvos komunistų partija,
kurios tikslas buvo surengti karinį perversmą ir užgrobti valdžią. Kreipimesi apgailestaujama, kad Ignalinos atominėje
elektrinėje atsirado žmonių, palaikančių reakcingas jėgas. Jame
sakoma, kad gyvenvietės žmonės, susijungę į „Piliečių forumą“,
ryžtingai palaiko Lietuvos AT ir Vyriausybę.
***
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Lenkijos užsienio reikalų ministras Krzysztofas Skubiszewskis pareiškė, kad Lenkijos vyriausybė numato leisti atidaryti
Baltijos valstybių informacijos biurus Lenkijoje.
„Švedijos vyriausybė pripažins Lietuvą, kai tik bus galima,
ir ji bus tarp pirmųjų šalių, kurios tai padarys“, – pareiškė Švedijos valstybės sekretorius Perre Schoris, lankydamasis Vilniuje.
Tarptautinis PEN centras – tarptautinės rašytojų asociacijos būstinė Londone pasiuntė SSRS prezidentui laišką, kuriame
pareiškė pasipiktinimą SSRS vadovybės veiksmais Latvijoje ir
Lietuvoje, ir priminė prezidentui, kad Rusijos PEN centras taip
pat buvo griežtai pasmerkęs prievartą, kurios griebtasi prieš
Lietuvos suverenitetą. PEN centras laiške reikalavo tuojau pat
nutraukti bet kokį karinį spaudimą ir nesikišti į politinius procesus Baltijos respublikose.
Vašingtono Administracijos atstovų teigimu, JAV ketina
atidėti neribotam laikui vasario pradžioje numatytą prezidento
G. Busho ir Michailo Gorbačiovo susitikimą dėl Sovietų Sąjungos veiksmų Baltijos šalyse.
JAV Baltieji Rūmai ir Senatas priėmė rezoliucijas, kuriose reikalaujama, kad Gorbačiovas kuo skubiau nutrauktų karinės jėgos
naudojimą Baltijos šalyse. Senatas priimtoje rezoliucijoje kreipėsi į prezidentą, kad būtų sustabdyti pasikeitimai su Sovietų Sąjunga informacija technikos srityje, kad būtų peržiūrėta pagalba
Maskvai ir apsvarstyta Vašingtono parama Maskvai, siekiančiai
tapti Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko nare.
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Baltijos šalyse.
Sausio 26 d.
Iš karinio Šiaurės miestelio Vilniuje paleisti penki asmenys.
Visi sulaikytieji buvo mušami. Trys iš jų sunkiai sužaloti ir paguldyti į ligoninę.
Iš Bialystoko, Katovicų, Krokuvos, Siedlcų, Ščecino, Gožuvo, Plocko ir Suvalkų gauta vaistų, tvarsliavos ir maisto.
Lietuvą pasiekė pagalbos siunta iš Zalcburgo.
Į Vilnių pristatyta „Raudonojo Kryžiaus“ siunta iš Vengrijos.
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21.30 val. ginkluoti SSRS kariškiai užpuolė ir nusiaubė LR
muitinės postus Lavoriškėse ir Medininkuose.
Sausio 27 d.
Iš Duisburgo į Vilnių atvyko sunkvežimis su vaistais ir
maistu.
***
Varšuvoje piliečių judėjimo „Demokratinė akcija“ (ROAD)
suvažiavimas griežtai protestavo prieš sovietų kariuomenės
intervenciją Lietuvoje ir Latvijoje bei paragino Lenkijos Seimą
ir Senatą, prezidentą ir Ministrų Tarybą dar kartą apsvarstyti
galimybę pripažinti Lietuvą de jure ir užmegzti su ja diplomatinius santykius.
Varšuvoje Šv. Stanislovo Kostko bažnyčioje buvo laikomos
mišios už Baltijos valstybių laisvę. Pamokslo metu kalbėjo Lietuvos AT deputatas Czeslawas Okinczycas.
Sausio 28 d.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą „Dėl agresijos
prieš Lietuvą plėtimo ir karinės diktatūros grėsmės SSRS“. Jame
dar kartą kreipiamasi į pasaulio tautų bendriją, į didžiąsias demokratines valstybes ir Jungtines Tautas, prašoma ryžtingai
užkirsti kelią ginkluotai prievartai ir diktatūrai.
Pradėjo darbą Lietuvos informacijos biuras Londone. Biurui
vadovauja Gražvydas Kirvaitis.
***
Šiaurės Tarybos sesijoje paremtas Danijos pasiūlymas surengti tarptautinę konferenciją, skirtą Baltijos valstybėms. Beveik
visų Šiaurės Tarybos partijų atstovai išreiškė paramą kovotojams
už nepriklausomybę Baltijos šalyse. 1991 m. kovo 1 d. planuota
svarstyti 13 programų projektų, susijusių su Baltijos šalimis.
Vienoje Liuksemburgo atstovas ESBK Europos Bendrijos
narių vardu paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad EB „su
giliu liūdesiu ir dideliu susirūpinimu seka tragiškus įvykius Lie-
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tuvoje ir Latvijoje. Dvylika EB valstybių kviečia dialogui, kuris yra būtinas, nes tai vienintelis kelias spręsti tokio pobūdžio
problemas“, bei „įsakmiai prašo, kad SSRS laikytųsi elgesio taisyklių, kurias ji yra pasirašiusi, kad Bendrija galėtų ir toliau jai
padėti kuo greičiau pereiti šį kliūčių kupiną periodą“.
Sausio 29 d.
Tuojau po vidurnakčio SSRS kariškiai kelyje Vilnius–Kaunas (netoli Gariūnų) apšaudė lengvąjį automobilį. Šautine
žaizda į galvą sunkiai sužeistas Vilniaus technikos instituto II
kurso studentas dvidešimtmetis Jonas Tautkus kitą dieną ligoninėje mirė.
Jau užregistruota 580 žmonių, nukentėjusių nuo barbariškų sovietų armijos veiksmų Sausio įvykių metu.
Į Vilnių atvyko JAV generalinis konsulas Leningrade R. Milesas ir konsulas R. Petersonas. Pastarasis yra įgaliotas dvi savaites dirbti Lietuvoje ir stebėti situaciją.
Aptarti sutarties su Lietuva tekstą į Vilnių atvyko RSFSR
delegacija.
***
Išleistas SSRS prezidento Michailo Gorbačiovo įsakas „Dėl
milicijos ir ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimo užtikrinant
teisėtvarką ir kovojant su nusikalstamumu“.
SSRS liaudies deputatas Viktoras Alksnis interviu laikraščiui „Argumenty i fakty“ pasakė, kad „nacionalinio gelbėjimo
komitetų“ sudarymo Pabaltijo šalyse iniciatorius yra Michailas
Gorbačiovas.
Naujasis SSRS užsienio reikalų ministras Aleksandras Bessmertnychas Vašingtone susitiko su JAV valstybės sekretoriumi
Jamesu Bakeriu. Susitikime buvo aptarta padėtis Persijos įlankoje ir SSRS politika Baltijos respublikose. Nuspręsta atidėti
SSRS ir JAV prezidentų susitikimą, numatytą vasario 11–13 d.
Oficialiai paskelbta priežastis – Bushas užsiėmęs dėl karo Persijos įlankoje, tačiau, apžvalgininkų nuomone, tam įtakos turėjo SSRS veiksmai Baltijos šalyse.
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Sausio 30 d.
Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo
SSRS armijos kariškių, patruliuojančių SSRS gynybos ministro
Dmitrijaus Jazovo įsakymu Lietuvos miestų gatvėse, pastarosiomis dienomis nukentėjo dar 12 Lietuvos piliečių. Vilniaus
rajone SSRS patruliai stabdo ir tikrina greitosios pagalbos automobilius.
***
Michailas Gorbačiovas pasiūlė, kad, stengiantis sumažinti įtampą ir Vakarų spaudimą, aukščiausio lygio darbo grupės
pradėtų derybas su kiekviena iš trijų Baltijos respublikų.
Sausio 31 d.
Iš Maskvos grįžo AT Pirmininko pavaduotojo Česlovo Stankevičiaus vadovaujama derybų delegacija. Ten ji derino Lietuvos
ir Rusijos Federacijos politinės sutarties tekstą. Jis iš esmės suderintas, parafuoti visi jo straipsniai.
Lietuvos Respublikos VRM iš likusių Lietuvai ištikimų Vilniaus OMON būrio pareigūnų įkūrė specialiosios paskirties
būrį ARAS.
Vilniuje lankėsi Lenkijos parlamento ir parlamentinio Piliečių klubo atstovai Irzis Oržekas, Włodzimierzas Mokras, Januszas Rożekas.
Sausio 20–31 d. Lietuvoje lankėsi parlamentarų grupės iš
Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Bulgarijos, Islandijos, Belgijos,
Čekoslovakijos. Vizitų tikslas – parodyti solidarumą su Lietuva.
***
Lenkijos „Centro susitarimo“ Užsienio reikalų komiteto
Rytų pakomitetis parengė pasiūlymus vyriausybei, kuriuose numatyta plėtoti charitatyvinę pagalbą Lietuvai ir išlaikyti
tuos pačius politinius santykius, be to, neskubėti suteikti Lietuvai diplomatinį pripažinimą tol, kol to nepadarė kitos valstybės; Lietuvai paprašius, sudaryti sąlygas dirbti jos emigracinei
vyriausybei ir tuo pat metu rekomenduojama Lenkijos diplo-
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matams imtis žygių, kad Lietuvos emigracinei vyriausybei būtų
leista įsikurti Skandinavijos šalyse.
Islandijos vyriausybė pranešė, kad nutarė pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.
Įvyko SSKP CK posėdis dalyvaujant karinių apygardų vadams. Nuspręsta „atkurti konstitucinę tvarką“ visose respublikose.
JAV Kongresas ir Senatas priėmė bendrą rezoliuciją, kurioje
reikalaujama nutraukti jėgos panaudojimą Baltijos valstybėse.
Senatorius Alfonse'as D'Amatas pasiūlė Kongresui priimti
rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad JAV prezidentas „suteiktų
Lietuvai, Latvijai ir Estijai visišką diplomatinį pripažinimą“.

