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Sovětizace Litvy – odboj a opozice (litevská specifika) 

– obnova státnosti, 1940 – 1991  

 

„Národ, který nikomu formálně nevypověděl válku, ztratil každého čtvrtého člověka, počítajíc v to 

deportované, emigranty, zahynulé v koncentračních táborech, ve vězení nebo v lesích. O Polsku, kde 

zahynul každý šestý člověk, se s účastí a úděsem hovoří na celém světě. O Litvě se nemluví. Protože jsme 

malý národ, který pseudointernacionální pomoc vymazala ze všech map světa..“ 

 Eugenius Ignatavičius, litevský spisovatel (1989) 

 

1. Metody sovětizace života na Litvě 

1.1. Pakt Molotov – Ribbentrop a jeho vliv na vývoj politické situace 
v Litvě 

Osudy Litvy po roce 1939 ovlivnil tzv. pakt Molotov-Ribbentrop, který 

podepsal Sovětský svaz a Německo 23. srpna 1939. Součástí paktu byly tajné 

dohody, ve kterých si obě mocnosti rozdělili sféry vlivu v Evropě. Vznikly dvě 

verze těchto tajných dohod. Podle první verze měla Litva připadnout Německu. 

Novou tajnou dohodou z 28. září roku 1939 se Litva dostala pod vliv 

Sovětského svazu. Německo se Litvy zřeklo za 7,5 milionu USD. 

Bezprostředně po uzavření dohod Sověti začali s nátlakem na litevskou 

vládu. 10. října1 byla litevská vláda výhružkami donucena podepsat dohodu o 

vzájemné pomoci mezi oběma státy. Podle smlouvy musela litevská vláda 

připustit přítomnost sovětských vojenských jednotek2 na svém území, které 

měly zajistit „plnění smlouvy“. Cukrlátkem ke vnucené smlouvě byl návrat 

části vilniuského kraje včetně hlavního města. Stalin i Molotov se zavázali, že 

Sověti nebudou nijak zasahovat do vnitřního vývoje země. Avšak o sovětských 

záměrech dostatečně vypovídají nové velitelské mapy vydané v roce 1939, kde 

už všechny tři pobaltské státy figurují jako sovětské republiky. 

Na přelomu května a června Sověti nařkli litevskou vládu z údajného 

porušení smlouvy. Litevská vláda měla prý organizovat nejrůznější 

protisovětskou činnost včetně únosů vojáků. Pobaltské státy jako celek byly 

obviněny z vytváření vojenského protisovětského spojenectví. Překvapení 

vládní představitelé v zoufalé snaze zabránit blížící se katastrofě ujišťovali 
                                                 
1 smlouvu za litevskou stranu podepsal ministr zahraničních věcí Juozas Urbšys 
2 přesně šlo o 20 000 vojáků 
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Sověty o své dobré vůli. Jejich snaha vyzněla naprázdno. Dne 14. června. 

předložil Molotov svému litevskému kolegovi ministru zahraničí3 ultimátum. 

Litva neměla naději, že by ze zahraničí přišla jakákoliv vojenská pomoc. 

Vlastní vojenské síly byly nedostačující. Litevské vládě nezbylo než ultimátum 

přijmout. Volbu jistě „usnadnila“ i sovětská vojska připravená na litevských 

hranicích. Dosavadní prezident Smetona emigroval, v domnění, že za 

hranicemi bude moci pro zemi učinit víc. Jeho jednání bylo hodnoceno 

negativně. I sami Litevci mu vyčítali, že opouští potápějící se loď. 

1.2 Anexe Litvy a první sovětizace 

Celé Pobaltí bylo zaplaveno sta tisíci sovětských vojáků. Do Litvy přijel 

náměstek Molotova odpovědný za otázky Pobaltí Vladimír Děkanosov, který už 

předtím připravil a nyní řídil anexi a sovětizaci země. Do čela nadiktované 

prosovětské vlády a zároveň do funkce prezidenta byl postaven levicový 

žurnalista Justas Paleckis. Spojení obou funkcí bylo v rozporu s ústavou 

Litvy. Skutečnou moc v zemi měli Sověti a také tajemník nově legalizované 

komunistické strany Litvy Antanas Sniečkus. 

