
Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena

1990 m. kovo 11 d.
22 val. 44 min buvo paskelbti istorinio balsavimo rezultatai. Už Akto priėmimą 

balsavo 124 deputatai, susilaiko 6, prieš balsavusių nebuvo. Sustoję deputatai ir 
svečiai giedojo Valstybės himną. Salėje kilo ovacijos, sveikinimai.

„Gerbiamieji deputatai, Lietuva jau laisva. Dvasioje, teisėje laisva“, 
– pareiškė Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.



Virtuali fotografijų paroda

LIETUVA  1988 – 1991 METAIS
/fotomenininko Romualdo Požerskio ir

fotožurnalisto Pauliaus Lileikio  
akimis/



Romualdas Požerskis – Lietuvos fotomenininkas, pedagogas,
profesorius. 1975–1980 m. Lietuvos fotografijos meno draugijos Kauno
skyriaus metodininkas. Nuo 1976 m. Lietuvos fotomenininkų
sąjungos narys. 1980–1993 m. laisvas fotografas. 1993–2011 m. Vytauto
Didžiojo universiteto Menų fakulteto Menotyros katedros lektorius, nuo
2011 m. Šiuolaikinių menų katedros profesorius.
Pradėjo fotografuoti 1964 m. tėvo padovanotu fotoaparatu.
Vėliau, 1973 m. susidomėjęs menine fotografija kartu su bendramoksliu
Virgilijum Šonta surengė fotografijos darbų parodą. 1974 m. pradėjo
fotografuoti serijas „Pergalės ir pralaimėjimai“, „Senamiesčiai“ ir „Atlaidai“.
Po metų Kauno politechnikos institute atidarė pirmąją autorinę
fotografijos darbų parodą „Jaunystė“. 1977 m. Tarptautiniame fotografijos
festivalyje, jaunųjų fotografų konkurse, paskirti du svarbiausi prizai –
fotografų ir žiūrovų (Arlis, Prancūzija).



1988 m. spalio 9-ąją ant Vytauto Didžiojo karo muziejaus (VDKM) 
bokšto pirmą kartą Kaune oficialiai suplevėsavusi trispalvė



Baltijos kelias. 1988 m. rugpjūčio 23 d.



Baltijos kelias. 1988 m. rugpjūčio 23 d.



Baltijos kelias. 1988 m. rugpjūčio 23 d.



Apkabinkime Baltiją. 1988 m. rugsėjo 3 d.



Apkabinkime Baltiją. 1988 m. rugsėjo 3 d..3 d.



Sąjūdžio suvažiavimas. 1988 m. spalio 23 d. 



Vėliavos iškėlimas Kaune. 
1988 m. spalio 9 d.

Mitingas Kaune 1988 m. 
rugpjūčio 2d.



Vingio parkas. 1990 m. balandžio 7 d.



Aplinkui Aukščiausiąją Tarybą. 1991 m. sausio 20d.



Išaušęs Sausio 13 – osios rytas. 1991 m.



1991 m. sausis



1991 m. sausis



1991 m. sausis. Seimas



1991 m. sausis



“Visais studijų metais viriau Sąjūdžio veikloje – fotografavau

šaliai svarbius įvykius ir publikavau Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio Klaipėdos krašto savaitraštyje „Mažoji Lietuva“.
Šį laiką prisimenu kaip savo gyvenimo nuotykį. Einu į mitingą, ant