VA S A R I S
Vasario 1 d.
AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis priėmė į Lietuvą atvykusią Norvegijos delegaciją – Stortingo grupės Baltijos valstybėms remti pirmininką Ingvaldą Godalą ir šios grupės narį
Terją Nybergetą bei Norvegijos Helsinkio komiteto grupės narį
ir „SOS Baltikum“ vadovą Edvardą Stangą.
Elektrėnuose į A. Grigaliūno butą įsiveržė ginkluotas SSRS
kariškis ir, neradęs šeimininko sūnaus, jį sumušė. Pastarasis
pristatytas į ligoninę.
Vilniuje atidarytas Šiaurės Tarybos informacijos biuras.
***
SSRS URM atstovas Vitalijus Čiurkinas spaudos konferencijoje pareiškė, kad jokio slapto susitarimo tarp JAV ir SSRS dėl
pozicijų Persijos įlankos ir Baltijos valstybių atžvilgiu nėra ir
būti negali.
Kaip pranešė „Laisvės“ radijas, iš JAV vyriausybinių šaltinių
gauta informacija, kad Jungtinės Valstijos užsitikrino SSRS pritarimą jos politikai Persijos įlankoje, bet už tai JAV turi sušvelninti represijų Baltijos šalyse kritiką.
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Vasario 2 d.
Lietuvos Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius susitiko su Šiaurės Tarybos Ministrų Tarybos pirmininku, Danijos
vidaus reikalų ministru Thoru Pedersenu. Svarstytas bendradarbiavimas tarp Šiaurės Tarybos šalių ir Lietuvos.
Vasario 3 d.
Klaipėdoje sovietų kariškiai gatvėje sumušė tris žmones,
Kazlų Rūdoje – vieną.
Vasario 4 d.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė Kreipimąsi į Lietuvos žmones ir Pareiškimą dėl artėjančios Lietuvos gyventojų apklausos
vasario 9 d. ir dar kartą pakvietė visus dalyvauti joje ir pasisakyti už nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę.
Lietuvos Respublikos valstybinė komisija, tirianti SSRS ginkluotųjų pajėgų padarytus nusikaltimus Lietuvoje sausio 11–13
dienomis, pateikė turimą informaciją dėl patirtų materialinių
nuostolių. Preliminariais duomenimis, tik per sausio 11–13 dienas padaryti nuostoliai siekia beveik 36 mln. rublių.
Lietuvos generalinis prokuroras Artūras Paulauskas Maskvoje susitiko su SSRS generaliniu prokuroru Nikolajumi Trubinu ir aptarė bendradarbiavimo galimybes baudžiamojoje byloje, iškeltoje dėl viešų raginimų pažeisti Lietuvos suverenitetą,
smurtu nuversti valstybinę valdžią, dėl sovietų armijos nusikalstamų veiksmų sausio 11–13 d. Vilniaus mieste.
Vasario 4–6 d. Briuselyje užsienio reikalų ministras A. Saudargas garbės svečio teisėmis dalyvavo Europos Parlamento
specialiojoje sesijoje, skirtoje Persų įlankos ir Baltijos šalių problemoms. Be to, jis susitiko su šešių svarbiausių Europos Parlamento frakcijų atstovais, įtakingais politikais, krikščioniu
demokratu iš Vokietijos Egonu Klepschu bei Prancūzijos eksprezidentu Valery Giscard d’ Estaingu.
Vasario 5 d.
Lietuvos demokratinės darbo partijos delegaciją, kurioje
buvo Algirdas Brazauskas, Vladimiras Beriozovas ir Domijonas
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Šniukas, priėmė SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas. Vizito tikslas – spręsti SSKP ir LDDP turtinius ginčus. Buvo kalbėta
apie kariškių užimtų Spaudos rūmų likimą. Gorbačiovas pažadėjo artimiausiu metu atsiųsti TSKP CK atstovus spręsti padėtį
vietoje.
***
SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas išleido įsaką, kuriame vasario 9 d. Lietuvoje rengiamas plebiscitas skelbiamas
neteisėtu.
Prancūzijos ambasada perdavė Lietuvos atstovybei Maskvoje Prancūzijos Respublikos prezidento kreipimąsi į Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką. Prancūzijos
prezidentas Francois Mitterrand'as rašė, kad įvykiai Vilniuje ir
Rygoje prancūzams sukėlė daugybę emocijų. Jis išreiškė užuojautą dėl aukų. Prezidentas dar kartą pažymėjo, kad Prancūzija
niekada nepripažino Baltijos šalių aneksijos prie SSRS, ir kvietė
atgauti suverenitetą tik dialogo ir derybų keliu.
Vasario 6 d.
Pasirašytas LR įgaliotosios valstybinės delegacijos tarpvalstybinėms deryboms su SSRS Pareiškimas. Jame tikimasi, kad
Sovietų Sąjunga parodys gerą valią ir pašalins metų pradžioje
atsiradusias kliūtis grįžti prie derybų stalo.
***
JAV valstybės sekretorius Jamesas Bakeris rekomendavo
prezidentui neteikti Senatui ratifikuoti Sutarties dėl įprastinės
ginkluotės sumažinimo Europoje, nes paskutiniai SSRS veiksmai kelia nepasitikėjimą. Kartu jis išreiškė paramą „drąsiems
Baltijos šalių žmonėms“.
JAV prezidentas George'as Bushas pranešė, kad Baltijos valstybės ir Ukraina gaus iš JAV tiesiogiai medicininės pagalbos už
5 mln. JAV dolerių. Baltųjų Rūmų atstovas spaudai pasakė, kad
prezidentas George'as Bushas „nori parodyti JAV susirūpinimą
dėl padėties Baltijos valstybėse“.
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Vasario 7 d.
Vilniuje Lietuvos Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius
susitiko su Šiaurės Tarybos prezidiumo nariais – Danijos ekspremjeru Ankeriu Jorgensenu, Norvegijos ekspremjeru Janu P. Syse,
Švedijos užsienio reikalų eksministre Karin Soeder, Šiaurės Tarybos Prezidiumo generaliniu sekretoriumi Josteinu Osnesu. Įvyko
diskusija dėl Lietuvos tarptautinio pripažinimo galimybių.
Lietuvos AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis gavo Pabaltijo karinės apygardos vado generolo pulkininko Fiodoro Kuzmino raštą, kuriame informuojama, kad vasario 10–20 dienomis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vyks kariniai mokomieji manevrai, kuriems vadovaus generolas leitenantas Petras Čausas.
Vasario 8 d.
Į Lietuvą atvyko Islandijos parlamentaras Hannesas Erikssonas.
Lietuvos AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis pasiuntė
padėkos telegramą Latvijos TV ir radijo komiteto vadovams
R. Lobanovskiui ir I. Rakinui, kad nuo pat tragiškų Sausio 13-osios
įvykių, kai buvo okupuotas Lietuvos TV ir radijas, Rygos radijas
ėmėsi transliuoti žinias lietuvių kalba.
***
Čekoslovakijos prezidentas Vaclavas Havelas priėmė buvusią Lietuvos Premjerę Kazimirą Prunskienę. Prunskienė informavo Havelą apie padėtį Lietuvoje.
Catherine Lalumiere, Europos Tarybos (ET) generalinė sekretorė, Strasbūre pareiškė, kad ET „smerkia žmogaus teisių pažeidimus“ Baltijos šalyse, bet neturi nei pašaukimo, nei noro destabilizuoti tokias valstybes kaip SSRS ar Jugoslavija. Pasak jos, „Baltų
vadovai nebesugeba suvaldyti proceso, kuriam pradžią davė jų pačių reikalavimai, o tai kelia pavojų ne tik jiems, bet ir kitiems“.
Vasario 9 d.
Visuotinė Lietuvos gyventojų apklausa – plebiscitas. Iš viso
apklausoje dalyvavo 2 652 738 Lietuvos piliečiai. Už teiginį, kad
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Lietuva būtų nepriklausoma demokratinė respublika, pasisakė
2 028 330, arba 90,47 proc. dalyvavusių apklausoje piliečių, kad
ne būtų – 147 039, arba 6,56 proc. balsavusiųjų, ir 66 613 biuletenių pripažinti negaliojančiais.
Vasario 10 d.
JAV Kongreso ir Senato Helsinkio komisijos delegacija (13
žmonių) išvyko į Baltijos valstybes. Pakeliui sustojusi Stokholme, ji dalyvavo kiekvieną savaitę rengiamame mitinge, remiančiame Baltijos respublikų kovą. Delegacijos vadovas kongreso
narys demokratas Steny's Hoyeris sakė, kad respublikonų ir
demokratų nuomonės dėl Baltijos valstybių nepriklausomybės
siekių sutampa. Prieš išvykdama, vasario 11 d. komisija pasiūlė
Baltijos šalių tautas kandidatėmis Nobelio taikos premijai gauti. Senatoriaus Denniso De Concinio nuomone, situacija „yra
komiška, kai kandidatus Nobelio taikos premijai slopina pernykštės taikos premijos laureatas“.
Vasario 11 d.
Remiantis visuotinės apklausos rezultatais, LR Aukščiausioji Taryba priėmė Konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“ ir Deklaraciją „Dėl Lietuvos Respublikos lygiateisio dalyvavimo pasaulio valstybių bendrijoje“.
Vilniuje lankėsi Čekijos ir Slovakijos Federalinio Susirinkimo deputatas, Užsienio reikalų komisijos narys Miroslavas
Sychra ir ČSFR pasiuntinybės Maskvoje pirmasis sekretorius
Jozefas Mačišakas.
***
SSRS visuomeninės kariškių organizacijos „Ščit“ nepriklausomi kariniai ekspertai (I rango atsargos kapitonas, technikos
mokslų kandidatas A. Jevstignejevas, atsargos papulkininkis I.
Byčkovas, pulkininkas, SSRS liaudies deputatas S. Kudinovas, II
rango atsargos kapitonas, teisės mokslų daktaras profesorius G.
Melkovas ir atsargos majoras N. Moskovčenko) įteikė Lietuvos
AT savo parengtas išvadas apie įvykius Vilniuje 1991 m. sausio
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11–13 dienomis. Jose teigė, kad Vilniuje buvo bandyta įvykdyti karinį perversmą, kad SSRS kariuomenė panaudojo 1907 m.
Hagos ir 1949 m. Ženevos konvencijose uždraustas šovinių rūšis, kad SSRS prezidentas neatliko savo konstitucinės pareigos,
kad SSRS gynybos ir vidaus reikalų ministrai ir KGB pirmininkas
leido savo pavaldiniams vykdyti antikonstitucinius veiksmus, išvardijo karininkus, kurie vykdė tuos nusikalstamus veiksmus.
Islandija pirmoji iš Vakarų valstybių oficialiai pripažino
Lietuvą nepriklausoma valstybe. Islandijos užsienio reikalų ministerijos atsiųstoje telegramoje sakoma, kad Islandijos parlamentas „nutarė patvirtinti, kad Islandijos vyriausybės 1922 m.
priimtas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės pripažinimas
visiškai tebegalioja“.
Islandijos Altingas pritarė vyriausybės siūlymui oficialiai
pripažinti Lietuvos Respubliką. Dokumente taip pat sakoma,
kad būtina kuo greičiausiai užmegzti su Lietuva diplomatinius
santykius. Už dokumentą balsavo visos 6 parlamento partijos,
vienas Altingo narys balsavo prieš. Dėl to vasario 13 d. SSRS
URM įteikė Islandijai protesto notą ir atšaukė konsultacijoms
savo ambasadorių iš Reikjaviko.
Krokuvos miesto taryba savo sesijoje pasmerkė SSRS agresiją Lietuvoje, pareiškė brolišką solidarumą Lietuvai, taikiai kovojančiai už suverenumo teisę.
Bonoje įvyko Vokietijos kanclerio Helmuto Kohlio ir Didžiosios Britanijos premjero Johno Majoro susitikimas, kurio metu
buvo aptarta situacija Persijos įlankoje ir Baltijos valstybėse.
Vasario 12 d.
Vilniuje Aukščiausiosios Tarybos rūmuose įvyko nepriklausomų karinių ekspertų komisijos, tiriančios sausio 11–13 dienų įvykius, spaudos konferencija. Visi penki komisijos, kuriai
vadovavo I rango atsargos kapitonas A. Jevstignejevas, nariai
priklauso kariškių sąjungai „Ščit“. Po konferencijos trys komisijos nariai geležinkelio stotyje buvo areštuoti ir nuvežti į Šiaurės
miestelį. Jie apkaltinti neteisėtu ginklų, aukso ir narkotikų laikymu ir pervežimu. Kartu su jais sulaikytas ir tardytas svečius
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vežęs Vyriausybės autoūkio vairuotojas Kęstutis Balčiūnas. Vasario 14 d. „Ščit“ ekspertai buvo paleisti ir išvyko į Maskvą.
Lietuvos Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius susitiko su Danijos parlamento delegacija, vadovaujama parlamento
prezidento Hanso Peterio Clauseno, kuris pabrėžė, kad Danija
1921 m. pripažino Baltijos valstybes ir nuo to laiko Danijos pozicija nepasikeitė – šis parlamentarų vizitas interpretuojamas kaip vizitas į nepriklausomą valstybę. Kartu su delegacija į Lietuvą buvo
atvykęs Danijos konsulas Maskvoje Svendas Bojė Matsenas.
***
Įvyko Baltijos respublikų ir Rusijos užsienio reikalų ministrų susitikimas.
Vokietijos parlamento sekretorė prie Užsienio reikalų ministerijos interviu Heseno radijui (išplatino ir DPA) pasakė, kad:
„Federalinė vyriausybė santūriai vertina Lietuvos pastangas
užmegzti diplomatinius santykius. VFR vyriausybė remia Lietuvos siekius įgyvendinant savo teisę į nepriklausomybę“, kad
„Bona niekada nepripažino Lietuvos aneksijos“. Ji neatmetė galimybės, kad ir VFR, ir Lietuvoje remiantis savitarpio sutarimu
bus įkurtos diplomatinės atstovybės, „jeigu vykstant dialogui
tarp Vilniaus ir Maskvos atsiras Lietuvos pripažinimo tendencijų“. Ji sakė, kad Maskva privalo gerbti tautų apsisprendimo
teisę, tam ją ragina ir VFR bei EB.
Vasario 13 d.
Vilniuje prie okupuotų radijo ir TV pastatų buvo surengtas
gedulingas mitingas.
Iš Rygos į Vilnių atvyko JAV Kongreso delegacija, kuriai vadovavo Kongreso narys Stenas H. Hoyeris. Delegacijos nariai:
Alfonse'as D'Amatas, Donas Ritteris, Christopheris Smithas,
Dennisas Hertelis, Tomas Lantosas, Richardas Durbinas, Albertas Bustamante'as, Benas Cardinas, Louise Slaughter, Billas
Sarpalius, Christopheris Coxas, Craigas Thomas. Delegacija susitiko su LR AT Pirmininku Vytautu Landsbergiu, LR Ministru
Pirmininku Gediminu Vagnoriumi, Vyriausybės nariais.
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Tarptautinės plėtros agentūra iš JAV pasiuntė į Lietuvą laivą
su medicininės pagalbos siunta.
***
Šveicarijos Federalinis užsienio reikalų departamentas išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad dar neatėjo laikas
pripažinti Lietuvą kaip nepriklausomą valstybę. Jame teigiama,
kad pirmiausia Lietuvos nepriklausomybė turėtų būti pripažinta derybose su SSRS.
Interviu televizijai JAV valstybės sekretorius Jamesas Bakeris pareiškė: „Turi būti visiškai aišku, jog mes norime, kad
Baltijos tautų nepriklausomybės siekiai išsipildytų.“ Iki tol JAV
aukšti pareigūnai kalbėdavo tik apie savo paramą Baltijos šalių
„apsisprendimui“.
Vasario 14 d.
Vilniuje lankėsi Slovėnijos parlamento delegacija: Matjažas Šinkovecas – Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, SSDP prezidentas, Antonas Tomažičius – Teisinės komisijos pirmininkas, Joze'as
Smokas – URK narys. Juos lydėjo žurnalistas Antonis Rupnikas.
***
SSRS atšaukė iš Reikjaviko savo ambasadorių, reikalaudama, kad Islandija „paaiškintų“ savo sausio 31 d. sprendimą pripažinti Lietuvą.
JAV prezidento asmeninis atstovas Wiliamas B. Walshas
Taline susitiko su Baltijos valstybių sveikatos apsaugos ministrais ir pranešė, kad JAV prezidentas nusprendė oficialiai suteikti Baltijos valstybėms paramą medicinos srityje.
Vasario 15 d.
LR Vyriausybės nutarimu Egidijus Bičkauskas paskirtas LR
Vyriausybės nuolatiniu atstovu prie SSRS Ministrų Tarybos.
Vilniaus miesto tarybos prezidiumas sprendimu Nr. 9 J. Karoso gatvę Vilniuje pavadino Islandijos vardu.
***

261

SSRS AT pirmininkas Anatolijus Lukjanovas atsiuntė laišką
Lietuvos Respublikos AT Pirmininkui Vytautui Landsbergiui,
kuriame pranešė, kad vasario 1 d. SSRS prezidento įsaku patvirtinta delegacija, kuri turi „aptarti kompleksą politinių, socialinių ir ekonominių klausimų“. A. Lukjanovas paprašė pranešti
apie Lietuvos delegacijos sudėtį, kad ateinančią savaitę būtų galima pradėti „svarstyti minėtų klausimų kompleksą“.
Čekoslovakijos prezidentas Vaclavas Havelas pareiškė, kad
jo šalis planuoja atidaryti misiją Lietuvoje, kuri rinks politinę,
ekonominę, kultūrinę ir kitokią informaciją ir bendradarbiaus
su abiejų šalių URM.
Vengrijos premjeras Józsefas Antallas pasakė, kad Vengrija
svarsto „glaudesnio dvišalio diplomatinio bendradarbiavimo su
Lietuva formas“.
Vašingtone JAV prezidentas George'as Bushas Lietuvos Nepriklausomybės, Vasario 16-osios, dienos išvakarėse paskelbė
deklaraciją, kurioje Vasario 16-ąją paskelbė oficialia Lietuvos
Nepriklausomybės diena ir primygtinai siūlė SSRS vadovybei
pradėti konstruktyvias derybas su teisėta Baltijos respublikų
valdžia. Deklaracijoje Bushas pasakė, kad JAV „tvirtai remia
Baltijos žmonių teisę apsispręsti ir kontroliuoti savo ateitį“.
Vasario 16 d.
Paminėtos Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 73-iosios
metinės. Išvakarėse įvyko iškilmingas Aukščiausiosios Tarybos
posėdis. Šventės dieną tūkstančiai žmonių susirinko tragiškų
įvykių vietose, dalyvavo eitynėse miesto gatvėmis.
Arkikatedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, Katedros aikštėje
įvyko mitingas.
Į Lietuvą atvyko ET Parlamentinės asamblėjos nariai Davidas Atkinsonas (Didžioji Britanija), Danielis Tarschysas (Švedija)
ir Guy Dufour (Prancūzija). Pokalbyje su Lietuvos Ministru Pirmininku Gediminu Vagnoriumi jie pareiškė nuomonę, kad Baltijos šalims ET galėtų būti suteiktas ypatingų svečių statusas.
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Vasario 17 d.
Vilniaus oro uoste pirmą kartą nusileido „Boeing-727“. Lėktuvas atgabeno medikamentų siuntą – amerikiečių dovaną Lietuvos žmonėms.
Vasario 18 d.
Vilniaus ligoninėje nuo šautinių kruvinojo Sausio sekmadienio žaizdų mirė kėdainiškis Vytautas Kancevičius. Jis – šešioliktoji SSRS karinio teroro prieš Lietuvos Respubliką auka.
***
Pirmasis Lenkijos „Solidarumo“ valstiečių suvažiavimas
priėmė rezoliuciją, kurioje pareiškė, kad palaiko Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės siekius.
Vasario 19 d.
Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimąsi į SSRS Aukščiausios Tarybos sesiją, kuriame siūloma įvertinti SSRS ginkluotųjų pajėgų susidorojimą su taikiais gyventojais Vilniuje Sausio
13 d., grąžinti užgrobtus objektus ir išvesti iš Lietuvos represinius SSRS armijos, Vidaus reikalų ministerijos ir KGB dalinius.
Taip pat siūloma pradėti SSRS ir Lietuvos Respublikos valstybinių delegacijų derybas dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo atnaujinimo ir sutarties tarp abiejų valstybių sudarymo.
Vilniuje lankėsi Vengrijos parlamento delegacija: Korma
Huba – delegacijos vadovas, Matijus Janošas, Koso Peteris, Totzas Ištvanas, Hovatas Lajošas, Balokas Laslas. Juos lydėjo URK
sekretorė Kristova Katalina.
***
Čekoslovakijos parlamento delegacijos, stebėjusios vasario
9 d. plebiscitą Lietuvoje, vadovas Ivanas Rynda Čekoslovakijos
telegramų agentūrai pasakė, kad nebėra abejonių, jog Lietuvos
nepriklausomybė bus atkurta.
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Vasario 20 d.
Į Vilnių atvyko Pietų Korėjos ambasadorius SSRS Ro-Mon
Ho ir du jį lydintys ambasados pirmieji sekretoriai – Kim Sung
Chvanas ir Che Il Songas. Iš Vilniaus jie išvyko į Rygą.
***
Danijos premjeras Poulas Schlüteris interviu Danijos TV ir
spaudai pasakė, kad dar nėra sąlygų įsteigti Danijos ambasadas
Baltijos šalyse, nes jos yra okupuotos svetimos kariuomenės. Visais
kitais klausimais Danijos vyriausybė remia Baltijos valstybes.
Vasario 21 d.
Vilniuje lankėsi JAV Kongreso nariai Stefanas Solarsas ir
Geris Ekermanas.
LKP (SSKP) CK rūmuose buvo surengtas Sovietų armijos
73-iųjų metinių minėjimas.
***
Paskelbtos nepriklausomos SSRS kariškių sąjungos „Ščit“
ekspertų išvados, kuriose teigiama, kad SSRS centrinė vadovybė Maskvoje, siekdama įvykdyti valstybės perversmą, ne vėliau
kaip sausio 8 d. priėmė sprendimą Vilniuje panaudoti jėgą.
Pradėjo veikti Lietuvos informacijos biuras Varšuvoje. Jame
dirba Edvardas Borisovas ir Dainius Junevičius.
Islandija pasisiūlė būti tarpininke Baltijos valstybių ir SSRS
derybose.
Britanijos užsienio reikalų valstybės ministras Douglasas
Hoggas, atsakydamas į Škotų nacionalinės partijos atstovės parlamente klausimą, ar Didžiosios Britanijos vyriausybė, remdamasi vasario 9-osios plebiscitu, pripažins Lietuvos nepriklausomybę, pasakė, kad Britanija remia Lietuvos nepriklausomybės
siekį, tačiau dar negali užmegzti diplomatinių santykių, nes
Lietuva kol kas neatitinka nepriklausomai valstybei keliamų
tarptautinių reikalavimų – ji turi turėti aiškiai apibrėžtą teritoriją, vyriausybę, galinčią valdyti šią teritoriją, ir nepriklausomai
tvarkyti reikalus su užsieniu.
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Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją Baltijos šalių klausimu, kurioje kviečia SSRS ir Baltijos valstybių vadovus pradėti tiesiogines derybas be jokių išankstinių sąlygų ir karinio ar
ekonominio spaudimo.
Vasario 22 d.
LR AT Prezidiumas ir Vyriausybė priėmė pareiškimą „Dėl
1991 m. kovo 17 dieną Sovietų Sąjungoje rengiamo SSRS referendumo“. Jame primenama, kad nuo 1990 m. kovo 11 d. jokie
SSRS įstatymai ar valdžios nutarimai Lietuvoje neveikia ir jos
žmonių niekaip neįpareigoja.
***
Čekoslovakijos neparlamentinis Seimas (į parlamentą nepatekusių partijų forumas) paragino vyriausybę užmegzti diplomatinius santykius su Baltijos respublikomis ir juos atkurti
tokius, kokie buvo 1938 m.
Strasbūre posėdžiaujantis Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją. Joje Lietuva ir SSRS raginamos pradėti tiesiogines derybas be išankstinių sąlygų, nenaudojant ekonominio ir karinio
spaudimo.
Vasario 23 d.
Vilniuje 19 val. prie Sporto rūmų „Jedinstvo“ organizavo
mitingą.
Vasario 25 d.
Kijeve įvyko Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių įgaliotųjų
delegacijų susitikimas, kuriame buvo detalizuojama prieš tris
mėnesius pasirašyta tarpusavio prekybinio, ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Vasario 26 d.
Į Lietuvą atvyko Socialistų Internacionalo misija, kuriai
vadovavo Austrijos parlamento prezidentas Robertas Fischeris.
Įvyko susitikimas su LR AT Pirmininku Vytautu Landsbergiu.
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LR AT Pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius susitiko su SSRS ministro pirmininko pirmuoju pavaduotoju Vitalijumi Dogužijevu. Buvo aptartos derybų tarp Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos galimybės.
Apie 21 val. ginkluoti SSRS kariškiai įsiveržė į Plungės TV
retransliacijos bokšto patalpas, jas iškrėtė ir nupjovė laidus.
***
Kopenhagoje vykusių (iki 03 01) Šiaurės Tarybos ir Šiaurės Ministrų Tarybos susitikimo posėdžių pertraukose kalbas
pasakė Estijos AT pirmininkas Arnoldas Rüütelis, Latvijos AT
pirmininkas Anatolijus Gorbunovas ir Lietuvos AT Pirmininko
pavaduotojas Bronius Kuzmickas, prašydami paramos Baltijos
valstybėms. SSRS ambasada Danijoje pareiškė protestą dėl Baltijos šalių atstovų dalyvavimo susitikime.
Šiaurės Tarybos sesijoje pritarta Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimui ir konstatuota, kad jos turi teisę savarankiškai apsispręsti. Taip pat pasiūlyta surengti tarptautinę
konferenciją Baltijos valstybių klausimu.
Vasario 27 d.
Maskvoje Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko
pavaduotojas Česlovas Stankevičius susitiko su SSRS ministro
pirmininko pirmuoju pavaduotoju Vitalijumi Dogužijevu, paskirtu derybų su Lietuva delegacijos vadovu. Susitikimo metu
buvo aptarta padėtis po Sausio 13 dieną SSRS įvykdytos karinės
agresijos ir derybų tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos galimybės.
V. Dogužijevas pažadėjo rūpintis, kad SSRS kariškių užgrobti
objektai būtų kuo greičiau grąžinti Lietuvai.
Vasario 28 d.
Spaudos konferenciją surengė į Vilnių atvykęs Adamas Kozłowskis, Lenkijos pagalbos Lietuvai fondo atstovas.
Norvegijos specialistai Vilniuje, prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, įrengė padovanotą kosminio ryšio anteną.
Danijos vyriausybė pripažino Lietuvos Vyriausybę de facto,
pasirašydama tarpvalstybinio bendradarbiavimo protokolą.
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KOVA S
Kovo 1 d.
Pradėjo darbą Lietuvos informacijos biuras Stokholme. Biurui vadovauja Algirdas Miškinis.
Kovo 5 d.
Į Lenkiją išvyko einantis LR užsienio reikalų ministro pareigas Voldemaras Katkus. Jis susitiko su Lenkijos užsienio reikalų ministru Krzysztofu Skubiszewskiu, Senato maršalka Andrzejumi Stelmachowskiu, kitais pareigūnais. Susitikimų metu
sutarta apsvarstyti keturis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos parengtus sutarčių projektus.
***
Didžiosios Britanijos premjeras Johnas Majoras pirmąsyk
lankėsi Maskvoje, kur susitiko su Michailu Gorbačiovu, gynybos ministru Dmitrijumi Jazovu, premjeru Valentinu Pavlovu,
opozicijos bei Baltijos valstybių atstovais – Egidijumi Bičkausku, Janiu Peteriu ir Jurijumi Kakhnu.
Europos Bendrijos Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas
balsavo už tai, kad SSRS būtų suteikta parama maisto produktais ir kreditai (apie 1,5 mlrd. JAV dolerių), įšaldyti sausio mėn.
reaguojant į SSRS veiksmus Baltijos šalyse.
Kovo 6 d.
Prie užgrobtų Radijo ir televizijos pastatų Vilniuje pradėjo
badauti nepriklausomos Lietuvos radijo ir televizijos darbuotojai. Jie reikalavo nedelsiant grąžinti turtą tikriesiems šeimininkams.
Į Vilnių atvyko Bundestago deputatas Wolfgangas von Stettenas.
***
JAV Atstovų Rūmų 12 kongreso narių pasiūlė rezoliucijos
projektą, kuriame prie siūlymo suteikti pagalbą Baltijos respu-
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blikoms dar teikiamas paragrafas su teiginiu, kad JAV vyriausybė turi pasiūlyti Baltijos šalims suteikti stebėtojo statusą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje.
Prezidentas George'as Bushas Kongrese paskelbė apie Persų
įlankos karo pabaigą.
Kovo 11 d.
Vilniuje ginkluoti OMON kariškiai suėmė keturis VRM
greitojo reagavimo būrio „Aras“ pareigūnus.
Į Vilnių atvyko Norvegijos Taikos premijos komiteto delegacija: I. Lioningas – Oslo universiteto rektorius, K. J. Berglydas ir
B. K. Funemarkas – Norvegijos jaunimo tarybos atstovai (Norvegijos Stortingo narys Inge'as Lionningas Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje jos Pirmininkui Vytautui Landsbergiui įteikė
Norvegijos Tautos taikos premiją).
Paminėtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pirmosios
metinės. Įvyko Aukščiausiosios Tarybos iškilmingas posėdis.
Nepriklausomybės aikštėje buvo surengta iškilminga Lietuvos
kariuomenės karių – savanorių rikiuotė ir paradas.
Lietuvos AT lankėsi Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos
delegacija: C. Huriet (Prancūzijos Senatas), M. Pelchat (Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja), M. Lestautas (Grenoblio municipalinės tarybos narys).
Į pirmąsias nepriklausomybės atkūrimo metines atvyko
Estijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas J. Jakas, Rusijos Federacijos AT deputatas Jevgenijus Nesterovas,
Maskvos tarybos deputatas V. Daineko, Leningrado tarybos
deputatas A.Vinikovas, Lenkijos Respublikos senatorius Jerzy’s
Kłoczowskis, Armėnijos Aukščiausiosios Tarybos deputatas
Š. Kočarianas.
Kovo 12 d.
Lietuvoje telkiami papildomi SSRS KGB daliniai. Karinė
technika intensyviai judėjo Ukmergės ir Kauno plentais.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimąsi į Jungtinių
Tautų Organizacijos generalinį sekretorių ir į valstybes – Tarp-