Na červenec byly naplánovány parlamentní volby. Volbám přecházel 

zákaz všech nekomunistických stran a organizací a důkladné čistky 

administrativního aparátu. Potencionální političtí odpůrci, tj. straničtí a 

političtí činitelé byli zastrašováni a masově zatýkáni. Navíc mezi vyhlášením o 

konání voleb a jejich uskutečněním uplynulo pouze deset dní, kandidáti tudíž 

měli mizivý čas na přípravu svého volebního programu a jeho propagaci. 

Nakonec byla nezávislým kandidátům účast ve volbách zcela znemožněna. 

Volby s jednou kandidátkou a povinnou účastí proběhly 14. a 15. 

července. Atmosféru teroru ještě zdůraznily sovětské tanky, které během 

konání voleb obklíčily parlament. Přes všechna tato opatření Litevci volby ve 

většině bojkotovali. Účast se odhaduje na 18 až 32%. Do tohoto počtu je navíc 

nutno započítat i četné sovětské vojáky, kteří v mnohých vesnicích 

„zaskakovali“ u voleb. Oficiální výsledky voleb ovšem hlásily, že kandidáti 

lidové fronty získali 99, 2% hlasů. Oficiálním představitelem nejvyšší vlády 

v Litvě se stal první tajemník ÚV KS Litvy Antanas Sniečkus. Po volbách byla 

vypracována nová ústava dle sovětského vzoru. 

                                                 
3 ministrem zahraničních věcí byl Juozas Urbšys 
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Už před volbami začala probíhat tzv. sovětizace společnosti, která 

zasáhla všechny oblasti života a veškeré složky obyvatelstva: 

� Svoboda projevu byla popřena přísnou cenzurou, uzavíráním redakcí 

pro Sověty nepohodlných novin a časopisů či odstraňováním „nevhodných“ 

knih z veřejných knihoven. 

� Průmysl byl ochromen znárodňováním. 

� Místo dosavadních policejních složek vznikla lidové milice. Armáda byla 

celkově reorganizována, především špičky armády byly vyměněny. 

� V obcích byly zorganizovány místní NKVD (=lidový komisariát vnitřních 

věcí) a NKGB (lidový komisariát státní bezpečnosti). 

� Skuteční i potencionální političtí odpůrci byli likvidováni, zatýkáni a 

popravováni. 

� Represe a deportace do sibiřských koncentračních táborů dosáhly 

ohromných rozměrů. Jen za první rok okupace bylo popravených nebo 

deportovaných na 18 tisíc. Celkový počet obětí sovětských represálií za 

první sovětské okupace dosáhl v Litvě 75 000. 

1.3 Mezihra - Pod vládou nacistického Německa 

V červnu roku 1941 zahájilo nacistické Německo útok na Sovětský svaz. 

Tehdy se ukázalo, jaký účinek měli sovětské represe na místní obyvatelstvo. 

Nacisté byli paradoxně vítáni jako osvoboditelé a německé jednotky prošly 

celým Pobaltím bez vážnějšího odporu. Překvapená Rudá armáda rychle 

ustupovala. Pozice vyklízely jednotky NKVD, její odchod doprovázely masakry 

politických vězňů. 

1.4 Druhá sovětská okupace 

V létě 1944 se fronta opět dostala na úroveň Pobaltí. Litva byla podruhé 

obsazena Rudou armádou. Začala druhá sovětská okupace. Nová vlna represí 

na sebe nenechala dlouho čekat. Obnovena byla instituce rychlých soudů, tzv. 

trojek. Prvními oběťmi byli úředníci z doby německé samosprávy, domnělí i 

skuteční kolaboranti s Němci a členové vojenských a policejních jednotek. 

Trojky poslaly do lágru na 36 000 lidí, popraveno bylo 12 000 osob. 

