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2  Lietuvos Sąjūdžio emblema.  
1988 10 22–23 Vilniuje įvyko Steigiamasis 
Sąjūdžio suvažiavimas.

1  1989 m. rugpjūčio 23 d. 
gyvoje žmonių grandinėje nuo 
Vilniaus iki Talino stovėjo apie 
2 mln. žmonių.

3  „Baltijos kelias“ 1989 m.

2  Rytų bloko  
subyrėjimas Europoje.

1  Šaltojo karo simbolio –  
Berlyno sienos – griovimas 
1989 m. lapkričio mėnesį.

1   Sąvokos
„Aksominė revoliucija“ – taikus ko-
munistinio režimo žlugimas Čekoslova-
kijoje 1989 m. Vėliau šis terminas pradė-
tas taikyti visoms Rytų Europos šalims. 
Nepriklausomų Valstybių Sandrauga 
(NVS) – valstybių sąjunga, įkurta žlugus 
SSRS. Ją sudarė buvusios SSRS respubli-
kos, išskyrus Lietuvą, Latviją, Estiją.  

Pučas – karinis valstybės perversmas 
ar mėginimas jį įvykdyti. 
Reabilitacija – teistumo panaikini-
mas, atimtų asmens teisių grąžinimas. 
Separatizmas – siekimas atsiskirti 
tautiniu, politiniu, etniniu ar religiniu 
pagrindu. 
„Solidarumas“ – Lenkijos nepriklau-
somas darbininkų profesinių sąjungų 
susivienijimas, įkurtas 1980 m.

1   Asmenybės
Vaclavas Havelas (1936–2011) – čekų rašytojas, politikas, žymus 
disidentas. Nuo 1968 m. aktyvus kovotojas Čeko-slovakijoje prieš 
komunistinį režimą. Už tai ne kartą kalintas. „Aksominės revoliuci-
jos“ Čekoslovakijoje lyderis, šalies prezidentas 1989–1992 m. Iširus 
Čeko-slovakijai, pirmasis Čekijos prezidentas 1993–1998 m. 
Borisas Jelcinas (1931–2007) – Rusijos prezidentas 1991–1999 m. 
Sužlugdė SSKP reakcingųjų jėgų surengtą 1991 m. rugpjūčio pučą 
Maskvoje. Jo vadovaujama Rusija pripažino Lietuvos nepriklauso-
mybę ir išvedė savo kariuomenę. Pasirašė susitarimą, panaikinantį 
SSRS. Vienas NVS įkūrėjų. 1994 m. pradėjo karą prieš nepriklauso-
mybę paskelbusią Čečėnijos Respubliką. 
Jonas Paulius II, tikr. Karolis Voityla (1920–2005) – lenkų kilmės 
popiežius nuo 1978 m. Priešinimosi sovietinei sistemai simbolis. 
Kovojo už taiką pasaulyje. Aplankė Lietuvą 1993 m. 
Lechas Valensa (g. 1943) – nepriklausomo darbininkų profesinių 
sąjungų susivienijimo „Solidarumas“ įkūrėjas 1980 m. Komunistinės 
Lenkijos valdžios kalintas. 1988–1989 m. „aksominės revoliucijos“ 
Lenkijoje lyderis. Šalies prezidentas 1990–1995 m. Apdovanotas 
Nobelio taikos premija.

1   Sąvokos
Baltijos kelias – 1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvõs 
pérsitvarkymo sjūdžio bei Lãtvijos, Èstijos liáudies 
frontų surengta akcija Ribentropo–Molotovo pak-
tui pasmerkti.
„Dainuojanti revoliucija“ – masinis Baltijos tautų 
judėjimas už šalių nepriklausomybę 1988–1991 m., 
kurio tikslas – taikiais būdais atkurti savo šalių ne-
priklausomybę. Pavadinimas kilo nuo mitinguose 
nuolat skambančių patriotinių dainų.
„Jedinstvo“ – 1988 m. KGB įkurta prieš Lietuvõs 
nepriklausomýbę kovojanti organizacija.
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS) – 1988 m. 
birželio 3 d. autoritetingų inteligentų įkurtas poli-
tinis visuomeninis judėjimas. 1990 m. LPS laimėjo 
rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą, kuri kovo 11 d. pa-
skelbė Lietuvõs Nepriklausomýbės Atkūrimo Aktą.

1   Asmenybės
Vytautas Landsbergis (g. 1932) – „dainuojančios revoliucijos“ lyderis Lietuvo-
je. Vienas iš Persitvarkymo sąjūdžio kūrėjų, Sąjūdžio Seimo Tarybos pirminin-
kas 1988–1990 m., Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo  pirmininkas 
1990–1992 metais. 1990 m. kovo 11 d. pasirašė Aktą „Dėl Lietuvos nepriklau-
somos valstybės atstatymo“.

•	 Pertvarkos	reformos	paskatino	Lietuvos	visuomenės	laisvėjimą.	Į	vie-
šumą	imta	kelti	šalies	ekologines,	ūkio,	kultūros	paveldo	ir	istorijos	
problemas.	 Svarbiausiu	 įvykiu	 tapo	Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio	įkūrimas	ir	jo	vadovybės	–	Iniciatyvinės	grupės	–	išrinkimas	
1988	m.	birželio	3	d.	Vilniuje.	