268

tautinio pilietinių ir politinių teisių pakto dalyves, prašydama
ištirti Sovietų Sąjungos kariuomenės įvykdytus ir tebevykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, apsvarstyti padėtį
Lietuvoje ir Baltijos valstybių regione, tarpininkauti, kad artimiausiu metu būtų pradėtos SSRS ir Lietuvos tarpvalstybinės
derybos.
Lietuvos Respublikos AT priėmė nutarimą, kuriuo paskelbiama, kad Lietuvos Respublika prisijungia prie Tarptautinės
žmogaus teisių chartijos dokumentų.
Kovo 13 d.
Aukščiausiojoje Taryboje lankėsi Didžiosios Britanijos parlamentarų delegacija: Quentinas Daviesas (Konservatorių partija), Paulas Philipas Flynnas (Leiboristų partija), Margaret Anne
Ewing (Škotijos nacionalinė partija).
Kovo 14 d.
Į Lietuvą permetami papildomi sovietų kariuomenės daliniai, kovinė technika.
Į Vilnių atvyko Kanados parlamento delegacija: Pauline
Browes (Konservatorių partija), Jesse Flisas (Liberalų partija),
Davidas Sturpichas (Naujoji liberalų partija), Gilas Bertrandas
(Kanados ambasados atstovas).
Kovo 16 d.
Vilniuje, prie Spaudos rūmų, iškilmingai atidengta Andrejaus Sacharovo aikštė. Į iškilmes atvyko jo našlė Elena Boner.
***
Maskvoje su SSRS vidaus reikalų ministru Borisu Pugo susitiko Lietuvos vicepremjeras Zigmas Vaišvila ir Lietuvos įgaliotasis atstovas Egidijus Bičkauskas. Buvo bandoma tartis dėl
Vilniuje okupuotų pastatų grąžinimo.
JAV ambasadoje Maskvoje įvyko JAV valstybės sekretoriaus
Jameso Bakerio ir trijų Baltijos respublikų atstovų – Janio Peterio iš Latvijos, Egidijaus Bičkausko iš Lietuvos ir Jurijaus Kahno
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iš Estijos – susitikimas. Jame didžiausias dėmesys buvo skirtas Maskvos ir Baltijos valstybių deryboms. Amerika pareiškė
norą, kad derybos prasidėtų kuo greičiau, be jokių išankstinių
sąlygų. J. Bakeris dar kartą pabrėžė JAV požiūrį į Baltijos šalių
problemą: JAV niekada nepripažino Baltijos šalių aneksijos ir
mano, kad Sovietų Sąjungos įstatymas dėl išstojimo iš Sąjungos
netaikytinas Baltijos respublikoms.
Kovo 18 d.
Vidurnaktį B. Makutinovičiaus omonininkai Vilniuje pagrobė Krašto apsaugos departamento generalinį direktorių Audrių Butkevičių ir jo vairuotoją. Audrius Butkevičius buvo paleistas tik 10 val. ryto, o vairuotojas – po pietų.
***
Italijos užsienio reikalų ministras Giannis De Michelis
interviu laikraščiui „Mattino“ pasakė: „Lietuvis Landsbergis –
ekstremistas ir provokatorius. Ką pasakytų Italijos vyriausybė,
jeigu koks nors lyderis iš Alto Adidžės provincijos savo iniciatyva paskelbtų, kad provincija prisijungia prie Austrijos. Helsinkio procesas remiasi sienų neliečiamumo principu. Baltijos
valstybių vienpusiškas atsiskyrimas pradėtų nekontroliuojamą
procesą: kitos SSRS respublikos nutartų, kad joms galima pasielgti taip pat. Ir pačiai Vakarų Europai iškiltų Vokietijos ir Lenkijos, Airijos ir Didžiosios Britanijos ir t. t. sienų klausimas.“
Kovo 20 d.
Lietuvos Respublikos AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis pasiuntė SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui memorandumą „Dėl būtinumo atkurti Lietuvos Respublikos ir SSRS
teisinius tarpvalstybinius santykius“.
Apie 18.30 val. iš Šalčininkų grįžtančių septynių Krašto
apsaugos departamento darbuotojų pamainą Vilniuje, Liepkalnio gatvėje, blokuodami eismą, bandė sustabdyti omonininkai.
Persekiotojai šaudė į autobusą iš automatų pačiame miesto centre. Du KAD darbuotojai sužeisti.
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Kovo 21 d.
LR AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis priėmė į Lietuvą
atvykusią 5 asmenų Europos Parlamento delegaciją, kuriai vadovavo Europos Parlamento viceprezidentas Siegbertas Alberas.
OMON pagrasino užimsiąs Vilniaus bankus ir ryšių mazgus.
Kovo 22 d.
Maskvoje lankęsis buvęs JAV prezidentas Richardas Nixonas, kalbėdamas Pasaulio ekonomikos ir tarptautinių santykių
institute, sakė, kad sovietų atsisakymas duoti laisvę Baltijos
valstybėms „nuodija“ JAV ir SSRS santykius ir kad Kremlius turi
nedelsdamas suteikti joms nepriklausomybę.
Jūrmaloje įvyko Baltijos Tarybos posėdis, kurio metu priimtas kreipimasis į ESBK valstybes organizuoti tarptautinę konferenciją Baltijos valstybių problemai išnagrinėti. Kreipimosi
kopija perduota JAV prezidentui George'ui Bushui.
Kovo 23 d.
Lietuvoje lankėsi buvęs JAV prezidentas Richardas Nixonas.
Jis susitiko su Lietuvos parlamento ir Vyriausybės vadovais, apžiūrėjo Vilnių ir aplankė sovietų kariuomenės užgrobtas vietas.
Katedros aikštėje įvyko Lietuvos medikų protesto piketas prieš
kraujo praliejimą Lietuvoje, smurtą prieš beginklius žmones.
Šiaurės šalių užsienio reikalų ministrai paskelbė pareiškimą, remiantį Baltijos valstybių nepriklausomybę.
Kovo 25 d.
AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis išsiuntė telegramą
SSRS vicepremjerui Vitalijui Dogužijevui. Joje siūloma visos sudėties derybų delegacijoms kovo 27–28 dienomis susitikti Vilniuje. Į šią telegramą neatsakyta.
***
SSRS užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Vitalijus Čiurkinas perskaitė griežtą ministerijos pareiškimą, ku-
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riame JAV administracija už tai, kad nepripažįsta Baltijos šalių
1940 m. aneksijos, buvo apkaltinta, kad „nusikalstamai laužo“
tarptautinę teisę ir skelbia „absurdiškus“ pareiškimus.
Kovo 27 d.
Apie 12.50 val. Vilniuje Gedimino prospekte civiliais persirengę ginkluoti kariškiai pagrobė KAD pareigūną E. Žvinklį.
20.30 val. prie parlamento pro barikadas bandė prasibrauti automobilis su civiliniais numeriais. Apsaugos darbuotojai
jį sulaikė. Be vairuotojo, jame važiavo SSRS armijos pulkininkas Tarasas Ždanas. Karininkas buvo įkaušęs. Apklausos metu
vairuotojas sakė, kad automobilis priklauso KGB. Automobilis, vairuotojas ir karininkas grąžinti SSRS karinės apygardos
vadovybei.
Vokietijoje, Hiutenfelde, įsteigtas Lietuvos informacijos
centras, kuriam vadovauti paskirtas Antanas Račas.
Balandžio 3 d.
Lietuvos Respublikos statistikos departamentas pranešė,
kad dėl SSRS karinės invazijos LR ūkis 1991 m. sausio–vasario
mėnesiais patyrė beveik 75 mln. rublių nuostolį.
BALANDIS
Balandžio 4 d.
Kremliuje prasidėjo Lietuvos Respublikos ir TSRS derybų
delegacijų susitikimas. Lietuvos Respublikos valstybinę delegaciją sudarė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Č. V. Stankevičius, Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos Užsienio reikalų komisijos pirmininkas E. Zingeris, užsienio reikalų ministras A. Saudargas, jo pavaduotojas V. Katkus, ministras A. A. Abišala, Krašto apsaugos
departamento generalinis direktorius A. Butkevičius, Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai K. Glaveckas,
R. Ozolas ir G. Šerkšnys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nuolatinis atstovas prie TSRS Ministrų Tarybos E. Bičkauskas
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ir valstybės patarėjas P. Kūris. Dialogas vyko sunkiai. Susitarta
dėl derybų principų.
Balandžio 4-5 d.
Vilniuje vyko Lietuvos žemdirbių sąjūdžio antrasis suvažiavimas. Prezidiumo pirmininku vėl išrinktas V. Lapė.
Balandžio 9 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos posėdyje patvirtinta Centrinė privatizavimo komisija. Jos pirmininku patvirtintas Ministro Pirmininko pavaduotojas V. Pakalniškis.
Generolo G. Taurinsko vadovaujami desantininkai užgrobė
Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ mokyklą Vilniuje, Plytinės gatvėje.
Balandžio 10 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos seminare
buvo apsvarstyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos metmenys.
Balandžio 11 d.
Įvyko Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko V. Landsbergio pokalbis telefonu su TSRS Prezidentu M.
Gorbačiovu. Prezidentas informuotas apie valstybinių pastatų
užgrobimus, kalbėta apie jų sugrąžinimo problemos sprendimą.
Įvyko Olandijos Parlamento Antrųjų Rūmų Užsienio reikalų komisijos parlamentinės delegacijos vizitas.
Balandžio 13 d.
Įvyko Socialdemokratų partijos respublikinė konferencija.
Jūrmaloje įvyko trijų Baltijos valstybių vadovų pasitarimas.
Priimtame kreipimesi į TSRS prezidentą M. Gorbačiovą reiškiamas Baltijos valstybių nerimas dėl TSRS pozicijos atnaujinant
derybų pokalbius.
Balandžio 15 d.
Į Maskvą išskrido Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius.

273

Balandžio 16 d.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
su vizitu išvyko į Kanadą.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Žemės
ūkio bendrovių įstatymą.
Šv. Tėvas Jonas Paulius II paskyrė monsinjorą J. Tunaitį Vilniaus arkivyskupo augziliaru ir Sigitą Tamkevičių Kauno arkivyskupo augziliaru.
Balandžio 17 d.
17–19 d. Lietuvos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius Kanadoje susitiko su užsienio reikalų ministru J. Clarku, finansų
ministru M. Wilsonu, pramonininkais ir verslininkais.
Balandžio 18 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Kreipimąsi į Lietuvos Respublikoje teritorijoje dislokuotos TSRS
ginkluotųjų pajėgų bei TSRS vidaus ir VSK kariuomenės karininkus ir kareivius. Šiame kreipimesi pabrėžiama: „jūs neturite
būti tie, kurie užpuola laisvės trokštančią Lietuvą…“
Į Lietuvą atvyko Didžiosios Britanijos pasiuntinys Maskvoje
D. Loganas.
Balandžio 19 d.
Apie pietus TSRS kariuomenės desantininkai užpuolė Medininkų pasienio kontrolės ir muitinės postą.
Į Lietuvą atvyko generolo V. Varenikovo vadovaujama aukštų Kremliaus kariškių delegacija. Jos tikslas – jaunuolių šaukimas į sovietų karines pajėgas ir tolesnių veiksmų vykdant šliaužiančią Lietuvos okupaciją derinimas.
Balandžio 22 d.
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojas
Z. Vaišvila susitiko su Pabaltijo karinės apygardos vado pavaduotoju gen. ltn. V. Ovčiarovu. Susitikimo metu aiškintasi dėl
pastaruoju metu įvykusių konfliktų, kuriuose dalyvavo tarybinės armijos kariškiai.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuolatinis atstovas prie
TSRS Ministrų Tarybos Egidijus Bičkauskas įteikė TSRS prezidento sekretoriatui Lietuvos Respublikos Vyriausybės memorandumą.
Balandžio 23 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis pasirašė memorandumą TSRS prezidentui
M. Gorbačiovui dėl būtinumo atnaujinti Lietuvos Respublikos
ir TSRS teisinius tarpvalstybinius santykius.
Naktį ginkluoti kariškiai ir civiliai su automatais slankiojo
prie Ryšių ministerijos Vilniuje. TSRS VRM kariuomenės kuopa
iš generolui A. Žitnikovui pavaldaus dalinio, dislokuoto Sniečkuje, buvo aprengta milicijos uniforma ir atvežta į Vilnių.
Balandžio 24 d.
10.15 val. omonininkai užėmė Agropramoninio banko Naujosios Vilnios skyrių. Ir iki tol ši įstaiga pripažino tik V. Ivanovo
valdžią.
Grįžęs iš Kanados, spaudos konferenciją surengė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius. Vienas iš šio vizito
tikslų – paskatinti Kanados vyriausybę laikytis aktyvesnės pozicijos Baltijos valstybių nepriklausomybės pripažinimo klausimu.
Balandžio 25 d.
Kariškiai lankėsi valstybinės organizacijos Sporto ir technikos susivienijimo „Vyties“ objektuose – Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno technikos mokyklose, Alytaus viešbutyje „Signalas“, Vilniaus valstybinėje įmonėje
„Saulėtekis“, Prienų aviacijos gamykloje. Užimti Kyviškių ir Paluknio aeroklubai. Dėl šių kariškių veiksmų Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė pareiškimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė išleido potvarkį, kad Lietuvos Respublikos pareigūnai ir kariai savanoriai, saugantys
svarbius objektus, užpuolimo atveju turi teisę naudoti šaunamuosius ginklus ta pačia tvarka kaip ir Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai.
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Vilniuje paminėta Švedijos Karalystės nacionalinė šventė.
Priėmimą šia proga surengė Švedijos generalinis konsulas Leningrade Dagas Sebastianas Ahlanderis, Švedijos konsulas Rygoje Larsas Fredenas ir Švedijos užsienio reikalų ministerijos
atstovas Lietuvoje Janas Nybergas.
Balandžio 26 d.
SSRS kariškiai toliau grobė Lietuvos turtą. Apiplėštas Klaipėdos technikos mokyklos filialas Telšiuose. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis telefonu kalbėjosi su Pabaltijo karinės apygardos vado pavaduotoju
gen. ltn. V. Ovčiarovu. Šis pasakė, kad kariškiai ne grobia, o
atsiima savo turtą.
Balandžio 27 d.
Romoje Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotoją Bronislavą Kuzmicką ir prekybos ministrą Albertą Sinevičių priėmė Italijos ministras pirmininkas Giulio Andreottis.
Balandžio 28 d.
Senuosiuose Trakuose įvyko Gedimino metų pradžios iškilmės.
Balandžio 29 d.
Vilniuje lankėsi Rusijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko B. Jelcino įgaliotasis atstovas F. Šelovas-Kovediajevas. Jis
su Lietuvos Respublikos atstovais galutinai suderino parengtų
Sutarties tarp Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų straipsnių reikalingus redakcinius patikslinimus.
Balandžio 30 d.
Vilniuje lankėsi JAV senatorius Richardas Lugaras. Jį priėmė
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis.
Į Lietuvą atvyko Aspeno instituto filialo Berlyne delegacija,
vadovaujama šio instituto direktoriaus.
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Eidamas 96-uosius metus mirė buvęs nepriklausomos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras J. URBŠYS.
***
Rygoje susitiko Lietuvos, Estijos ir Latvijos užsienio reikalų
ministrai – Algirdas Saudargas, Lenartas Meris, Janis Jurkanis.
Pasitarime įvertinta dabartinė Baltijos valstybių tarptautinė padėtis, suderinti pagrindiniai principai, kaip trys šalys sieks dalyvauti
Helsinkio procese. Susitarta steigti bendras užsienio reikalų ministerijų darbo grupes atskirais tarptautinės politikos klausimais.