Resovětizace Litvy probíhala dle sovětského modelu. Litevská 

komunistická strana se stala součástí sovětské komunistické strany. Nejvyšší 

funkci v republice získal tajemník ÚV KS (nadále jím byl Antanas Sniečkus). 
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Faktickou kontrolu vlády v zemi prováděli zástupci dosazení z Moskvy. 

Zákonodárnou moc měl Nejvyšší sovět, výkonnou moc Sovět komisařů (od 

roku 1947 ministrů). 

Proběhly nové volby na základě jednotné kandidátky. Jistě nepřekvapí, 

že účast byla 99% a pro kandidáta hlasovalo nejméně 95%. Sovětská litevská 

republika také vysílala zástupce do Všesvazového sovětu v Moskvě. 

2. Litva v roce 1945 

Na konci druhé světové války neměly pobaltské státy příliš 

diplomatických možností ovlivnit svůj osud. Pravdou je, že sliby Atlantické 

charty byly při jednáních v Teheránu a Postupimi odsunuty do pozadí. 

V zájmu dohody mezi spojenci se západní mocnosti vzdaly revize západních 

hranic SSSR.  

V USA, Velké Británii a Švýcarsku zůstala sice zachována Litevská 

zastupitelství, ale to na reálné situaci beznaděje, do které se dostaly pobaltské 

státy mnoho neměnilo. Západní mocnosti nikdy nezašly za občanské protesty 

a obecné neuznání sovětské anexe. Reálně byla sféra vlivu Sovětského svazu 

plně uznávána. 

3. Odboj a opozice 

Složení litevské protisovětské opozice bylo velmi široké. Zahrnovalo 

všechny sociální vrstvy - inteligenci, studující mládež, žáky odborných škol, 

dělníky i kolchozníky. 

3.1 Partyzánský odboj 

Po válce na Litvě vzniklo rozsáhlé partyzánské hnutí jako odraz 

nespokojenosti s tehdejším stavem. Organizátoři protisovětského odporu 

věřili, že pokud získají kontrolu nad zemí, intervenují západní velmoci v jejich 

prospěch. 

Partyzáni sami sebe nazývali jako „lesní bratři“ (litevsky miško broliai). 

Ze začátku operovaly v kraji jednotky o 100 a více členech, později byly 

utvořeny menší a operativnější jednotky o 5 až 15 mužích. Aktivita litevským 

partyzánů byla v Litvě největší ze všech tří pobaltských zemí - celkem se mluví 

o 77 000 lidech. Rozsah činnosti byl umožněn mimo jiné i příhodným terénem 

země plným močálů a hlubokých lesů. 
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Základna partyzánského hnutí se na Litvě vytvořila z Plechavičiusových 

vojáků4, kteří uprchli do lesů před Němci. Na jihovýchodě země působily také 

polské oddíly Armiji Krajowe. Litevcům se jako jediným z pobaltských zemí 

podařilo vytvořit řídící orgán rezistence – Jednotné hnutí demokratického 

odporu (BDPS). 

Partyzánské hnutí dokázalo až do konce čtyřicátých let prakticky zcela 

paralyzovat činnost sovětů na venkově. Partyzáni se zaměřovali se především 

na kolaboranty, přestavitele sovětské vlády, malé jednotky Rudé armády a 

milici. Cílem partyzánů byly místní úřady sovětské vlády. Přes omezené 

možnosti se jim dařilo vydávat nejrůznější tiskoviny i organizovat kurzy a šířit 

letáky. 

Průměrně přežíval partyzán asi dva roky. Někteří měli štěstí a podařilo 

se jim vrátit do běžného života, zbytek umíral během šarvátek 

s protipartyzánskými oddíly NKVD. Důvodem úmrtí byly i různé choroby a 

dlouhodobé strádání, které museli partyzáni podstupovat. 

Dopadení partyzáni byli často zabiti před očima vesničanů a jejich 

mrtvoly znesvěcovány a nesměly být pohřbívány. Projev lítosti stačil 

k deportaci celé rodiny i vesnice. 