kaklo – diktofonas, rankose – fotoaparatas. Parašau reportažą,
padarau nuotraukų, suklijuoju puslapius, savo žiguliukais nuvežu į
autobusų stotį, įteikiu vairuotojui, Klaipėdoje autobusą pasitinka,
paima... 1990 m. kovo 18 dieną su draugais nuo pastato prie
Lietuvos ir Kaliningrado rubežiaus sienos nuėmėme užrašą
„Lietuvos TSR“. Nudažėme baltai ir užrašėme: „Lietuvos
Respublika.
Ypač sparčiai po Vilnių laksčiau įsimintinomis 1991 metų sausio
naktimis. Sausio 8 dieną užfiksavau, kaip į sostinę atvyko per 100
sovietų karių mašinų ir šarvuočių kolona. 9 dieną šarvuočiai
apsupo Vilniaus televizijos bokštą, o naktį blokavo Vilniaus tiltus.
11 dieną sovietų armija užgrobė LR Krašto apsaugos
departamento būstinę Viršuliškėse, tankai ir šarvuočiai užėmė
Spaudos rūmus, kariškiai šaudė į žmones. Sausio 13-osios naktį
tankai pradėjo šturmuoti Televizijos bokštą, jų priešakyje ėję
kariškiai šaudė į žmones. Įamžinau šias tragiškas akimirkas.
Nuotraukos būdavo skubiai atspaudžiamos ir atiduodamos
žmonėms, netrukus pasirodydavo ir užsienio spaudoje, Čikagoje
lietuvių leidžiamame laikraštyje „Draugas“. Pašėlimas, nerealus
draivas! Prisimenu, naktimis susirinkę Žurnalistų sąjungos
kavinėje aptardavome atsineštas nuotraukas. Kiekviena diena
buvo nauja patirtis, nejutau baimės, nes nežinojau, kas gali nutikti
iš tikrųjų. Iki Sausio 13-osios girdėjau, kaip švilpia kulkos, o tą naktį
uodėme parako kvapą.
Fotografuodamas sovietų armiją, esu gavęs į kailį, ne kartą
vytas, ne kartą teko nešti kudašių. Esu parengęs diplominį darbą
„Sovietų armijos veiksmai nuo Kovo 11-osios iki Maskvos pučo.“ Vis
dėlto tai tik labai maža gyvenimo atkarpa. Nebuvau vien Sąjūdžio
fotografas, mano darbo specifika buvo socialinė tematika. 1991
metų liepos 31 dieną sukrėtė žudynės Medininkų pasienio
kontrolės poste. Nuvykau, kai omonininkų sušaudyti pareigūnai
jau buvo suguldyti į sunkvežimį...“

„Sąjūdžio laikų 
archyvas, manau, 
yra aukso vertės. 
Džiaugiuosi, kad jis 
priklauso Lietuvai.“

Fotožurnalistas 
Paulius Lileikis



1989 metų vasario 16 diena – per Laisvės paminklo Kaune 
atidengimo iškilmes. 



Iš Atgimimo laikų kronikų. 1989 m. 



Rinkiminis ir agitacinis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
automobilis prie Katedros aikštės. 1989 m. 



Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmininkas V.Landsbergis mitinge 
Vingio parke. 1990 m. 



Lietuva pasitraukė iš Sovietų Sąjungos. 1990 m.



1990 m. kovo 18 d. Prie Lietuvos ir Karaliaučiaus sienos ties Tilže grupė Klaipėdos 
sąjūdiečių ir žurnalistų panaikina sovietų praeitį menančias raides, palikdami tik 

Lietuvos R. 



Sovietų armijos ir tautos „vienybė“ per 73-iųjų Spalio revoliucijos 
metinių minėjimą Vilniuje, Gedimino prospekte. 1990 m.



Lenino paminklo nuvertimas Vilniuje. 1991 m. rugpjūčio 23 d. 



1991-ųjų metų Sausio įvykiai



1991-ųjų metų Sausio įvykiai 



Vytautas Kernagis prie sovietų karių ką tik užgrobtų Spaudos 
rūmų rengiasi dainuoti dainą „Šaukiu aš tautą“. 1991 m.



Virtuali fotografijų paroda

LIETUVA  1988 – 1991 METAIS
/fotomenininko Romualdo Požerskio ir

fotožurnalisto Pauliaus Lileikio  
akimis/

VERTINKIME, BRANGINKIME IR KURKIME 
LAISVĄ LIETUVĄ!

ŠVĘSKIME 
LAISVĘ!