GE G U Ž Ė
Gegužės 1 d.
Vilniuje prie Lenino paminklo įvyko „Jedinstvo“ ir TSKP
organizuotas mitingas. Šimtui jo dalyvių Šiaurės miestelyje
dislokuoti SSRS kariškiai išdavė neperšaunamas liemenes ir
gumines lazdas.
Gegužės 2 d.
Lietuvoje lankėsi Norvegijos Karalystės delegacija, vadovaujama Norvegijos konservatorių partijos generalinio sekretoriaus Sveino Gronnerno.
Lietuvoje lankėsi Europos Parlamento nariai Carlosas Limena (Portugalija) ir Patricas Coxas (Airija), lydimi patarėjo,
Baltijos šalių intergrupės koordinatoriaus Richardo Moore’o
(Didžioji Britanija). Juos priėmė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius.
Gegužės 3 d.
Naktį Ukmergėje, autobusų stotelėje prie Dukstenos kolektyvinių sodų, įvyko sprogimas. Nusikaltimo vietoje sulaikyti
du TSRS OMON kariškiai ir du ukmergiškiai. Ukmergės rajono
prokuratūra dėl šio sprogimo iškėlė baudžiamąją bylą. Dėl šio
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įvykio ir dėl OMON vykdomų smurto ir plėšikavimo akcijų pareiškimą priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Gegužės 4 d.
Vingio parke įvyko visos Lietuvos atstovų pasitarimas dėl
ateities veiksmų ir darbų.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis išvyko į JAV. Maskvos Šeremetjevo oro uoste įvyko netikėtas jo susitikimas su TSRS užsienio reikalų ministru
E. Ševardnadze, kurio vizitas Amerikoje vyks tuo pačiu metu.
Vilniuje vyko Lietuvos socialdemokratų partijos XV suvažiavimas. Naujuoju partijos pirmininku vietoj K. Antanavičiaus
išrinktas A. Sakalas.
Gegužės 6 d.
Protesto mitingu prie LKP CK pastato prasidėjo renginiai,
skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
***
JAV viešintis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis susitiko su daugiau kaip šimtu
verslininkų. Tą pačią dieną jis susitiko su Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovais, pasaulio žydų visuomeninių ir politinių
organizacijų atstovais.
Gegužės 7 d.
Vilniuje atidaryti Tautinių bendrijų namai. Čia įsikūrė dešimt tautinių bendrijų ir Lietuvos nacionalinių ir socialiniųekonominių tyrimų centras.
***
Baltijos šalių vadovai Vašingtone, Baltuosiuose rūmuose,
dalyvavo JAV Saugumo ir bendradarbiavimo komiteto (Helsinkio komiteto) surengtoje apklausoje.
JAV Kongreso Helsinkio komisija svarstė Baltijos respublikų problemas. Svarstymo metu kalbėjo Lietuvos Respublikos
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Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis. Jis taip
pat susitiko su Tarpparlamentine grupe žmogaus teisėms ir demokratijai Baltijos valstybėse remti.
Gegužės 8 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas
įregistravo šešias Aukščiausiosios Tarybos deputatų frakcijas:
Sąjūdžio centro, Jungtinę Sąjūdžio, Tautininkų, Septintąją,
Kairiųjų ir Liberalų. Dar 37 Aukščiausiosios Tarybos deputatai
frakcijoms nepriklauso.
***
JAV prezidentas G. Bushas Baltuosiuose rūmuose priėmė
trijų Baltijos valstybių vadovus V. Landsbergį, I. Godmanį ir E.
Savisaarą. Aptarti Baltijos valstybių nepriklausomybės įtvirtinimo, jų santykių ir derybų su TSRS klausimai.
Vašingtone paskelbtas trijų Baltijos valstybių pareiškimas
„Dėl Lietuvos, Estijos ir Latvijos nepriklausomybės“.
Gegužės 10 d.
Viešai paskelbti Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenys.
Gegužės 12 d.
Naktį prie pasienio kontrolės posto kelyje Druskininkai–
Gardinas iš Baltarusijos pusės atvyko karinis sunkvežimis, iš
kurio išlipę civiliai postą apšaudė iš automatų, signalinėmis
raketomis, apmėtė sprogstamaisiais paketais. Sužeistas vienas
muitinės darbuotojas, peršautas vagonėlis.
Gegužės 13 d.
Prie užgrobtų Televizijos ir radijo rūmų susirinko žmonės
prisiminti Sausio tragediją ir pasimelsti už žuvusiuosius. Pašventintas Laisvės varpas.
Lietuvoje lankėsi JAV valstybės sekretoriaus padėjėjo Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos reikalams pavaduotojas Curtas
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Cammanas ir Valstybės departamento Baltijos valstybių skyriaus vedėjas Paulas Goble. Jie susitiko su Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojais Česlovu Stankevičiumi, Bronislavu Kuzmicku ir Kazimieru Moteika, užsienio reikalų ministru
Algirdu Saudargu.
***
13–15 d. Hagoje, Taikos rūmuose, įvyko didelė tarptautinė konferencija piliečių ir tautų teisių klausimais. Pagrindinė
tema – Baltijos valstybės ir jų santykiai su SSRS. Dalyvavo politikai ir ekspertai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, SSRS, Jav, Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų.
Gegužės 16 d.
Naktį kelyje Druskininkai–Gardinas iš sunkvežimio išlipę
civiliai iš Kalašnikovo automatų apšaudė pasienio kontrolės
postą. Sužeistas vienas muitininkas.
Gegužės 17 d.
Bonoje Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis susitiko su Bundestago pirmininke Rita
Süssmuth.
Gegužės 18 d.
Vilniuje surengta antroji Politinės konsultacinės tarybos
konferencija.
Gegužės 19 d.
Apie 2.30 val. nakties Šalčininkų užkardos Krakūnų pasienio kontrolės poste nušautas posto pamainos vadas Gintaras Žagunis. Ašmenoje sulaikyti trys jo nužudymu įtariami asmenys.
Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje sudeginti trys pasienio
kontrolės postų nameliai.
Gegužės 20 d.
Į Lietuvą atvyko Europos demokratų sąjungos delegacija.
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Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
su Baltarusijos TSR ministru pirmininku V. Kebičiumi aptarė
Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje susidariusią padėtį. Susitarta
dėl dvišalės tyrimo komisijos.
Lietuvoje vėl pasirodė Pskovo divizijos padaliniai. Desantininkai nusileido Kazlų Rūdos kariniame oro uoste ir patraukė
Baltarusijos link. Jie apsistojo netoli Druskininkų, tiesiogiai palaiko ryšius su Vilniaus ir Rygos OMON.
Gegužės 21 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Valstybinio socialinio draudimo įstatymą.
Su Lietuvos Respublikos žemės ūkio įmonių vadovais susitiko Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius.
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas S. Stonkus ir
TSRS krepšinio federacijos prezidentas V. Syčas Vilniuje pasirašė sutartį, kurioje TSRS krepšinio federacija pripažino Lietuvos
krepšinio federacijos teisę būti savarankiška.
Gegužės 22 d.
Grupė Vilniaus rajono deputatų protestavo prieš Mostiškėse
vykusį visų lygių Vilnijos savivaldybių deputatų II suvažiavimą,
kuriame buvo priimtas Vilniaus lenkų nacionalinio teritorinio
krašto statuso projektas.
Naktį Rygos OMON užpuolė pasienio kontrolės postą
Akmenės rajone ir sužalojo jo darbuotojus; sudegintas Germaniškio pasienio kontrolės postas Biržų rajone, sužeistas posto
viršininkas; sudegintas pasienio kontrolės posto namelis ir sužaloti darbuotojai Pasvalio rajono Saločių užkardoje; rytą sudegintas pasienio kontrolės postas Zarasų rajone, Smėlynėje,
sužeistas vienas posto darbuotojas.
Įvyko Vokietijos politologų delegacijos, vadovaujamos Hamburgo Taikos tyrimo instituto direktoriaus profesoriaus Egono
Bahro, vizitas.
Įvyko JAV valstybės delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo procese vadovo ambasadoriaus Maxo M. Kampelmano vizitas.
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Gegužės 23 d.
Įvyko Žemdirbių sąjungos ir Lietuvos ateities forumo organizuotas Lietuvos žemdirbių mitingas Nepriklausomybės aikštėje, o vėliau – Kalnų parke.
Prasidėjo Septintasis pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumas. Numatyta išklausyti 1000 mokslinių pranešimų.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
išsiuntė TSRS Prezidentui M. Gorbačiovui, TSRS vidaus reikalų
ministrui B. Pugo ir TSRS gynybos ministrui D. Jazovui telegramą, kuria protestuojama dėl pasienio kontrolės postų antpuolių.
Gegužės 24 d.
Iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato atskirojo
policijos bataliono pagrobta ginklų ir šaudmenų. Į OMON perbėgo
vienuolika šio bataliono pareigūnų. Jie pagrobė tris automobilius
UAZ, 40 automatų AKS-74, 11 pistoletų PM, daug šaudmenų.
Įvyko pirmoji Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko G. Vagnoriaus spaudos konferencija Maskvoje. Jis informavo apie susitikimo su SSRS ministro pirmininko pavaduotoju
V. Dogužijevu ir TSRS vidaus reikalų ministru B. Pugo rezultatus. Susitarta dėl derybų delegacijų susitikimo. Jis numatytas
birželio 6–7 dienomis.
Gegužės 25 d.
Lietuvos nepriklausomybės partija surengė konferenciją,
skirtą partijos programai apsvarstyti.
Kaune įvyko Lietuvos verslininkų suvažiavimas.
Gegužės 27 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą
„Dėl TSRS vidaus reikalų ministerijos OMON bei kitų TSRS formuočių Lietuvoje ir jų veiksmų prieš Lietuvos Respubliką ir jos
gyventojus“. Jame smerkiami visi neteisėti veiksmai, OMON ir
kitų TSRS ginkluotų formuočių veiksmai skelbiami nusikalstamais, pažymima, kad visi šių nusikaltimų vykdytojai, jų kurstytojai ir organizatoriai yra trauktini baudžiamojon atsakomybėn.
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Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos piliečius ir gyventojus kviesdama visus laikytis
rimties ir viešosios tvarkos, nepasiduoti provokaciniams kurstymams ir bauginimui.
Gegužės 28 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Butų
privatizavimo įstatymą.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis priėmė Generalinės prokuratūros kolegijos narius. Aptartos prokurorų ir tardytojų darbo ir buities sąlygos.
SSRS kariškiai padegė Lavoriškių muitinės ir pasienio kontrolės postą Vilniaus rajone. Per egzekuciją sužeisti du Lietuvos
pareigūnai.
Dėl nuolatinių OMON puldinėjimų septyni muitinės ir pasienio kontrolės postai iš Krašto apsaugos departamento perduoti Vidaus reikalų ministerijos pavaldumui.
Gegužės 29 d.
Vakare Šiaulių kultūros ir poilsio parke įvykusio miesto visuomenės susitikimo su LDDP vadovais metu tribūnoje sprogo
užtaisas ir padegtas dūminis paketas. Rastas dar vienas nepanaudotas paketas. Sprogimo metu sužalota viena susitikimo
dalyvė.
Gegužės 30 d.
Vilniuje įvyko Baltijos Tarybos posėdis.
Gegužės 31 d.-birželio l d.
Baltijos šalių vadovai V. Landsbergis, A. Rüütelis ir A. Gorbunovas lankėsi Briuselyje. Oficialus vizito tikslas – svečių teisėmis dalyvauti Beniliukso tarybos posėdyje. Trijų šalių delegacija buvo neoficialiai priimta NATO būstinėje, turėjo kitų svarbių susitikimų. Pirmą kartą buvo skrendama tiesiai iš Vilniaus
į Briuselį, specialiu lėktuvu.
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Gegužės 31 d.
Ministras Pirmininkas G. Vagnorius pasirašė potvarkį dėl
visai Lietuvos Respublikai vienodų bendrųjų prekių talonų,
pagal kuriuos bus prekiaujama didesnės paklausos prekėmis,
išspausdinimo iki 1991 m. liepos 1 d.
Įvyko Lordo Kagano vizitas.