Postup NKVD proti partyzánům se během let zostřoval. Už směrnice 

z roku 1944 nařizovala zastřelit každého partyzána ihned na místě a spálit 

dům nebo vesnici, jejíž obyvatelé jsou podezřelí z pomoci partyzánům. Pokud 

se obviněnému podařilo dostat před soud, čekalo ho přinejlepším 25 let 

vězení. Postupem doby se NKVD dařilo nasadit mezi partyzány své agenty. 

Mnozí partyzáni zahynuli poté jako oběti provokací. 

Zdejší partyzánské hnutí mělo alespoň z počátku velmi silnou pozici. 

Důvodem velkých úspěchů partyzánů byla předně silná podpora, kterou jim 

obyvatelstvo poskytovalo. Avšak kolektivizace podlomila opěrné body v zázemí, 

které partyzáni nutně potřebovali.  

Odboj byl po roce 1949 oslaben masovými deportacemi sedláků na 

Sibiř. Jen 22. a 23. května 1948 bylo deportováno 39 800 lidí, 25. – 30. 

března 1949 dalších 29 000. Celkem to bylo v letech 1945 až 1952 na 

130 000 lidí. Deportace měly zlomit odpor sedláků ke kolektivizaci. Ta byla 

                                                 
4 toto vojsko bylo založené v únoru 1944 jako místní dobrovolnické vojsko pod vedením generála Povilase 
Plechavičiuse 
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zvláště bolestivá, protože partyzáni považovali kolektivizaci za druh kolaborace 

a sedláci se tak dostali pod oboustranný tlak. 

Počátkem padesátých let se partyzánské hnutí dostalo do deprese a 

začalo ustupovat. Důvodem byla celková únava společnosti, nezájem 

západního světa i jisté uvolnění situace po smrti Stalina. Koncem roku 1952 

byla rozpuštěna Litevská osvobozenecká armáda. Velení se obrátilo na 

všechny Litevce, aby v zápase pokračovali mírovými prostředky. Poté už 

operovali v Litvě jen ojedinělé skupinky. 

Podle sovětských údajů se podařilo NKVD zlikvidovat 20 165 partyzánů, 

18 016 jich bylo zatčeno a 38 927 zařazeno zpět do civilního života. Na 

sovětské straně bylo asi 25 000 obětí. 

 

3.2 Občanské protesty 

Uhasínající partyzánské hnutí bylo v druhé polovině padesátých a v 

letech šedesátých nahrazeno symbolickými protesty. Protesty se odehrávaly 

povětšinou na různé svátky a významné dny. (Den nezávislosti (16. 

února),Dušičky). Děti ve školách byly ve významné dny zaměstnávány a 

zastrašovány propagandou. 

Na přelomu 60. a 70. let se i v pobaltských republikách prosadilo hnutí 

hippies. V Litvě se dočkalo svérázné kombinace s tradičními tamějšími 

symboly a formami odporu – jako malování státních symbolů či hromadné 

návštěvy míst spojených s litevskou historií. 

V letech 1954 – 1988 odhalila KGB 240 organizací mládeže s přibližně 

1500 členy. Do roku 1983 se tajné policii podařilo odhalit a potlačit všechny 

větší disidentské organizace, utajené tiskárny a redakce resistenčního hnutí. 

Významné osoby disidentu jako Venclová a Jurašas byli donuceni emigrovat. 

Méně známí disidenti se dostali do vězení či do psychiatrických léčeben. 

Blízkým příbuzným byl zamezen jakýkoli kariérní postup, přístup k vyššímu 

vzdělání a podobně.  

3.3 Role katolické církve 

Díky množství věřících v Litvě měla velká část zdejší opozice náboženské 

zabarvení. Dá se říct, že katolická opozice byla hlavním oponentem politického 

režimu. Sovětům se nikdy nepodařilo ji zcela umlčet. 
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Katolická církev byla téměř jako jediná schopná ve větší míře 

organizovat vydávání nelegálního tisku a šíření informací. Mezi nejstarší5 a 

nejdéle pravidelně vycházející tituly samizdatové literatury v Sovětském svaze 

vůbec náleželo katolické periodikum „ Kronika katolické církve v Litvě“. 