•	 Sąjūdis	atgaivino	lietuvių	vienybės	ir	tautinio	pasididžiavimo	jausmą.	
Judėjimas	 žaibiškai	 tapo	masinis.	 Prasidėjo	 taikiomis	 priemonėmis	
vykstantis	Lietuvos	visuomenės	išsilaisvinimas	iš	sovietinės	priespau-
dos	–	„dainuojanti revoliucija“.	

•	 1989	m.	rugpjūčio	23-iąją,	pagal	Ribentropo–Molotovo	paktą	pava-
dintą	Juodojo	kaspino	diena,	per	Lietuvą,	Latviją	ir	Estiją	nuvilnijo	
Baltijos kelio	akcija.	Apie	2	mln.	žmonių,	susikibusių	į	gyvąją	gran-
dinę	nuo	Vilniaus	iki	Talino,	pasauliui	ir	SSRS	vadovybei	pademons-
travo	tautų	laisvės	siekį.	

•	 Pirmuosius	 demokratinius	 LSSR	 Aukščiausiosios	 Tarybos–At-
kuriamojo	 seimo	 rinkimus	 laimėjo	 neatidėliojamo	 ir	 besąlygiško		
Lietuvos	nepriklausomybės	atkūrimo	siekiantis	Sąjūdis.	1990	m.	kovo		
11	d.	Aukščiausioji	Taryba	paskelbė,	kad	atkuriama	laisva	ir	demo-
kratinė	Lietuvos	valstybė.

?   Klausimai ir užduotys
1. Išnagrinėk 3 . Nurodyk, kuriuose pasienio postuose smurtauta prieš 

Lietuvos pareigūnus.
2. Kas  paskatino Lietuvos visuomenės laisvėjimą?
3. Pateik argumentų, jog didžioji dalis Lietuvos visuomenės rėmė nepri-

klausomybės atkūrimą.

5  1988 m. rugjūčio 23 d. mitingas 
Vingio parke, Vilniuje. Jame dalyvavo 
per 200 tūkst. žmonių.

Sovietø Lietuva Sovietø Sàjungoje 

4  Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos-Atkuriamojo Seimo  
1990 03 11 priimtas Nepriklausomybės 
Atkūrimo Aktas su signatarų parašais. ��������������
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SocialiStinėS SiStemoS iširimaS europoje

3  SSRS žlugimo priežastys.

•	 Ginklavimosi	varžybos,	režimų	bei	komunistinių	parti-
jų	rėmimas	tapo	nepakeliamas	neefektyviai	SSRS	pla-
ninei	ekonomikai.	

•	 1980	m.	Gdanske	Lecho	Valensos	įkurtas	nepriklau-
somas	 darbininkų	 profesinių	 sąjungų	 susivienijimas	
„Solidarumas“	pradėjo	masinius	streikus.	1981	m.	
pab.	 įvesta	karinė	padėtis,	 įkalinti	 tūkstančiai	„Soli-
darumo“	narių.	

•	 1989	m.	visos	komunistinio	bloko	valstybės	ėmė	rei-
kalauti	 laisvės	 ir	demokratijos.	Be	kraujo	praliejimo	
vykstantis	komunistinių	 režimų	žlugimas	pavadintas	
„aksominėmis revoliucijomis“.	

•	 Rumunijoje	mėginta	 jėga	 išlaikyti	valdžią,	bet	 ir	čia	
komunistinio	 režimo	 pasipriešinimas	 netrukus	 pa-
laužtas.	VDR	nugriauta	Berlyno	siena,	o	abi	Vokieti-
jos	netrukus	susijungė.

•	 Matydami,	kad	M.	Gorbačiovui	nepavyks	išsaugoti	ko-
munistinio	režimo,	reformų	priešininkai	1991	m.	rug-
pjūtį	nesėkmingai	mėgino	įvykdyti	perversmą	–	pučą.	
1991	m.	pab.	vietoj	subyrėjusios	SSRS	įkurta	Nepri-
klausomų Valstybių Sandrauga	(NVS).	

Kazachstanas

Ukraina

Baltarusija

Moldova

Gruzija

Armėnija

Azerbaidžanas

Turkmėnistanas
Uzbekistanas

Tadžikistanas

Kirgizstanas

Maskva

Leningradas

Lietuva

Latvija

Estija

?   Klausimai ir užduotys
1. Nurodyk valstybes, kuriose 1990 

m. surengti laisvi rinkimai 2 .
2. Kodėl 9-ojo dešimtmečio pabai-

goje vykusios revoliucijos vadi-
namos „aksominėmis?“

3. Nurodyk SSRS žlugimo priežastis 
3 . Įvardyk, tavo nuomone, svar-

biausias.

•	 Neveiksminga 
planinė ekonomika

Naftos 
kainų kritimas. 

Finansinis šalies 
bankrotas

Tautų siekis 
išsivaduoti

Lėšų trūkumas 
represiniam apara-

tui išlaikyti

Rusi jos 
federaci ja

Komunistinės  
ideologijos ir tikrovės 

prieštaravimai

BaltijoS šalių nepriklauSomyBėS atkūrimaS