BIR ŽELIS
Birželio 1 d.
Nuo šios dienos vidutiniškai 30 proc. padidinamas darbo
užmokestis sveikatos apsaugos, mokslo, švietimo, kultūros, teisėsaugos darbuotojams. Be to, padidinama parama šeimoms ir
studentams.
Kaune vyko neeilinis Caritas suvažiavimas.
Birželio 3 d.
Apie 13 val. prie Medininkų muitinės ir pasienio kontrolės
posto sustojo septyni šarvuočiai su kareiviais. Po kurio laiko jų
liko penki. Agresyvių veiksmų kariškiai nesiėmė.
Vakare Vilniuje tarybiniai kariškiai blokavo gatves prie
Aukščiausiosios Tarybos, Vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausybės rūmų. Birželio 4 d. 2 val. nakties patruliavimas Vilniuje buvo atšauktas. Kariškiai sugrįžo į Šiaurės miestelį. Apie
10 tūkst. vilniečių pasiliko prie parlamento rūmų, laukdami
galimo provokacijos pasikartojimo.
Birželio 4 d.
Lietuvos Respublikos vicepremjeras Z. Vaišvila TSRS ministro pirmininko pavaduotojui V. Dogužijevui išsiuntė telegramą,
kurioje pranešama apie Lietuvoje įvykusius naujus incidentus,
susijusius su TSRS kariuomenės ir OMON veiksmais, ir prašoma išaiškinti, kodėl kariškiai ėmėsi savavališkų veiksmų.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutarė pavesti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei apskaičiuoti 1940–1991 m.
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TSRS padarytos žalos Lietuvos Respublikai ir jos gyventojams
dydį ir pateikti jį Lietuvos Respublikos valstybinei delegacijai tarpvalstybinėms deryboms su TSR Sąjunga, kad ši oficialiai iškeltų
Tarybų Sąjungai klausimą dėl padarytos žalos atlyginimo.
Lenkijoje, Lomžos mieste, įvyko Lietuvos maldininkų susitikimas su Popiežiumi Jonu Pauliumi II. Į Lomžą buvo nuvykusi ir oficiali Lietuvos Respublikos delegacija – A. Stankevičius,
Z. Vaišvila ir D. Kuolys.
Birželio 5 d.
Pirmą kartą prekiauta Lietuvos biržoje.
Vilniuje pasirašyta Lietuvos archyvų generalinės direkcijos
ir Rusijos archyvų reikalų komiteto sutartis dėl bendradarbiavimo. Sutarties galiojimo terminas – 15 metų.
Vilniuje lankėsi Danijos užsienio reikalų ministerijos Baltijos skyriaus vadovas Larsas Gronbjergas. Jį priėmė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis.
Birželio 10 d.
Nuo šios dienos vėl padidėjo kainos visuomeninio maitinimo įstaigose.
Birželio 11 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu patvirtino Valstybinio turto privatizavimo skelbiant viešą akcijų pasirašymą
nuostatus.
Atėjęs į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos posėdžių salę generalinio prokuroro pavaduotojas G. Norkūnas
paprašė leisti išsivesti iš salės deputatą V. Švedą, kuris kaip liudytojas kviečiamas neatvyksta į prokuratūrą tardymui. Deputatai tam neprieštaravo.
Įvyko Olandijos visuomenės veikėjo Ernsto van Eegheno ir Didžiosios Britanijos Parlamento nario Patricko Cormacko vizitas.
Įvyko Austrijos Respublikos parlamento delegacijos, vadovaujamos Austrijos Nacionalinės Tarybos trečiosios prezidentės
Heidės Schmidt, vizitas.
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Maskvoje Lietuvos užsienio reikalų ministro pavaduotojas
V. Katkus susitiko su SSRS užsienio reikalų ministro pavaduotoju V. Nikiforovu.
Baltijos valstybių taryba priėmė sprendimus dėl prisijungimo prie Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo, dėl ekonominių santykių su TSRS pagrindų koordinavimo, pareiškimą
dėl TSR Sąjungos neteisėto atstovavimo Baltijos šalims, rezoliuciją dėl TSRS represinių veiksmų Baltijos valstybėse tyrimo.
Birželio 12 d.
Taline įvyko Baltijos valstybių tarybos posėdis. Lietuvos,
Estijos ir Latvijos delegacijoms vadovavo Aukščiausiųjų Tarybų
pirmininkai V. Landsbergis, A. Rüütelis ir A. Gorbunovas. Buvo
svarstomi santykiai su Sovietų Sąjunga ir sovietinėmis respublikomis.
Birželio 13 d.
Gedulo ir vilties dienos išvakarėse Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje atidengtas paminklas „Prarastoji karta“.
Birželio 14 d.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
TSRS vicepremjerui V. Dogužijevui išsiuntė telegramą, kurioje
vėl atkreiptas dėmesys į Lietuvos pasienyje TSRS kariuomenės
tebevykdomas teroro akcijas. Praėjusią naktį Lietuvos ir Latvijos pasienyje buvo užpulti ir sunaikinti du pasienio kontrolės
postai, sužeisti trys jų darbuotojai.
TSRS vidaus reikalų ministras B. Pugo, telefonu kalbėdamas su Lietuvos Respublikos vicepremjeru Z. Vaišvila, pasakė,
kad jis kontroliuoja OMON veiksmus, ir pareiškė pasitikslinsiąs
žinias apie šiuos įvykius ir iškelsiąs baudžiamąją bylą, jei ši informacija pasitvirtintų.
Birželio 15 d.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro A. Saudargo vadovaujama delegacija išvyko į Berlyne vykstantį užsienio
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reikalų ministrų susitikimą, rengiamą kaip Europos saugumo
ir bendradarbiavimo proceso sudedamoji dalis.
Birželio 18 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atstatymo tvarkos ir sąlygų“.
OMON Akmenės rajone užpuolė ir sudegino Vėgerių muitinės punktą. Sumušti šeši muitinės tarnautojai. Dėl šio antpuolio Lietuvos Respublikos vicepremjeras Z. Vaišvila išsiuntė
telegramą TSRS vidaus reikalų ministrui B. Pugo.
Maskvoje susitiko Lietuvos Respublikos ir TSRS tarpvalstybinių derybų delegacijų darbo grupės. Lietuvos Respublikai
atstovavo grupės vadovas ministras A. Abišala, Krašto apsaugos
departamento generalinis direktorius A. Butkevičius, Aukščiausiosios Tarybos deputatas K. Glaveckas ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nuolatinis atstovas prie TSRS Ministrų Tarybos
E. Bičkauskas.
Berlyne Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrai susitiko su Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos pirmininku Hansu Dietrichu Genscheriu. Šis paaiškino, kad Baltijos šalys Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje
gali dalyvauti tik svečių teisėmis.
Birželio 19 d.
Įvyko Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko V. Landsbergio pokalbis su Rusijos TSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotoju R. Chasbulatovu. Po šio
pokalbio Lietuvos Respublikos vadovas pranešė, kad Lietuvos
Respublikos ir Rusijos TSR dvišalė sutartis gali būti pasirašyta
jau šią vasarą.
Vizito į Prancūziją, Norvegiją, Vokietiją ir Suomiją išvyko
Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininko V. Landsbergio. Numatyta susitikit su šių
valstybių vadovais, politinių partijų atstovais.
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Įvyko Izraelio Kneseto delegacijos, vadovaujamos Kneseto
Pirmininko Dovo Šilanskio, vizitas. Ši delegacija, be kita ko, dalyvavo atidengiant paminklą hitlerinės okupacijos metais Paneriuose sušaudytiems žydams.
Birželio 20 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis Paryžiuje susitiko su Prancūzijos Respublikos
prezidentu F. Mitterandu. Šis pažadėjo, kad Baltijos valstybių
klausimas bus iškeltas birželio 28–29 d. vyksiančiame Europos
Bendrijos ministrų posėdyje.
Birželio 20-25 d.
Lietuvoje viešėjo Izraelio delegacija, vadovaujama Kneseto
pirmininko Dovo Šilanskio.
Birželio 21 d.
Iš Latvijos atvažiavęs OMON būrys Pasvalio rajone užpuolė
Saločių pasienio kontrolės postą ir jį sudegino.
Birželio 22 d.
Vilniaus OMON įsiveržė į Vilniaus muitinės namelį oro
uoste. Tai dvidešimt antrasis Lietuvos Respublikos pasienio
kontrolės ir muitinės posto užpuolimas.
Vilniaus geležinkelio stoties prieigose susidūrė du keleiviniai traukiniai: Berlynas–Leningradas ir Talinas–Minskas.
Žmonės nenukentėjo.
Birželio 23 d.
Pašventinta Rainių kančios koplyčia. Įvyko gedulingos 74
kankinių mirties paminėjimo iškilmės.
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis Kylyje dalyvavo kasmetiniame Šiaurės šalių parlamentų
sąskrydyje. Jis taip pat susitiko su Šlezvigo-Holšteino žemės ministru pirmininku bei Vokietijos socialdemokratų partijos pirmininku.
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Birželio 25 d.
Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė švietimo įstatymą ir
nutarimą dėl prisijungimo prie sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl
maisto produktų mažmeninių kainų“. Pagal jį mažmenines mėsos ir jos produktų kainas numatoma padidinti 56 proc., pieno
ir jo produktų – 25 proc., duonos gaminių – 20 proc.
Birželio 26 d.
TSRS kariškiai ir OMON užpuolė Vilniaus tarptautinę telefono ir telegrafo stotį. Buvo užblokuoti tarptautiniai ryšiai.
Londone Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas susitiko su Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ir sandraugos ministru Douglasu Hoggu. Pokalbyje buvo apsvarstyta
Lietuvos tarptautinė padėtis, dvišaliai santykiai. A. Saudargas
skaitė pranešimą Parlamento Bendruomenių rūmuose, susitiko
su įvairioms partijoms atstovaujančiais parlamentarais.
Europos Tarybos parlamentinėje sesijoje buvo svarstomi
Baltijos šalių klausimai.
Birželio 27 d.
OMON būrys Vilniaus telefonų stotyje išjungė tarpmiestinį
telefono ryšį. Dėl šių įvykių TSRS vidaus reikalų ministrui B.
Pugo telegramą išsiuntė Lietuvos Respublikos ryšių ministras
K. Birulis.
***
Helsinkyje prasidėjo dviejų dienų trukmės Europos Tarybos parlamentinė sesija, kurioje dalyvavo Lietuvos Respublikos,
Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų Pirmininkai.
Birželio 28 d.
Jūrmaloje (Latvija) susirinkusi Baltijos valstybių taryba priėmė Pareiškimą dėl TSRS ginkluotų junginių įvykdyto Vilniaus
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telefono ir telegrafo stoties užpuolimo, patvirtino Baltijos valstybių ekonominių santykių su TSRS suderintus principus.
Birželio 29 d.
Įvyko Lietuvos Sąjūdžio Seimo sesija, kurioje buvo svarstoma politinė padėtis Lietuvoje, Sąjūdžio programos metmenys,
organizaciniai klausimai.
Įvyko Lietuvos ateities forumo antroji respublikinė konferencija.
Dienos metu Vilniaus OMON Vilniaus oro uosto muitinės
namelyje įvykdė teroro aktą.
Įvyko Lietuvos kalinių globos draugijos atkuriamasis suvažiavimas. Draugijos valdybos pirmininku išrinktas aktorius
Č. Stonys.
Mirė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas V. Šadreika.
Birželio 30 d.
Informacijos agentūra TASS išplatino informaciją, kad Lietuvoje reabilituojami žydšaudžiai.

L I E PA
Liepos l d.
Ženevoje prasidėjusiame Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos simpoziume tautinių mažumų klausimais dalyvavo Lietuvos delegacija, vadovaujama užsienio reikalų ministro pavaduotojo V. Katkaus.
Briuselyje vykusiame simpoziume „Europos gynybos ateitis“ dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos deputatas E. Klumbys.
Liepos 2 d.
Vilniuje įvyko Lietuvos Respublikos piliečių chartijos steigiamasis susirinkimas.
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TSRS vadovams M. Gorbačiovui, V. Pavlovui ir V. Dogužijevui įteiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtas Ekonominės sutarties (199–1992 metams) projektas.
Pasvalio rajone vėl užpultas Saločių pasienio kontrolės
postas.
Liepos 3–6 d.
Lietuvoje viešėjo Bavarijos žemės vyriausybinė delegacija,
vadovaujama valstybės sekretoriaus Günterio Becksteino. Delegacija susitiko su Ministru Pirmininku Gediminu Vagnoriumi,
parlamentinių frakcijų atstovais, verslininkais.
Liepos 3 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas
E. Zingeris paneigė birželio 30 d. TASS pranešimą, kuriame
iškreiptai pateikiama Lietuvos Respublikos vadovybės politika
žydų mažumos klausimais.
Liepos 4 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kreipėsi į valstybes – Paryžiaus Chartijos signatares, prašydama neatidėliotinos politinės paramos, kad būtų nutraukta ginkluota prievarta,
nustota didinti įtampą ir nestabilumą Lietuvoje.
Įvyko Islandijos Respublikos įgaliotojo ministro, Užsienio
reikalų ministerijos Prekybos departamento vicedirektoriaus
Sveinno Björnssono vizitas.
Liepos 5 d.
Į Varėnos agrochemijos susivienijimo teritoriją įsiveržę šeši
ginkluoti omonininkai iš garažo pagrobė automobilinį kraną.
Liepos 6 d.
Lietuvoje pirmą kartą oficialiai švęsta Valstybės diena –
Mindaugo karūnavimo metinės.
Šventės proga Vingio parke įvyko pirmosios SKAT sporto
žaidynės.
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Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą dėl Lietuvos valstybinės vėliavos.
LDDP tarybos posėdyje apsvarstytos ir priimtos Valstybingumo įtvirtinimo gairės.
Vilniuje įvyko LKP CK plenumas, kuriame pagrindinį pranešimą perskaitė Mykolas Burokevičius.
Į Vilnių atvyko Europos krikščionių demokratų sąjungos
parlamentinė delegacija, vadovaujama Wimo van Velzeno.
Liepos 7 d.
Įvyko Europos krikščionių demokratų sąjungos parlamentinės delegacijos, vadovaujamos Europos krikščionių demokratų sąjungos darbo grupės „Centrinė ir Rytų Europa“ pirmininko
Wimo van Velzeno, vizitas.
Liepos 9 d.
Strasbūre Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas V. Landsbergis susitiko su Europos Parlamento
prezidentu E. Crespu, kitais politiniais veikėjais.
Liepos 10–11 d.
Maskvoje Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius ir Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius dalyvavo tiesioginiuose rinkimuose išrinkto
Rusijos prezidento Boriso Jelcino priesaikos iškilmėse. G. Vagnorius susitiko su Rusijos Federacijos ministru pirmininku
Ivanu Silajevu ir SSRS ekonominių reformų projekto autoriumi
Grigorijumi Javlinskiu.
Liepos 10 d.
Įvyko Vokietijos Bundestago parlamentinės delegacijos, vadovaujamos Baltijos šalių bičiulių grupės pirmininko Wolfgango von Stetteno, vizitas.
Liepos 12 d.
Lukiškių aikštėje susprogdintas ąžuolinis kryžius 1941 m.
sukilimo aukoms atminti. Įtariama, kad tai OMON darbas.
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Įvyko Pasaulio žydų agentūros direktorių tarybos vadovo
Mendelio Kaplano ir Pasaulio žydų agentūros Europos bei Pabaltijo respublikų žydų departamento direktoriaus Barucho
Guro vizitas.
Liepos 15 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis išsiuntė telegramą TSRS prezidentui M. Gorbačiovui. Joje pareikštas didelis susirūpinimas dėl naujos KGB
rezgamos provokacijos prieš Lietuvą. Telegramoje reikalaujama
neatidėliojant išvesti OMON iš Lietuvos.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G.Vagnorius išsiuntė du laiškus į Londoną: vieną – ten susirinkusio G-7 valstybių
vadovams, antrą – asmeniškai TSRS prezidentui M. Gorbačiovui.
Naktį pastebėtas intensyvus karinės technikos judėjimas iš
Šiaurės miestelio į Pabradę.
Liepos 16 d.
Ministras A. Dobravolskas paskirtas trečiuoju Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotoju.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įsigaliojimo ir
taikymo“. Šis įstatymas įsigalioja nuo rugpjūčio 1 d.
Liepos 17 d.
Lietuvoje pirmą kartą nuo 1940 m. įvyko varžytynės.
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas priėmė kreipimąsi į
Lietuvos Respublikos politines partijas bei visuomenines organizacijas. Kreipimesi rašoma, kad „Jėgos naudojimas ir skatinimas ją panaudoti ne tik nesuderinami su demokratijos nuostatomis, bet ir pavojingi iš sovietinio totalitarizmo besivaduojančios tautos puoselėjamai nepriklausomybės ir valstybingumo
idėjai, todėl neturėtų būti praktikuojami nei politinių partijų,
nei visuomeninių organizacijų; jie nebus toleruojami ir teisėsaugos organų.“
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Liepos 18 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis Maskvoje susitiko su Rusijos Federacijos prezidentu B. Jelcinu. Susitikime buvo svarstoma Rusijos Federacijos
ir Lietuvos Respublikos tarpvalstybinė sutartis.
Liepos 19 d.
Į Lietuvą atvyko Vokietijos Bundestago deputatas, Pabaltijo draugų rato Bundestage narys Reinholdas Hilleris.
Liepos 23 d.
Sovietinės armijos kareiviai iš Vilniaus rajono Nemėžio
kolūkio gamybinio centro pagrobė dešimt Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai priklausančių transporto priemonių.
Liepos 24 d.
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas priėmė nutarimą dėl
darbo grupės dalyvavimui ESBK procese koordinuoti įsteigimo.
Liepos 25 d.
Vilniuje lankėsi SSRS geležinkelių transporto ministras L.
Matiuchinas. Jį priėmė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V.
Landsbergis, Ministras Pirmininkas G. Vagnorius, susisiekimo
ministras J. Biržiškis.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Žemės
reformos įstatymą.
Liepos 26 d.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovai
susitiko su Ministru Pirmininku G.Vagnoriumi.
Įvyko Saksonijos Landtago prezidento Ericho Iltgeno vizitas.
Liepos 27 d.
Kaune iškilmingai atidarytos IV Pasaulio lietuvių sporto
žaidynės.
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Liepos 28 d.
Naktį užpultas ir padegtas Saločių pasienio kontrolės
punktas.
Liepos 29 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis ir Rusijos TFSR prezidentas B. Jelcinas Maskvoje pasirašė sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų
Federacinės Socialistinės Respublikos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų, susitarimą tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos
Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos dėl bendradarbiavimo ekonominėje ir socialinėje-kultūrinėje RTFSR Kaliningrado srities raidoje ir protokolą dėl atstovybių atidarymo.
Atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę pripažino Rusijos
Federacija.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus, kuriais pripažįstamos nepriklausomos Slovėnijos Respublika ir Kroatijos Respublika.
Liepos 31 d.
Naktį Medininkų pasienio kontrolės poste nušauti muitinės ir policijos pareigūnai: Mindaugas Balavakas, Juozas Janonis, Algimantas Juozakas, Algirdas Kazlauskas, Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius. Dar du muitininkai Tomas Šernas
ir Ričardas Rabavičius sunkios būklės nuvežti į ligoninę.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė potvarkį „Dėl sugriežtinto pasienio kontrolės režimo įvedimo".