Častým způsobem protestu bylo psaní petic. V roce 1968 církev 

organizovala podepisování petice, která požadovala svobodu vyznání. Petici 

podepsalo na 17 000 lidí. V roce 1971 byla odeslána do OSN a na ÚV KSSS 

v Moskvě. Počátkem osmdesátých let se rozvinulo další petiční hnutí, 

tentokrát zaměřené proti útisku duchovních. Celkem 46 905 lidí ze 71 

farností podepsalo během května a června 1983 protestní dopis na obranu 

uvězněných kněží Alfonsase Svarinskase a Sigitase Tamkevičiuse.  

Cílem lidí seskupených kolem církve byla možnost svobodného vyznání, 

obnova samostatnosti litevského státu, propuštění politických vězňů, 

zveřejnění pravdy o okupaci Pobaltí a nezkreslování litevské historie. 

3.4 Samizdat 

Z velké části byl litevský samizdat navázán na katolickou církev, jak 

vyplývá z výše řečeného. Litevská samizdatová produkce byla v přepočtu na 

osobu zřetelně největší v celém sovětském svazu. V rámci samizdatu 

vycházela vedle periodik a děl domácích autorů, kteří nesměli publikovat i 

překlady emigrantské a světové literatury. 

Pro samizdat jsou významná zvláště léta sedmdesátá. Počátkem 

sedmdesátých let začali významní intelektuálové (mezi nimi básník a literární 

vědec Tomas Venclova či divadelní režisér Jonas Jurašas) veřejně kritizovat 

politickou situaci v Sovětském svazu. V roce 1976 spatřila světlo světa tzv. 

Helsinská skupina, která se podařilo navázat kontakt s estonským, lotyšským 

a ruským samizdatem. V čele této pětičlenné skupiny stál Viktoras Petkus. 

Záměrem skupiny bylo dodržování helsinské dohody v Pobaltí. 

Petkus sám byl již po roce uvězněn, ale spolupráce disidentů 

z jednotlivých zemí se rozvíjela dál. Společně připravovali protestní dopisy 

proti porušování lidských práv adresovaných OSN a dalším mezinárodním 

organizacím. 

V roce 1978 byla založena Litevská ligy svobody, která usilovala o 

zveřejnění celé pravdy o paktu Ribbentrop- Molotov. V roce 1979 sepsali 
                                                 
5 vycházela od roku 1972 
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pobaltští disidenti Společnou deklaraci, kterou podepsal i Andrej Sacharov. 

Muž považovaný za čelního představitele ruského samizdatu. Deklarace 

jednak opakovala požadavek zveřejnění rusko – německého paktu z doby 

druhé světové války, jednak apelovala na Sověty, aby opustili neoprávněně 

okupované země. 

Když byl koncem 50. let povolen západním turistům vstup do země, 

byla litevská kultura obohacena o produkci amerických Litevců. seskupených 

od roku 1957 v organizaci Santara- Šviesa. Šlo o sdružení mladých 

intelektuálů. Liberálové v exilu usilovali všemožně o podporu svobodného 

myšlení v Litvě. Litevští emigranti pomohli také při transformaci země 

v osmdesátých letech. 

3.5 Romas Kalanta  

Veřejnost byla hluboce otřesena činem devatenáctiletého litevského 

studenta Romase Kalanty, který se 14. květnu 1972 upálil v parku u 

Hudebního divadla v Kaunasu. Svým jednáním chtěl upozornit na 

dlouholetou neoprávněnou okupaci země a protestovat proti totalitnímu 

režimu. Jeho pohřeb se stal celostátním manifestem nespokojenosti 

s Brežněnovou érou a vyústil v rozsáhlou demonstraci. Nebylo v silách státní 

bezpečnosti akci potlačit. Hrob Kalanty se stal jedním z kultovních míst, která 

byla hojně navštěvována. 

4. Po Stalinově smrti 

Po smrti Stalina došlo k jistému uvolnění poměrů. Politika větší 

citlivosti vůči místním potřebám a možnostem průmyslu přinesla své ovoce. 

Byly omezeny masové deportace, životní úrovně vzrostla, hospodářská politika 

více přihlížela ke specifikům jednotlivých oblastí. Ve veřejných dokumentech 

začalo být užíváno litevštiny. Mladší generace začala zastávat názor, že 

vstupem do komunistické strany lze mít vliv na správu země a její osudy. 

Věřili, že zastaví příliv funkcionářů z Moskvy. Znamenalo to trend růstu 

komunistické strany. 

S nástupem Brežněva se situace opět zhoršila. Nastalo nové plánování 

z Moskvy. Průmysl byl téměř beze zbytku kontrolován ze sovětského centra. 

Životní úroveň v sedmdesátých letech opětovně klesala a přiblížila se 
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sovětskému průměru. Všeobecná nespokojenost s daným stavem byla 

v osmdesátých letech ještě posílena nedostatkem potravin. 

Ve druhé polovině 70.let začal ÚV KSSS kritizovat nacionalismus 

v pobaltských republikách. Žádal zvýšení počtu hodin ruštiny ve školách. 

Ruština se měla užívat pro vědecké potřeby. I mezi umělci a uměleckými díly 

(knihy, divadelní hry, filmy…) byla též preferována ruština. Lidé měli 

oprávněný strach z rusifikace. 

V sedmdesátých letech bylo tolerováno posílení méně nebezpečných 

stránek národního cítění. Vznikaly etnografické kroužky6. Pod rouškou 

jednoho takého etnografického kroužku se na vilniuské univerzitě utvořila 

studentská organizace Ramuva, důležité centrum mladých intelektuálů. 

Sovětský režim pokračoval v tradici Svátků písní, což byly ohromné 

koncerty lidových amatérských souborů s účastí až 100 000 lidí. Tuto 

celoevropskou tradici přijali Litevci za svou v roce 1924. Staly se prostředkem 

výrazu národních citů. 

5. Události let 1989 – 1991 

5.1 Perestojka, Sąjūdis a začátek zpívající revoluce 

Gorbačova perestrojka nebyla Komunistickou stranou v Litvě přijata 

s nadšením7. Jako reakce na tuto politiku se totiž ve společnosti tvořily 

veřejné ekologické iniciativy inteligence. Začaly se vytvářet tzv. neformální 

organizace, které již nemusely být pod dohledem komunistické nomenklatury. 

V květnu roku 1987 začal pracovat klub intelektuálů Fond kultury Litvy 

(v čele s Česlavasem Kudabou), který se vracel k ožehavým tématům 

litevských moderních dějin, o kterých se nesmělo mluvit. 

3. června 1988 vytvořila skupina intelektuálů, literátů, umělců a vědců 

organizaci Hnutí pro perestrojku v Litvě – tzv. Sąjūdis. Organizace měla 35 

členů, z toho 17 komunistů. Sąjūdis se stala organizátorem velkých 

demonstrací na významné svátky – např. výročí Paktu Molotov – Ribbentrop, 

výročí druhého sovětsko – nacistického protokolu 28. září 1988. Při této 

demonstraci se proti demonstrantům postavila milice a zbila některé 

účastníky. Proti jednání milicí se zvedla vlna protestů a ÚV KS Litvy byla 

nucena vyměnit své vedení. Sąjūdis si vynutila, aby tajemník a jeho 

                                                 
6 koncem 70. let jich bylo už přes 1000 
7 začala být propagována novým sovětským vůdcem komunistů od jara 1985 
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místopředseda byli konzultováni s ní. Moc převzal Algirdas Brazauskas.a 

k moci se dostalo reformní křídlo komunistické strany. 

Smírným krokem ze strany komunistů bylo navrácení katedrály ve 

Viliusu věřícím. 18. listopadu 1988 bylo navíc Nejvyšším sovětem povoleno 

obnovení předválečných symbolů – vlajky a hymny. 