RUGPJ Ū T I S
Rugpjūčio 1 d.
Sušaukta neeilinė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos sesija. Posėdžiavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, Laikinoji gynybos vadovybė. Tartasi,
kaip užbėgti už akių smurto eskalavimui.
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Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimusis į valstybes – Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos nares, į Islandijos ir Danijos parlamentus, į Lietuvos
žmones, į visas pasaulio demokratines valstybes dėl TSRS represinių struktūrų išvedimo iš Lietuvos ir raginimą asmenims,
ligi šiol tarnaujantiems TSRS KGB.
Informacijos agentūra TASS išplatino Pabaltijo karinės apygardos tarybos pareiškimą, kuriame teigiama, kad apygardos
kariškiai nėra prikišę nagų prie Medininkų žudynių. Tai esą
noras sukelti pilietinį karą.
Laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas M. Misiukonis jo paties prašymu atleistas iš šių pareigų.
Free Congress Foundation Vilniuje organizavo lietuvių ir
amerikiečių politinį seminarą.
Naktį Vilniuje, priešais TSRS vidaus reikalų ministerijai priklausantį viešbutį Sapiegos gatvėje, nugriaudėjo stiprus sprogimas, nuo kurio išdužo visi penkiaaukščio pastato langų stiklai.
Rugpjūčio 2 d.
Ligoninėje nuo šautinių žaizdų galvoje mirė Medininkų pasienio kontrolės poste liepos 31 d. sunkiai sužeistas muitininkas R. Rabavičius.
Naktį pastebėtas aktyvus kariškių ir OMON judėjimas
(ypač Kauno–Marijampolės ruože).
Rugpjūčio 3 d.
Lietuva Antakalnio kapinėse palaidojo septynias nepriklausomybės aukas, žuvusias Medininkuose.
Vilniuje pasirašytas Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos vyriausybių susitarimas dėl
prekybinių ir ekonominių ryšių bei mokslinio techninio bendradarbiavimo.
Kroatija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugpjūčio 4 d.
Punske įvyko Lenkijos Seimo užsienio reikalų komisijos ir
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatų bei vyriausybės at-
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stovų susitikimas. Aptartos Lenkijos ir Lietuvos valstybių santykių, lenkų Lietuvoje ir lietuvių Lenkijoje gyvenimo problemos, taip pat ekonominio bendradarbiavimo galimybės. Lenkijos Seimo Užsienio reikalų komisijos pirmininkas Bronisłavas
Geremekas patikino, kad Lenkija nerems Lietuvoje lenkų separatizmo ir Lietuvos nepriklausomybės priešų.
Rugpjūčio 5 d.
Lietuvoje pradėta prekyba didesnės paklausos prekėmis pagal bendruosius talonus.
Kaune įkurtas naujas politinis susivienijimas – Tautos nepriklausomybės frontas.
Paskelbtas TSRS karininkų visuomeninės organizacijos
„Skydas“ („Ščit“) nepriklausomų karinių ekspertų komisijos,
preliminariai ištyrusios liepos 31 d. įvykius Medininkų muitinės poste, pareiškimas.
Vilniuje pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos sutartis dėl ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo.
Rugpjūčio 7 d.
TSRS karininkų visuomeninės organizacijos „Skydas“ („Ščit“)
ekspertai nustatė, kad Medininkų operaciją planavo ir jai vadovavo TSRS KGB, Vilniaus ir Rygos OMON padaliniams skirtos
pagalbinės funkcijos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė potvarkiu įpareigojo Vidaus reikalų ministeriją skubiai, pasitelkus policijos rezervą,
organizuoti laikinąją Lietuvos Respublikos svarbiausiųjų muitinės postų apsaugą.
Rugpjūčio 8 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtas Lietuvos ginklų fondas.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
padarė pareiškimą dėl įvykių Lietuvoje.
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Rugpjūčio 9 d.
Lietuvos Sąjūdis prie OMON dislokacijos vietos Valakampiuose organizavo trijų dienų piketą – protesto akciją „OMON
von!“
Rugpjūčio 10 d.
Vilniaus profesinių sąjungų kultūros rūmuose įvyko Konsultacinio seimo III sesija.
Rugpjūčio 11 d.
Vilniuje prie OMON štabo įvyko taikus piketas dėl Medininkų tragedijos.
Rugpjūčio 12 d.
Lietuvos Sąjūdis prie KGB būstinės Vilniuje pradėjo piketą.
Rugpjūčio 13 d.
JAV prezidentas G. Bushas parašė atsakymą Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G. Vagnoriui į šio laišką dėl
Medininkų muitinės posto užpuolimo.
Rugpjūčio 14 d.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
priėmė naujai paskirtą TSRS ginkluotųjų pajėgų Pabaltijo karinės apygardos Vilniaus įgulos vadą V. Frolovą.
Su oficialiu vizitu Lietuvoje lankėsi Armėnijos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Levonas Ter-Petrosianas.
Jis su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku V. Landsbergiu pasirašė Sutartį dėl Lietuvos Respublikos ir
Armėnijos Respublikos tarpvalstybinių santykių. Šia sutartimi
pripažinta abiejų respublikų nepriklausomybė.
Rugpjūčio 16 d.
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo narys A. Sakalas išvyko į Švediją dalyvauti Baltijos respublikų ir Vakarų Europos
šalių atstovų susitikime.
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Rugpjūčio 19 d.
9 val. ryto užimta radijo stotis Sitkūnuose, televizijos stotis Juragiuose, Kauno radijo relinis punktas Žaliakalnyje ir Nepriklausomos Lietuvos televizijos Kauno programų direkcijos pastatas.
Nemenčinės plentu Vilniaus link pajudėjo tankų kolona,
o iš Alytuje dislokuoto desantininkų pulko į sostinę permesti
kariškiai. Visuose Lietuvoje esančiuose kariniuose daliniuose
paskelbta karinė parengtis.
15.30 val. užimtas Vilniaus valstybinis telefono ir telegrafo
centras.
16 val. Lietuvoje vyriausiojo muitininko pavaduotojo V. Valicko sprendimu laikinai sustabdyta pasienio kontrolės postų
veikla.
16 val. prasidėjo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos neeilinė sesija. Vėlai vakare po ilgų debatų buvo ratifikuota Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos sutartis „Dėl tarpvalstybinių santykių
pagrindų“.
Apie 19 val. grupė ginkluotų omonininkų įsiveržė į Vilniaus
taksi parką, užblokavo visus vartus.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą „Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos
Aukščiausiajai Tarybai, Prezidentui Borisui Jelcinui“. Jame rašoma: „Mes solidarizuojamės su visomis Rusijos pažangiomis
jėgomis ir tvirtai remiame jų civilines pasipriešinimo akcijas,
visas pastangas apginti pagrindines žmonių teises ir laisves.“
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimąsi „Į pasaulio demokratinių valstybių parlamentus ir vyriausybes“, taip pat kreipimąsi į valstybes – Europos saugumo
ir bendradarbiavimo konferencijos dalyves – su prašymu pritaikyti Paryžiaus Chartijos numatytą konfliktų sprendimo mechanizmą ir atsiųsti į Lietuvą raporto misiją“: „1991 m. rugpjūčio 19 d. TSR Sąjungoje prasidėjęs perversmas ir plintanti agresija prieš Lietuvą gresia nauja Lietuvos Respublikos aneksija ir
taikių žmonių kraujo praliejimu.“ (…) „Atėjo lemiamas metas,
kai Jūsų ryžtingi, konkretūs veiksmai gali apginti žmonių gyvy-
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bes, apsaugoti Lietuvos valstybingumą, demokratiją Europoje ir
pasaulyje.“
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ypatingosiomis sąlygomis“.
Karinės įgulos vadas pulkininkas I. Černychas pasiskelbė
ypatingosios padėties komendantu Klaipėdoje.
Rukloje (Jonavos r.) TSRS desantininkai naktį patruliavo
mieste, tačiau kariškiai laikėsi neutraliai.
Klaipėdoje padidėjo kariškių judėjimas. Miesto centre jie
ėmė reguliuoti transporto eismą.
Kaune nuo 22 val. iki 5 val. ryto visi tiltai ir pagrindiniai
keliai buvo blokuojami tarybinių šarvuočių.
Nutraukta Lietuvos Respublikos muitinės postų veikla.
***
Tarybų Sąjungoje įvykdytas karinis perversmas. Paskelbta
apie ypatingosios padėties įvedimą šešiems mėnesiams kai kuriose TSRS vietovėse.
Rugpjūčio 20 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl
perversmo Sovietų Sąjungoje padarinių Lietuvos Respublikai“.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklos ypatingomis sąlygomis“, „Dėl Sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos tarpvalstybinių santykių pagrindų ratifikavimo“, „Dėl pasirengimo politiniam streikui“, kreipimąsi „Į Lietuvos Respublikoje dislokuotus
Tarybų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų kareivius ir karininkus.“
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmus buvo
apsupę apie 80 šarvuočių, kurie po 20 minučių pasitraukė.
Vilniaus–Kauno–Ukmergės keliuose patruliavo kariškiai.
Karo komendantas pulk. G. Belousovas perdavė Lietuvos
Respublikos Aukščiausiajai Tarybai generolo leitenanto V. Očialovo raštą, kuriame reikalaujama nuginkluoti Krašto apsaugos
departamentą, SKAT, Šaulių sąjungą ir kitas struktūras.
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Rugpjūčio 21 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą
„Dėl teisinio persekiojimo už veiksmus, nukreiptus prieš teisėtą
Rusijos valdžią“. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimus „Dėl buvusių sąjunginio pavaldumo įmonių“, dėl TSRS vidaus
reikalų ministerijos OMON, dislokuoto Lietuvos Respublikoje.
Naktį TSRS kariškiai užgrobė Televizijos ir radijo stotis
Šiauliuose, Panevėžyje ir Viešintose (Anykščių rajone), Panevėžio telefono ir telegrafo stotį.
Po pietų iš sausio 13 d. kariškių užimtų Televizijos ir radijo
rūmų Vilniuje ėmė kraustytis kariškiai ir kolaborantai. 18 val.
nukabinta visą rūmų okupacijos laiką kabojusi raudona vėliava.
Sudaryta valstybinė komisija užgrobtiems Lietuvos televizijos ir radijo objektams perimti.
Kariškiai pasitraukė iš Panevėžio, Kauno ir Šiaulių radijo ir
televizijos pastatų.
Vakare prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
pastato incidento tarp jo gynėjų ir į rūmų teritoriją įsiveržusių sovietų kariškių metu žuvo savanoris iš Alytaus A. Sakalauskas.
***
Vidudienį Rusijos Federacijos prezidentas B. Jelcinas iš Rusijos parlamento tribūnos paskelbė, kad chunta pralaimėjo.
Rugpjūčio 22 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus „Dėl Sovietų Sąjungos karinių-represinių struktūrų Lietuvoje“, „Dėl LKP (TSKP) struktūrų veiklos Lietuvoje“, „Dėl Šalčininkų rajono tarybos prezidiumo ir Ignalinos rajono Sniečkaus
gyvenvietės tarybos prezidiumo antikonstitucinės veiklos“,
įstatymą „Dėl LKP (TSKP) turto paėmimo“.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė deklaracijas „Dėl Lietuvos Respublikos santykių su nepriklausoma
Latvijos Respublika“ ir „Dėl Lietuvos Respublikos santykių su
nepriklausoma Estijos Respublika“. Deklaracijose sveikinamos
estų ir latvių tautos bei visi Latvijos ir Estijos žmonės.

301

Atnaujinta Lietuvos Respublikos muitinių postų veikla.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė pareikalavo grąžinti 21
užgrobtą pastatą, kuriuos išvardijo sąraše, įteiktame TSRS valdžios pareigūnams.
Lietuvos Respublika perėmė užimtus Lietuvos radijo ir televizijos rūmus ir televizijos bokštą.
Okupacinė TSRS kariuomenė išvesta iš Spaudos rūmų, Televizijos ir radijo pastatų, TV bokšto ir kitų objektų.
Naktį TSRS kariuomenės Vilniaus įgulos kariškiai keturiais
šarvuočiais iš LKP CK rūmų išvežė LKP (TSKP) vadovus M. Burokevičių, J. Naudžiūną ir J. Jermalavičių. Šie veikėjai aktyviai
palaikė „Valstybinį ypatingosios padėties komitetą“.
***
Per BBC radijo antrąją programą Rusijos užsienio reikalų
ministras A. Kozyrevas paragino Vakarus nedelsiant pripažinti
Baltijos šalių nepriklausomybę.

Rugpjūčio 23 d.
Vilniuje vyko tarpparlamentinė konferencija „Baltijos valstybių laisvė ir Naujoji Europa“.
Vilniuje įvyko mitingas, į kurį buvo pakviesta visa Lietuva.
Laužai, užkurti kas 2 kilometrai, suliepsnojo nuo Vilniaus iki
Talino.
Vyriausybinė komisija, vadovaujama Lietuvos Respublikos
vicepremjero Z. Vaišvilos, perėmė Lietuvos KP (TSKP) turtą.
LKP CK rūmus saugo policija.
18.15 val. Vilniuje, Lukiškių aikštėje, išmontuotas paminklas V. Leninui.
Naktį kolaborantai pabėgo iš LKP CK pastato.
Lietuvos laivams, vykstantiems į reisus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nurodė iškelti Lietuvos vėliavą.
Po 225 okupacijos dienų į Vilniuje esančius Spaudos rūmus
grįžta spaustuvininkai, leidybos įmonės Spauda” darbuotojai,
laikraščių redakcijos, žurnalistai.
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Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pastato apsaugą perėmė Lietuvos policija.
Lenino paminklas ir patranka nukelti Klaipėdoje.
Įvyko Kipro Respublikos ambasadoriaus Tasos’o Panayides’o
vizitas.
Latvija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugpjūčio 24 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimąsi, skirtą „Demokratinių šalių parlamentams“. Jame rašoma:
„Bolševizmas turi būti ištirtas, įvertintas ir pasmerktas, kad nepasikartotų jokiu pavidalu. Jo padarytų nusikaltimų iniciatoriai
ir vykdytojai turi būti teisiami.“
Iš Policijos akademijos OMON persikėlė į Šiaurės miestelį.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus „Dėl buvusių SSRS karinių komisariatų“, „Dėl Sovietų Sąjungos KGB veiklos Lietuvoje ištyrimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų“, „Dėl SSRS karinių komendantūrų pastatų
ir kito turto perėmimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
sienų“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimus „Dėl
SSRS valstybės saugumo komiteto padalinio Lietuvoje“ (nutraukiama KGB Lietuvos padalinio veikla), „Dėl Vyriausybinės
komisijos LKP (TSKP) turtui inventorizuoti ir paimti Lietuvos
Respublikos nuosavybėn“, „Dėl SSRS Lietuvos respublikinės
muitinės veiklos nutraukimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos vizų“.
Norvegija, Vengrija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Danijos Karalystė atkūrė diplomatinius santykius su Lietuvos Respublika.
Rugpjūčio 25 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybinių sienų apsaugos ir Krašto apsaugos departamento Pasienio apsaugos tarnybos pareigūnų
apginklavimo“.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir TSRS valstybės saugumo
komitetas pasirašė abipusių įsipareigojimų protokolą dėl Lietuvoje veikiančio šios organizacijos padalinio likvidavimo ir santykių reguliavimo pereinamuoju laikotarpiu. Tai buvo pirmasis
tarpvalstybinis Lietuvos Respublikos ir TSRS susitarimas.
Prancūzija ir Argentina paskelbė pripažįstančios atkurtą
Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugpjūčio 26 d.
Lietuvos Respublikai perduotos visos tarybinės muitinės.
Lietuvos muitinės pradėjo išduoti lietuviškas vizas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė potvarkius „Dėl
TSRS valstybės saugumo komiteto padalinio Lietuvoje ginklų
paėmimo“ ir „Dėl vyriausybinės TSRS karinių komisariatų veiklos nutraukimo (likvidacinės) komisijos sudarymo“.
Reikjavike įvyko Islandijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos bei Estijos Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo ceremonija.
Danijos Karalienė Margarethe II priėmė Baltijos valstybių
užsienio reikalų ministrus. Danijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos
užsienio reikalų ministrai pasirašė dokumentus, patvirtinančius Danijos ir Baltijos valstybių diplomatinių santykių atnaujinimą.
Bulgarija, Italija, Kanada, Lenkija, Malta, San Marinas, Portugalija, Rumunija, Ukraina pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugpjūčio 27 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė potvarkį „Dėl
TSRS valstybės saugumo komiteto padalinio Lietuvoje pastatų
perdavimo“.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl visiško SSRS ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos
Respublikos“.
Santykių su TSRS kariškiais klausimus telefonu aptarė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Lands-

304

bergis ir naujasis TSRS gynybos ministras maršalas J. Šapošnikovas. Pastarasis pranešė, kad yra duotas nurodymas iš trijų
Baltijos valstybių išvesti visus OMON padalinius.
Atkurti Lietuvos Respublikos diplomatiniai santykiai su
Norvegijos Karalyste.
***
TSRS KGB pirmininko pavaduotojas generolas leitenantas
Fedosejevas atvyko tartis dėl visiško KGB struktūrų likvidavimo Lietuvoje, turto bei pastatų.
Airija, Albanija, Australija, Belgija, Didžioji Britanija, Gruzija, Ispanija, Liuksemburgas, Estija, Vokietija, Švedija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Švedijos Karalystės užsienio reikalų ministro specialusis
pasiuntinys Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui V. Landsbergiui įteikė Karaliaus Karlo Gustavo laišką,
kuriame pranešama, kad Švedijos Karalystė pripažino atkurtą
Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Briuselyje Europos Bendrijos šalių (išskyrus Olandiją ir Ispaniją) užsienio reikalų ministrai nutarė pripažinti atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugpjūčio 28 d.
Į Vilnių atvyko Europarlamento deputatas Christopheris
Jacksonas.
Austrija, Čilė, Naujoji Zelandija, Pietų Afrikos Respublika,
Suomija, Šveicarija, Urugvajus pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Bonoje Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos
Respublikos užsienio reikalų ministrai pasirašė sutartį dėl Baltijos valstybių diplomatinių santykių atnaujinimo.
Rugpjūčio 29 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis Prancūzijos Respublikos užsienio reikalų ministrui R. Diuma perdavė laišką, adresuotą SNO generaliniam
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sekretoriui. Laiške reiškiamas Lietuvos Respublikos pageidavimas stoti į SNO.
Vilniuje, Jogailos gatvėje, iškilmingai atidaryta pirmoji Lietuvoje užsienio valstybės – Švedijos Karalystės ambasada.
Aptarti diplomatinių santykių į Vilnių atvyko Prancūzijos
Respublikos užsienio reikalų ministras R. Diuma. Jis su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru A. Saudargu pasirašė
komunikatą dėl diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Prancūzijos atnaujinimo.
Įvyko Danijos Karalystės parlamento Tyrimų komisijos vizitas.
Čekijos ir Slovakijos Federacinė Respublika, Mongolija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugpjūčio 30 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą dėl Lietuvos valstybės herbo.
Lietuvos Respublikos vizas pradėjo išduoti Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone.
Įvyko JAV senatoriaus Larry’io Presslerio vizitas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl TSRS
užsienio ekonominių ryšių ministerijos Įgaliotinio valdybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos nutraukimo.
Vilniuje lankėsi Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininkas A. Bjorchas.
Vilniuje lankėsi oficiali Italijos delegacija, vadovaujama užsienio reikalų ministro pavaduotojo Claudijaus Vitalone'o. Buvo
pasirašytas susitarimas dėl abiejų šalių diplomatinių santykių
atnaujinimo.
Vatikanas paskelbė atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės pripažinimą.
Rugpjūčio 31 d.
Medininkuose įvyko Lietuvos Sąjūdžio organizuotas mitingas Medininkų tragedijai paminėti.
Iš Vilniaus į TSRS išskrido didžioji OMON būrio dalis.
***
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Kirgizija paskelbė atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės pripažinimą.

RUG S Ė J I S
Rugsėjo 1 d.
A. Saudargas Vilniuje susitiko su Baltarusijos užsienio reikalų ministru P. Kravčenka.
Vingio parke įvyko Laisvės šventė.
Maskvoje Baltijos valstybių premjerai G. Vagnorius, I. Godmanis ir E. Savisaaras susitiko su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku J. Majoru.

Rugsėjo 2 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis išvyko į Budapeštą. Čia pasirašyta deklaracija
dėl Lietuvos Respublikos ir Vengrijos diplomatinių santykių.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
Maskvoje susitiko su Rusijos Federacijos ministru pirmininku
I. Silajevu.
Airijos ambasadorius Varšuvoje, Airijos užsienio reikalų
ministerijos įgaliotinis R. Brayanas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas pasirašė Airijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių atkūrimo deklaraciją.
Ekvadoras, JAV, Olandija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Bonoje atidaryta Lietuvos Respublikos pasiuntinybė Vokietijoje.
Rugsėjo 3 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė deklaraciją „Dėl Lietuvos Respublikos santykių su suverenia ir nepriklausoma Moldovos Respublika“.
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Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis priėmė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų
ministrą Douglasą Hoggą.
Į Vilnių atvyko Bavarijos delegacija, vadovaujama valstybės
ministro dr. P. Gauweilerio.
Laikinojo reikalų patikėtinio Latvijoje pareigas pradėjo eiti
Algirdas Žvirėnas.
Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos atstovai prie Jungtinių
Tautų Organizacijos įteikė JT Generaliniam sekretoriui Javierui
Pérezui de Cuellarui Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių vadovų laiškus, kuriuose buvo prašoma priimti į šią organizaciją.
Turkija, Graikija, Nikaragva, Libija, Slovėnija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę
Rugsėjo 4 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pradėjo neeilinę sesiją. Priimtas nutarimas „Dėl Šalčininkų rajono, Vilniaus
rajono ir Ignalinos rajono Sniečkaus gyvenvietės tarybų paleidimo“.
Įvyko Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos
pirmininko Laurent Fabius vizitas.
Brazilija, Izraelis, Tunisas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 5 d.
Deklaraciją dėl diplomatinių santykių atkūrimo pasirašė
Šveicarijos Konfederacijos užsienio reikalų departamento ambasadorius J. Stahelinas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pavaduotojas G. Šerkšnys.
Įvyko Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos
Socialistų grupės delegacijos, vadovaujamos Socialistų grupės
pirmininko Jean Aurouxo, vizitas.
Laikinojo reikalų patikėtinio Belgijoje (faktiškai ir prie
Europos Bendrijos bei NATO) pareigas pradėjo eiti Rimantas
Morkvėnas. Informacijos biuras Briuselyje pertvarkytas į diplomatinę atstovybę.
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Korėja, Meksika pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą
valstybę.
Rugsėjo 6 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas
nutarė paskirti S. Lozoraitį Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Įvyko JAV Kongreso Europos saugumo ir bendradarbiavimo
komisijos delegacijos vizitas.
Naujai sudaryta TSRS Valstybės Taryba pripažino atkurtą
Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Gvinėja, Japonija, Kolumbija, Singapūras, Egiptas pripažino
atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 7 d.
Įvyko Šiaurės Tarybos generalinio sekretoriaus Josteino Osneso vizitas.
Įvyko Turkijos ambasadoriaus Maskvoje Volhano Vuralo vizitas.
Į Vilnių atvyko JAV Kongreso delegacija, kurią sudaro 50
asmenų.
Maskvoje Lietuvos vyriausybinę delegaciją, kuriai vadovavo Ministro Pirmininko pavaduotojas Z. Vaišvila, priėmė SSRS
vidaus reikalų ministras V. Baranikovas ir SSRS gynybos ministras I. Šapošnikovas.
Afganistanas, Kinija, Peru, Senegalas, Šiaurės Korėja, Bangladešas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 8 d.
Padėkos diena. Visoje Lietuvoje bažnyčiose žmonės dėkojo
Dievui už Lietuvos nepriklausomybę.
Kardinolas V. Sladkevičius ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis pasirašė Lietuvos paaukojimo Nekaltosios Mergelės Marijos Širdžiai aktą.
Įvyko Danijos Karalystės užsienio reikalų ministro Uffe'o
Ellemanno-Jenseno vizitas.
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Įvyko Suomijos parlamento delegacijos, vadovaujamos Socialdemokratų partijos narės, parlamento pirmininko pirmosios
pavaduotojos Saaros-–Marijos Paakkinen, vizitas.
Į Vilnių atvyko Vokietijos Bundestago pirmininkė Rita Süssmuth. Ji dalyvavo Šiluvos atlaiduose.
Pakistanas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 9 d.
Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama užsienio reikalų ministro pirmojo pavaduotojo V. Katkaus, išvyko į Maskvą
dalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje.
Atleisti iš pareigų Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybių valdybų valdytojai, jų pavaduotojai ir kiti pareigūnai.
Įvyko Danijos Karalystės parlamento Kultūros komisijos,
vadovaujamos Socialdemokratų partijos narės Hannės Andersen, vizitas.
Taline įvyko Baltijos valstybių vyriausybių vadovų Gedimino Vagnoriaus, Edgaro Savisaaro, Ivaro Guodmanio susitikimas
su Europos Komisijos viceprezidentu Fransu Andriesenu. Pasikeista informacija apie pagrindines Baltijos šalių ekonominės
politikos kryptis, aptartos šių šalių galimybės integruotis į Vakarų rinkos struktūras.
Danijos futbolo asociacija pareiškė, kad ji visų penkių Šiaurės Europos šalių vardu parašė laiškus į FIFA bei UEFA su prašymais priimti Baltijos šalių futbolo federacijas į šias tarptautines organizacijas.
Bolivija, Indija, Žaliojo Kyšulio Respublika (Kabo Verde),
Kuba, Sirija, Tailandas, Vietnamas pripažino atkurtą Lietuvos
nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 10 d.
10–11 d. Vilniuje viešėjo Suomijos parlamento delegacija,
vadovaujama parlamento pirmininko pirmosios pavaduotojos
Saaros-Marijos Paakkinen. Delegaciją priėmė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.
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Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos seniūnu išrinktas E. Gentvilas.
Azerbaidžanas, Iranas, Nepalas pripažino atkurtą Lietuvos
nepriklausomą valstybę.
***
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (EBSK)
valstybių užsienio reikalų ministrų pasitarime Maskvoje pasiektas konsensusas dėl Baltijos valstybių priėmimo tikrosiomis ESBK narėmis.
Rugsėjo 11 d.
Madagaskaras ir Malaizija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas G. Bushas priėmė
Lietuvos Respublikos ambasadorių JAV S. Lozoraitį.
Rugsėjo 12 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis priėmė Kinijos Liaudies Respublikos užsienio
reikalų ministro pavaduotoją Tian Cian Pei.
Įvyko Vokietijos užsienio reikalų ministro H. D. Genscherio
vizitas.
Armėnija, Kipras pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
***
Niujorke Jungtinių Tautų Saugumo Taryba rekomendavo
Generalinei Asamblėjai priimti Baltijos šalis į Jungtinių Tautų
Tarybą.
Rugsėjo 13 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis priėmė Rumunijos užsienio reikalų ministrą
N. Adrianą.
Įvyko ekonominių Bendrijų komisijos delegacijos, vadovaujamos H. De Lange, vizitas.
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Jemenas pripažino atkurtas Lietuvos Respublikos, Latvijos
Respublikos ir Estijos Respublikas.
Rugsėjo 14 d.
Į Lietuvą atvyko JAV valstybės sekretorius Jamesas A. Bakeris.
Rugsėjo 15 d.
Šilalės rinkimų apygardoje įvyko rinkimai į mirusio Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato V. Šadreikos
vietą. Aukščiausiosios Tarybos deputatu išrinktas monsinjoras
A. Svarinskas.
Bachreinas, Jordanija, Kuveitas pripažino atkurtą Lietuvos
nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 16 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė potvarkį „Dėl LKP
(ir LDDP), LLKJS (ir Lietuvos jaunimo forumo) sąskaitų bankų
įstaigose įšaldymo“.
Įvyko Islandijos ambasadoriaus Ingvio S. Ingvarssono vizitas.
Lietuvos Respublikos ryšių ministerija išėmė iš apyvartos
TSRS pašto ženklus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės delegacija, vadovaujama
Ministro Pirmininko G. Vagnoriaus, išvyko oficialaus vizito į
Vokietiją.
Filipinai, Saudo Arabija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 17 d.
Įsteigta Baltijos biržų asociacija.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko
pavaduotojas B. Kuzmickas ir vicepremjeras V. Pakalniškis priėmė būsimąjį Islandijos ambasadorių Lietuvos Respublikoje I.
S. Ingvarssoną.
Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos 46ojoje sesijoje Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika ir Estijos
Respublika priimtos į JTO.
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Indonezija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Niujorke Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis susitiko su JAV prezidentu G. Bushu.
Rugsėjo 18 d.
Lietuva priimta į Tarptautinį olimpinį komitetą.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
nutarimu Lietuvos Respublikos atstovu Jungtinių Tautų Organizacijoje paskirtas A. Simutis.
Įvyko Lenkijos Respublikos Senato ir Seimo delegacijos, vadovaujamos Užsienio reikalų komisijos nario T. Kłopotowskio,
vizitas.
Lietuvoje lankėsi Olandijos ambasadorius Maskvoje Ch.
Croneris. Jis domėjosi, kaip Lietuva ir Olandija galėtų užmegzti
diplomatinius santykius, kokie būtų abiejų šalių bendradarbiavimo interesai.
Įvyko Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos delegacijos, vadovaujamos parlamento nario Michelio Pelchat, vizitas.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
Bonoje susitiko su Vokietijos kancleriu H. Koliu.
Rugsėjo 19 d.
Jungtiniai Arabų Emyratai pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 20 d.
Laosas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Įvyko Vokietijos Hesseno žemės delegacijos, vadovaujamos
Vokietijos laisvųjų demokratų partijos viceprezidento Wolfgango Gerhardto, vizitas.
Rugsėjo 21 d.
Vilniuje įvyko 5-oji Lietuvos konsultacinio seimo sesija.
Į Vilnių atvyko buvęs Libano prezidentas Amine'as Gemayelis.

313

Rugsėjo 23 d.
Žydų genocido aukų atminimo diena.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis priėmė VLIK pirmininką dr. K. Bobelį.
Laikinojo reikalų patikėtinio Lenkijoje pareigas pradėjo eiti
Dainius Junevičius.
Rugsėjo 24 d.
Nutraukta Injurkolegijos atstovybės Lietuvoje veikla.
Baltijos Tarybos posėdyje Taline Lietuvos, Latvijos ir Estijos
vyriausybių vadovai Gediminas Vagnorius, Įvaras Guodmanis
ir Edgaras Savisaaras nusprendė sukurti trišalę muitų sąjungą.
Be to, Baltijos valstybių ministrai pirmininkai susitiko su didžiųjų tarptautinių finansinių organizacijų – Europos plėtros ir
rekonstrukcijos, Pasaulio ir Šiaurės šalių investicijų bankų bei
Tarptautinio valiutos fondo – atstovais.
Turkmėnistanas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą
valstybę.
Įvyko Argentinos Respublikos ambasadoriaus Gastono de
Pratgay’aus vizitas.
Rugsėjo 25 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių sukūrimo“.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl darbo grupės Sovietų Sąjungos KGB veiklos Lietuvoje
dokumentacijai tvarkyti sudarymo“.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pirmasis
pavaduotojas V. Katkus ir Korėjos LDR ambasadorius TSRS Sen
Saugh Pilas pasirašė diplomatinio bendradarbiavimo sutartį.
Panama pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Rugsėjo 26 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą
„Dėl Tarpparlamentinės Sąjungos Lietuvos grupės įsteigimo“.

314

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis Kopenhagoje dalyvavo Šiaurės Tarybos Prezidiumo ir Baltijos valstybių parlamentų delegacijų susitikime.
Rugsėjo 27 d.
Rygoje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis susitiko su Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku A. Gorbunovu. Lietuvos ir Latvijos atstovai aptarė bendrą poziciją dėl neatidėliotino SSRS
armijos išvedimo iš dviejų valstybių, būsimų santykių ir derybų
su SSRS problemas.
Į Lietuvą atvyko Šv. Tėvo įgaliotinis pronuncijus arkivyskupas A. J. Bačkis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu vicepremjeras
Z. Vaišvila paskirtas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamento generaliniu direktoriumi.
Rugsėjo 28 d.
Vilniaus menininkų rūmuose įvyko Lietuvos Sąjūdžio konferencija.
Rugsėjo 29 d.
Į Vilnių atvyko Tibeto ir viso pasaulio budistų Dvasios tėvas Dalai Lama.
Rugsėjo 30 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas
priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos policijos šventės atgaivinimo“.
Į Baltarusiją konsultuotis dėl derybų išvyko Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama užsienio reikalų ministro pirmojo pavaduotojo V. Katkaus.
Įvyko Danijos Karalystės pasiuntinio Lietuvos Respublikoje
Dano Nielseno vizitas.
Arkivyskupas A. J. Bačkis ir Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras A. Saudargas pasirašė diplomatinių santykių
tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto atkūrimo deklaraciją.
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Namibija, Uzbekistanas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.

S PA L I S
Spalio 1 d.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas ir pirmasis jo pavaduotojas V. Katkus priėmė Lenkijos
Respublikos laikinąjį reikalų patikėtinį Lietuvos Respublikoje
M. Maszkiewiczių ir generalinį konsulą Vilniuje Z. Kitlinskį.
Įvyko Vokietijos Bundestago deputatų Karlo Heinzo Hornhueso ir Adreaso Schockenhosso vizitas.
Laikinojo reikalų patikėtinio Danijoje pareigas pradėjo eiti
Dalius Čekuolis. Informacijos biuras Kopenhagoje pertvarkytas
į ambasadą.
Spalio 2 d.
Vilniuje atidaryta JAV ambasada.
Spalio 3 d.
Lietuvoje įsteigta skrydžių tarnyba, kuri įpareigota prižiūrėti valstybės oro erdvę.
Prasidėjo VI tarptautinis baltistų kongresas.
Spalio 4 d.
Prancūzija grąžino Lietuvai auksą (2246 kg).
Spalio 5 d.
Vilniuje įvyko Baltijos valstybių tarybos posėdis. Vienas iš
pagrindinių darbotvarkės klausimų – TSRS kariuomenės išvedimas iš Baltijos valstybių.
Į Lietuvą atvyko Japonijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas M. Sudzukis.
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Spalio 6 d.
Konservatorių partijos kvietimu į Didžiąją Britaniją išvyko Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis.
Įvyko Vokietijos Federacinės Respublikos darbo ir socialinių reikalų ministro N. Blumo vizitas.
Spalio 7 d.
Lietuva, Latvija ir Estija priimtos į Tarpparlamentinę Sąjungą ir Tarptautinę darbo organizaciją.
Didžiosios Britanijos Parlamento rūmuose Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis
pasirašė UNESCO Konstituciją.
Lietuvoje lankėsi Ispanijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas M. Cajalas.
Įvyko Airijos užsienio reikalų ministro G. Collinso vizitas.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas ir Japonijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas M. Sudzukis pasikeitė diplomatinių santykių tarp Lietuvos Respublikos ir Japonijos užmezgimo deklaracijomis.
Spalio 8 d.
Lietuvos nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų ambasadorius Anicetas Simutis įteikė įgaliojamuosius raštus JT generaliniam sekretoriui Javierui Perezui de Cuellarui.
Lietuvoje su vizitu lankėsi Airijos užsienio reikalų ministras Gerardas Collinsas. Svečią priėmė Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka, užsienio reikalų
ministras Algirdas Saudargas.
Įvyko Prancūzijos Respublikos valstybės sekretoriaus užsienio komercijai Jeano Noelo Jeanenney vizitas.
Spalio 9 d.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas ir TSRS užsienio reikalų ministras B. Pankinas pasikeitė notomis dėl TSRS ir Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių
atkūrimo.
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Maskvoje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas V. Landsbergis susitiko su Rusijos Federacijos viceprezidentu A. Ruckojumi.
Įvyko Šiaurės Atlanto Asmablėjos delegacijos, vadovaujamos Šiaurės Atlanto Asamblėjos Politinio komiteto Rytų Europos ir TSRS pakomitečio pirmininko Jano Petersono, vizitas.
Laikinojo reikalų patikėtinio Sovietų Sąjungoje pareigas
pradėjo eiti E. Bičkauskas.
Spalio 10 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba patvirtino A.
Butkevičių Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministru, V.
Aleškaitį–Lietuvos Respublikos tarptautinių ekonominių santykių ministru.
Atkurta Lietuvos narystė Pasaulinėje pašto sąjungoje.
Vilniuje lankėsi Prancūzijos valstybės sekretorius prekybai
Jeanas Noëlas Jeaneney. Jį priėmė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka, Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius.
10–11 d. Lietuvoje viešėjo Šiaurės Atlanto Asamblėjos delegacija, kuri domėjosi krašto apsaugos koncepcija, pagrindinėmis šio laikotarpio Lietuvos problemomis saugumo srityje, galimomis pagalbos Lietuvai formomis. Delegaciją priėmė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir krašto
apsaugos ministras Audrius Butkevičius.
Spalio 11 d.
Vilniuje iškilmingai pašventinta ir atidaryta Šv. Jonų bažnyčia.
Atkurta Lietuvos narystė Tarptautinėje elektros ryšių sąjungoje.
Įvyko Vokietijos Saksonijos žemės premjero Kurto Biedenkopfo vizitas.
Spalio 13 d.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
išvyko į Bankoką susitikti su Pasaulio banko atstovais.
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Įvyko Pietų Korėjos ambasadoriaus Tak Chae Han vizitas.
Spalio 14 d.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pirmasis
pavaduotojas V. Katkus ir Pietų Korėjos įgaliotasis ambasadorius Tak Chae Han pasikeitė abiejų šalių diplomatinių santykių
užmezgimo aktais.
Spalio 15 d.
Suomijoje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis pasirašė Helsinkio susitarimo Baigiamąjį
aktą, susitiko su Suomijos Respublikos prezidentu M. Koivistu.
Laikinojo reikalų patikėtinio Švedijoje pareigas pradėjo eiti
Algirdas Miškinis. Informacijos biuras Stokholme pertvarkytas
į ambasadą.
Paryžiuje UNESCO Generalinė konferencijos 26-ojoje sesijoje įvyko Baltijos valstybių priėmimo į UNESCO iškilminga
ceremonija.
Spalio 16 d.
Su trijų dienų vizitu į Japoniją išvyko Lietuvos Respublikos
Ministras Pirmininkas G. Vagnorius.
Spalio 17 d.
Skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkui V. Landsbergiui įteikė Didžiosios Britanijos pasiuntinys Lietuvoje M. J. Peartas.
Spalio 18 d.
Tokijuje Lietuvos Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius susitiko su Japonijos ministru pirmininku Tosiki Kaifu, kuris pažadėjo, kad Japonija suteiks Lietuvai ekonominę ir
techninę pagalbą.
Spalio 19 d.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
Seule susitiko su Pietų Korėjos prezidentu Roh Tae Woo.
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Šilutės rajono Bitėnų kapinėse palaidoti iš Vokietijos pargabenti Vydūno palaikai.
Spalio 20 d.
Įvyko Vokietijos Bundestago deputatų Michaelio Gloso ir
Rudolfo Krauso vizitas.
Spalio 22 d.
Lietuvos Respublikos delegacija dalyvavo Šiaurės Atlanto
Asamblėjos 37-ojoje metinėje sesijoje stebėtojo teisėmis.
Minske Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis susitiko su Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku S. Šuškevičiumi.
Mauritanija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Spalio 23 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Aukščiausiosios Tarybos Laikinosios tyrimo komisijos
Sovietų Sąjungos KGB veiklai Lietuvoje ištirti kompetencijos“.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas
paskyrė Lietuvos Respublikos ambasadoriais Vokietijos Federacinėje Respublikoje – V. Antanaitį, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje – V. Balicką, Europos Bendrijoje – A. Venskų.
Įvyko Vokietijos Bundestago deputato Winfriedo Pingerio
vizitas.
23–25 d. Lietuvos krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius viešėjo Belgijoje, kur susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Manfredu Verneriu, NATO politinio komiteto pirmininku Gebhardtu von Moltke. Susitikimų metu buvo aptartos diplomatinių santykių tarp Lietuvos Respublikos ir NATO užmezgimo galimybės, galimos bendradarbiavimo sritys, susipažinta su
NATO organizacijos struktūra, bendradarbiavimo galimybėmis.
Įvyko Belgijos Karalystės užsienio reikalų ministro Marko
Eyskenso vizitas.
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Spalio 24 d.
Vilniuje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis ir Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas S. Šuškevičius pasirašė deklaraciją „Dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos geros kaimynystės
santykių principų“.
Įvyko Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko
Stanislavo Šuškevičiaus vizitas.
Spalio 25 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigti Prekybos ir pramonės rūmai.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis priėmė JAV reikalų patikėtinį Lietuvoje Darrylą
Johnsoną.
Spalio 26 d.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
Hudsono instituto kvietimu išvyko į JAV.
Vilniuje Profesinių sąjungų kultūros rūmuose įvyko IV Lietuvos darbininkų sąjungos suvažiavimas. Sąjungos pirmininke
išrinkta A. Balsienė.
Vilniuje įvyko Lietuvos nepriklausomybės partijos II suvažiavimas. Partijos pirmininku išrinktas V. Čepaitis.
Kaune įvyko Lietuvos konsultacinio seimo VI sesija.
Spalio 28 d.
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas
Landsbergis priėmė S. Viesenthalio centro Izraelio skyriaus direktorių Efraimą Zuroffą.
Lietuvos Respublikos vicepremjeras Z. Vaišvila Prancūzijoje susitiko su Interpolo vadovais.
Lietuvoje lankėsi Švedijos Karalystės užsienio reikalų ministrė Margaretha af Ugglas. Ji susitiko su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku V. Landsbergiu. Su
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru A. Saudargu ji
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pasirašė Prekybos sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir Švedijos
Karalystės.
Indianapolyje (JAV) Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius ir JAV viceprezidentas D. Quayle'as pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos
Valstijų vyriausybės investicijų skatinimo susitarimą.
Spalio 30 d.
Pasirašyta prekybos sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir
Švedijos Karalystės.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui
V. Landsbergiui skiriamuosius raštus įteikė Italijos Respublikos
ambasadorius Lietuvoje F. Tempesta.
Spalio 31 d.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija nusiuntė
notą TSRS dėl kariuomenės išvedimo.
Pasirašytas dvišalis Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos protokolas dėl judėjimo per sieną.