Na druhé ve stejné době došlo ke vzniku organizace Jedinstvo, která 

sdružovala konzervativní komunisty. I ta měla podporu společnosti. Jedinstvo 

protestovalo proti statusu litevštiny jako státního jazyky, který uznal Nevyšší 

sovět počátkem roku 1988. Přes dílčí odezvy ve společnosti se Jedinstvo ale 

nestalo organizací masovou. 

Projevem postupného oslabování sovětského režimu byl i fakt, že při 

některých (i masových) demonstracích už nebyly užity k rozehnání milice 

(např. 23. srpna 1987). 

5.2 Vyhlášení a upevnění nezávislosti 

Počátkem roku 1989 se konaly v Litvě volby do Nejvyššího sovětu, ve 

kterých se podařilo Sąjūdisu zvítězit. Vítězství bylo navíc velmi přesvědčivé 

(získali 36 ze 42 míst). 

Výjimečné pozornosti médií se dostalo symbolickému aktu touhy po 

nezávislosti - tzv. Baltické cesty. Lidský řetěz vytvořený ze dvou milionů lidí 

spojil města Vilnius a Tallin. 

Počátkem dalšího roku se Gorbačov pokusil zlepšit vztahy s Litvou 

osobní návštěvou. Ale ta byla doprovázena masovými demonstracemi za 

nezávislost země. Litevská KS se odhodlala k zásadnímu kroku – odloučení od 

KSSS. Nejvyšší sovět koncem roku 1990 ustoupil požadavkům většiny Litevců 

a prohlásil litevské zákony za suverénní a nadřazené nad zákony SSSR. 

Z ústavy zmizela formulka o vedoucí roli komunistů, byla znovu zavedena 

pluralita politických stran. Předsedou nového sovětu se stal Vytautas 

Landsbergis, lídr Sąjūdisu. Do čela nového ministerského kabinetu se dostala 

Kazimiera Prunskiené, profesorka ekonomie z řad téže organizace. 

11. března 1990 vyhlásil Nejvyšší sovět akt obnovení Litevské republiky 

– tzv. Deklarace litevské nezávislosti. Sovětské nomenklatury sice stále ještě 

fungovaly na litevském území, ale fakticky se společnost už cela vymkla jejich 

kontrole. V roce 1990 se zvedla vlna odporu proti mobilizaci branců do 

Sovětské armády.  
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Byly zakládány nezávislé noviny a časopisy. Do čela kaunaské 

univerzity se dostal rektor emigrant, který zde zavedl americký systém a 

strukturu výuky. 

Gorbačov odmítal deklaraci nezávislosti uznat. Západní mocnosti 

nabádali Litvu k opatrnosti a umírněnosti. Pokusem o kompromis ze strany 

litevské vlády bylo pozastavení deklarace na 100 dní (dne 29. června). Jednání 

s Moskvou však neměla žádné výsledky a narážela na neochotu nalézt řešení. 

10. ledna 1991 dokonce dostala Litva od ruské strany ultimátum, aby 

obnovila platnost sovětské ústavy. 11.ledna vytvořili konzervativní litevští 

komunisté orientovaní na SSSR tzv. Národní komitét pro ochranu Litevské 

SSR. Vládní budovy a střediska komunikací začala být obsazována sovětskou 

armádou. Avšak kolem parlamentu a jiných důležitých budov se tvořily 

kordony Litevců. Došlo ke krvavému střetu, který si vyžádal 14 obětí. 

Demonstranti nebyli ozbrojeni. 

Krveprolití v Vilniusu vyvolalo vlnu odporu a protestů ve Spojených 

státech a Evropě. Mimo jiné i tato popularita dopomohla Litvě ke konečnému 

zisku nezávislosti. Jako první uznal Litvu jako stát de iure Island (11.2.1991). 

Gorbačov se ještě naposledy pokusil udržet své impérium a vyhlásil 

referendum v celém SSSR. Litevci referendum bojkotovali a vyhlásili vlastní 

hlasování o nezávislosti země, ke kterému přišlo 75% oprávněných voličů, 

90% z nich bylo pro nezávislost stát. 29. srpna 1991 i Ruská FSSR uznala 

nezávislost Litvy. 
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