L A PK R I T I S
Lapkričio 1 d.
Lietuvoje keičiami pašto ir kai kurių elektros bei ryšių paslaugų tarifai.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko
pavaduotojas Č. V. Stankevičius Maskvoje susitiko su TSRS delegacijos deryboms su Lietuva vadovu E. Ševardnadze.
Lapkričio 2 d.
Šri Lanka pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Lapkričio 3 d.
Įvyko Brazilijos ambasadorės Vienoje Therezos Quintellos
vizitas.
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Lapkričio 4 d.
60-ojoje Interpolo generalinėje asamblėjoje Lietuvos Respublika vėl priimta į šią tarptautinę organizaciją.
Lapkričio 5 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos“.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis susitiko su Europos Parlamento delegacija, vadovaujama Europos Parlamento viceprezidento Siegberto Alberto.
Įvyko Pietų Afrikos Respublikos užsienio reikalų ministro
R. F. Bothos vizitas.
Lapkričio 6 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui
V. Landsbergiui skiriamuosius raštus įteikė Australijos pasiuntinys Lietuvoje J. Burgessas.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl LKP (SSKP) ir buvusių komunistinių organizacijų turto
paėmimo“.
Kauno miesto savivaldybės valdyboje referendumui dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paskelbti buvo įregistruota Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinė grupė.
Vakare įvyko incidentas Šumsko muitinės poste: pasieniečių bandomi sulaikyti įtariamieji pasipriešino, iššoko iš mašinos, metė granatas ir ėmė bėgti. Sulaikyti visi šį teroro aktą
įvykdę asmenys (trys rusų ir vienas osetinų tautybės). Jie vyko
tikrinti, kaip veikia teroristų grupuotėms priklausančios radijo
stotys.
Lapkričio 7 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis Austrijoje dalyvavo PEN klubo kongrese.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl LKP (SSKP) ir buvusių komunistinių organizacijų turto
paėmimo“.
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Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus taryba surengė šeimyninę protesto – atsisveikinimo su TSRS armija – akciją.
***
Sofijoje pasirašytas susitarimas tarp Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės dėl ekonominio ir prekybinio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo.
Lapkričio 8 d.
Taline įvykusiame Baltijos valstybių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) Aukščiausiųjų Tarybų bendrame pasitarime nuspręsta
įkurti Baltijos valstybių parlamentų bendradarbiavimo tarptautinę organizaciją – Baltijos Asamblėją.
Lapkričio 9 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis priėmė Rusijos Federacijos prezidento paskirtą
Kaliningrado srities administracijos vadovą J. Matočkiną.
Lapkričio 10 d.
Prasidėjo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininko V. Landsbergio penkių dienų vizitas JAV.
Lapkričio 11 d.
Lietuvoje padidintos maisto produktų mažmeninės ir didmeninės kainos.
Naktį policijos, prokuratūros ir valstybės saugumo darbuotojai Vilniuje, Šalčininkų, Švenčionių ir Trakų rajonuose surengė operaciją ir padarė per 70 kratų asmenų, kurie įtariami pogrindine teroristine veikla, butuose.
Briuselyje Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Saudargas
dalyvavo (svečio teisėmis) G-24 grupės ministrų susitikime.
Lapkričio 13 d.
Įvyko Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos
prezidento Laurent Fabiuso vizitas.
***
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Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis Niujorke susitiko su Jungtinių Tautų Asamblėjos
pirmininku ir generaliniu sekretoriumi.
Londone įvyko Lietuvos Respublikos ir Didžiosios Britanijos atstovų derybos dėl Anglijoje deponuoto Lietuvos aukso.
Britai pažadėjo greitai ir teigiamai išspręsti šį klausimą.
Lapkričio 15 d.
Įvyko eilinė Sąjūdžio seimo sesija. Svarstyti politinės sistemos reformos ir prezidento rinkimų klausimai.
Prasidėjo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininko V. Landsbergio keturių dienų vizitas Italijoje.
Lapkričio 18 d.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija sustabdė Respublikonų partijos veiklą.
Įvyko Tarpparlamentinės Sąjungos Britų grupės vizitas.
Įvyko Austrijos užsienio reikalų ministerijos skyriaus vadovo U. Erlicho-Adamo vizitas.
Vatikane Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas V. Landsbergis susitiko su Popiežiumi Jonu Pauliumi II, Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu A. Sodanu.
Lapkričio 19 d.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas gavo Tarptautinio
olimpinio komiteto prezidento J. A. Samarancho pasirašytus
kvietimus į 1992 m. žiemos ir vasaros olimpines žaidynes.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba vidaus reikalų
ministru patvirtino P. Valiuką.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pripažino buvusių TSRS respublikų nepriklausomybę.
Romoje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis susitiko su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos pirmininku G. Andreočiu.
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Lapkričio 20 d.
Vilniaus Savivaldybės aikštėje demontuotas generolo I.
Černiachovskio paminklas.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas priėmė Ukrainos užsienio reikalų ministro pirmąjį pavaduotoją N. Makarevičių. Pasirašytas diplomatinių santykių
atkūrimo tarp Ukrainos ir Lietuvos Respublikos protokolas.
Lapkričio 21 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Profesinių sąjungų įstatymą.
Kardinolas V. Sladkevičius paskyrė prelatą A. Svarinską
Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu.
Lietuvos Respublika ir Armėnija užmezgė diplomatinius
santykius.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas ir Ukrainos užsienio reikalų ministro pavaduotojas M.
Makarevičius pasirašė Protokolą tarp Lietuvos Respublikos ir
Ukrainos dėl diplomatinių santykių užmezgimo.
Dušambe pasirašytas susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tadžikistano Respublikos Vyriausybės dėl
prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo 1992 metais.
Lapkričio 22 d.
Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos karių
dienos“.
Lapkričio 23 d.
Įkurta Demokratinė moterų kolegija.
Lapkričio 24 d.
Didžiojo septyneto (G-7) tarybos pirmininko kvietimu į Tokijyje prasidėjusį tarybos posėdį išvyko Lietuvos Respublikos
Ministras Pirmininkas G. Vagnorius.
Į Europos Tarybos ministrų komiteto sesiją Strasbūre išvyko
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas.
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Lapkričio 25 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis priėmė Kipro Respublikos prezidento specialųjį
pasiuntinį A. A. Nicolaidesą. Jo vizito tikslas – derybos su Lietuvos Respublika dėl diplomatinių santykių užmezgimo.
NATO pranešė, kad užmegs diplomatinius santykius su
Lietuva.
Lapkričio 26 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskyrė Lietuvos Mokslo Tarybą.
Tokijyje Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G.
Vagnorius susitiko su Japonijos užsienio prekybos ir pramonės
ministru K. Watanabe.
Lapkričio 27 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus „Dėl sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos“ ir „Dėl pavedimo Valstybinei komisijai SSRS ginkluotųjų pajėgų nusikaltimams Lietuvoje ištirti“.
Vilniuje atidaryta Lenkijos Respublikos ambasada.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas
paskyrė Osvaldą Balakauską Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Prancūzijos Respublikoje.
Lapkričio 29 d.
Pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ir Ukrainos vyriausybės dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo 1992 metais.
Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Vaidotas Antanaitis įteikė įgaliojamuosius raštus Vokietijos prezidentui Richardui von
Weizsäckeriui.
Įvyko Norvegijos Karalystės ambasadoriaus Pero Gulliko
Stavnumo vizitas.
Įvyko Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos pirmininko E.
Šovos vizitas.
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Lapkričio 30 d.
Penkių didžiųjų šalies laikraščių – „Lietuvos ryto“, „Respublikos“, „Tiesos“, „Vakarinių naujienų“ ir „Valstiečių laikraščio“ –
žurnalistai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su reikalavimu nutraukti nevalstybinės spaudos ekonominį ir politinį
puolimą. Šie laikraščiai išleisti tuščiais puslapiais.
Žurnalistų sąjungoje vyko Lietuvos liberalaus jaunimo sąjungos steigiamoji sueiga.

GRUODI S
Gruodžio 1 d.
Nuo šios dienos Lietuvoje vidutiniškai 40 proc. padidinti
atlyginimai, pensijos, stipendijos ir kitos socialinės išmokos.
Įvyko Europos Tarybos delegacijos vizitas.
Vokietijoje atidaryta Lietuvos Respublikos ambasada.
Gruodžio 4 d.
Lietuva pripažino Ukrainos nepriklausomybę.
Į Vilnių su oficialiu vizitu atvyko Suomijos Respublikos užsienio reikalų ministras P. Vayrynenas. Jis susitiko su Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku V. Landsbergiu ir Ministru Pirmininku G. Vagnoriumi.
Gruodžio 5-8 d.
Paryžiuje Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.
Landsbergis susitiko su Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos
pirmininku, dalyvavo oficialiame Lietuvos ambasados atidaryme, lankėsi Senate, Užsienio reikalų ministerijoje.
Gruodžio 5 d.
Dalyvauti Pan-Europos parlamento konferencijoje į Prancūziją išvyko Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas
Landsbergis. Strasbūre jis pasirašys Paryžiaus Chartiją.
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Spaudoje paskelbtas Lietuvos Sąjūdžio tarybos darbo grupės parengto įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento“
projektas.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos
Respublikos pilietybės įstatymą.
Įvyko Vengrijos socialinių reikalų ministerijos delegacijos
vizitas.
Gruodžio 7 d.
Vilniuje prie Sporto rūmų vyko streikuojančios nepriklausomos spaudos organizuotas protesto renginys „Rokas už spaudos laisvę“.
Gruodžio 9 d.
Vilniaus miesto savivaldybės taryboje įregistruotas Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės pareiškimas, kuriame siūloma surengti referendumą dėl prezidento institucijos atkūrimo Lietuvoje.
A. Racevičius paskirtas Interpolo Lietuvos nacionalinio
biuro vadovu.
Gruodžio 10 d.
Į Vilnių atvyko Šiaurės Tarybos Teisinės komisijos pirmininkė Helgė Adam Möller.
Budapešte pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Vengrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio
ir prekybinio bendradarbiavimo.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Septintoji
frakcija nusprendė persivadinti Nuosaikiųjų frakcija.
Gruodžio 11 d.
Lietuvos Respublikos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje
V. Balickas įteikė skiriamuosius raštus Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrui D. Hurdui.
Lietuvos Respublikos pasiuntinybėje Maskvoje pasirašytas
bendras komunikatas dėl Lietuvos Respublikos ir Mongolijos
Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo.
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Gruodžio 12 d.
Lietuvos Sąjūdis pradėjo rinkti parašus dėl prezidento institucijos atkūrimo Lietuvoje.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras A. Butkevičius priėmė pirmąjį karo atašė Lietuvoje – Švedijos atstovą Kajų
Wahlbergą. Jis reziduos Varšuvoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl didmeninių ir mažmeninių kainų indeksavimo.
Vilniuje išmontuotas bene paskutinis metalinis socializmo
simbolis – monumentas tarybiniams partizanams ir pogrindininkams.
Pasirašyta pagrindinė sutartis tarp Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Europos Ekonominės Bendrijos.
Kijeve Ukrainos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministrai pasikeitė notomis dėl Ukrainos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo.
Gruodžio 13 d.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius
susitiko su Lietuvos pramonės įmonių vadovais, Pramonininkų
asociacijos atstovais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl buvusių LKP (SSKP), LKP ir kitų komunistinių organizacijų spaudos organų (žurnalų)“.
Vilniaus profesinių sąjungų rūmuose įvyko įvairių Lietuvoje
veikiančių patriotinių politinių partijų ir judėjimų atstovų pasitarimas. Kalbėta apie dešiniųjų koalicijos kūrimo galimybę.
Vilniuje vyko III Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas. Sąjūdis
paskelbtas savaveiksmiu visuomeniniu politiniu judėjimu, turinčiu fiksuotą narystę.
Gruodžio 14 d.
Vilniuje įvyko Lietuvos lenkų sąjungos trečiasis suvažiavimas.
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Gruodžio 15 d.
Vilniuje lankėsi Vokietijos Bundestago deputatas, Baltijos
draugų grupės prezidentas Wolfgangas von Štettenas.
Su Lietuvos Respublika diplomatinius santykius užmezgė
Filipinai.
Gruodžio 16 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis priėmė VLIK pirmininko pavaduotoją V. Jokubaitį. Jis įteikė lapkričio 1–3 d. Čikagoje vykusio VLIK seimo
dokumentus.
Vilniuje prasidėjo trijų dienų Šiaurės Atlanto Asamblėjos
seminaras Baltijos šalių saugumo klausimais.
Įvyko Vengrijos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Belos Javorszkio vizitas.
Gruodžio 17 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui
V. Landsbergiui skiriamuosius raštus įteikė Vengrijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Bela Javorszkis.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą
„Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų
valstybių specialiomis tarnybomis, mandatų patikrinimo".
Gruodžio 18 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba ratifikavo Sutartį dėl Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos tarpvalstybinių santykių.
Įvyko incidentas Vilniaus geležinkelio stotyje: įtūžusi minia, numačiusi vykti į Sokulką (Lenkija), neleido pajudėti traukiniui, blokavo kelius, paralyžiavo geležinkelio stotį.
Gruodžio 19 d.
Lietuvos respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl LKP
(SSKP), LKP, taip pat komjaunimo organizacijų turto paėmimo“.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu grąžinti pastatai Vilniaus arkivyskupijos kurijai.
Vilniuje įvyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinė asamblėja.
Panevėžyje įvyko antrasis atkurtos Lietuvos miestų sąjungos suvažiavimas.
Gruodžio 20 d.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas dalyvavo NATO būstinėje Briuselyje įvykusiame pirmajame
Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybos užsienio reikalų ministrų susitikime.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pripažino Gruzijos Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Azerbaidžano
Respublikos, Uzbekistano Respublikos, Turkmėnistano Respublikos, Tadžikistano Respublikos, Kirgizstano Respublikos,
Kzachstano Respublikos nepriklausomybę.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu grąžinami
pastatai Vilniaus arkivyskupijos kurijai.
Įvyko Europos Parlamento deputato B. Megreto vizitas.
Gruodžio 21 d.
Vilniuje atkurta Lietuvos žurnalistų draugija.
Gruodžio 22 d.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kultūros
rūmuose įvyko III Lietuvos sąjūdžio suvažiavimo antroji dalis.
Gruodžio 23 d.
Maskvoje Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G.
Vagnorius ir RTFSR vyriausybės vadovo pavaduotojas J. Gaidaras pasirašė susitarimą dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo 1992 m.
principų.
Gana, Kazachstanas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
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Gruodžio 24 d.
Lietuvos Respublikos vicepremjeras V. Pakalniškis ir Uzbekijos vicepremjeras R. Radvadovas pasirašė ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo 1992 m. sutartį.
Mozambikas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą
valstybę.
Gruodžio 25 d.
Tadžikistanas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą
valstybę.
Gruodžio 27 d.
Alžyras, Baltarusija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Šventasis Sostas pirmą kartą istorijoje Vilniaus arkivyskupiją įtraukė į Lietuvos bažnytinę struktūrą.
Gruodžio 28 d.
Vilniuje įvyko Lietuvos darbo federacijos atkuriamasis suvažiavimas.
Kaune įvyko Lietuvos krikščionių demokratų partijos suvažiavimas.
Gruodžio 29 d.
Įvyko Norvegijos Karalystės ambasadoriaus Pero Gulliko
Stavnumo vizitas.
Gruodžio 30 d.
Šventasis Sostas paskelbė, kad Vatikano pronuncijus Olandijoje arkivyskupas Audrys Bačkis paskirtas Vilniaus arkivyskupu.
Libanas pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas
patvirtino Sausio 13-osios atminimo medalio komisiją.

333

Gruodžio 31 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje sudaryta darbo grupė Lietuvos valstybės sienos atkūrimo parengiamiesiems
darbams atlikti.
Suteikti pirmieji Lietuvos karininkų laipsniai.
PA S TA B A: Pastebėjus netikslumus, būsime dėkingi už pateiktas pastabas.

Šaltiniai:
1991 metų sausio mėnesio ir vėlesnių įvykių kronika/Parengė Seimo
kanceliarijos Informacijos analizės skyrius. – Vilnius: Seimo l-kla „Valstybės žinios“, 2002, 91 p.
Lietuvos Respublikos užsienio politika 1990–1991/Parengė Ruslanas
Golubovas, Jonas Survila. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007,
p. 24–40.
Lietuvos ir užsienio spauda.
Seimo ir URM internetinių svetainių medžiaga.
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