
Virš Aukščiausios Tarybos įėjimo tvirtinamas 
Lietuvos Respublikos herbas. 1990 m. kovo mėn.  

Fotografas Romas Jurgaitis
 Iš V. Landsbergio archyvo.



Sovietų tankai triuškina 
žmonių skydą

Kariškiai tankuose ir šarvuočiuose riedėjo be 
jokio perspėjimo. Aš sekiau paskui jų šešiolikos 
mašinų koloną, tuoj po pusės antros ryto riau-
mojančią televizijos bokšto link. Juos mėgino su-
stabdyti majoras Antanas Stonkus iš Lietuvos po-
licijos, ginkluotas tik policininko lazda. „Juk jūs 
žmonės, nešaudykite!“, – desperatiškai šaukė jis 
mosuodamas rankomis. Tačiau iš šarvuočio iššo-
ko sovietų desantininkas ir šautuvo buože smogė 
jam į veidą.

Tada prasidėjo pragaras. Kareiviai ėmė šaudyti 
į orą, o tankai ropojo per sunkvežimius ir auto-
mobilius, juos traiškydami. Vienas tankas nukrei-
pė savo patrankos vamzdį į beginklius civilius. 
Tačiau minia – gyvas žmonių skydas – nesitrau-
kė. „Fašistai, okupantai, nešdinkitės namo!“, – 
šaukė jie. „Lietuva, Lietuva, laisvę Lietuvai!“ Nors 
tankai artėjo, žmonės stovėjo tvirtai, mėgindami 
savo kūnais ir plikomis rankomis juos sustabdyti.

Keli buvo sutraiškyti, kai mašinos, prožekto-
riais nušviesdamos kelią, riedėjo priekin. Dar kiti 
krito negyvi arba sužeisti, nes kariškiai nukrei-
pė šautuvus į jiems kelią užkertančius žmones. 

Lietuvos žmonės prieš tankais 
ginkluotus desantininkus.  
1991 m. sausio mėn. 13 d. 

Po sužvėrėjusių okupantų 
tankų vikšrais. V. Peciukonis 
(su šviesia berete) viena ranka 
stumia tanką, kita rodo, kad jis 
trauktųsi atgal. 1991 m. Sausio 
13-osios naktis. Fotografas 
Algirdas Sabaliauskas, LCVA.
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Laiškas giminaičiams, 
gyvenantiems 
Amerikoje
1991 01 15, 9.30

/.../
Noriu aprašyti, ką aš, Jonas, ir mūsų drau-

gai matėme prie Vilniaus televizijos bokšto tą 
naktį, kai jį puolė.

Mes atvykome prie bokšto apie 1.30 po 
pusiaunakčio. Tankų dar nebuvo. Po 15–20 
minučių tankai atvyko į tašką „1“.1  Žmonės 
priekyje sunkvežimių sustabdė tankus. 
Tankai pradėjo šaudyti tuščiai iš savo patran-
kų. Triukšmas sudrebino langų stiklus. Bet 
žmonės stovėjo toliau. Tankai nukreipė savo 
prožektorius tiesiai į minią, šaudė jiems virš 
galvų, bet kiekvienas šaukė „Laisvė!“ ir sto-
vėjo savo vietose. Buvo paleistos kažkokios 
dujos. Žmonės dangstėsi galvas ir veidus, bet 
stovėjo toliau. Manau, daugelis bijojo, kaip 
ir aš, bet niekas nebėgo. Tada tankai pasiro-
dė taške „2“. Jie priartėjo prie sunkvežimių su 
smėliu. Žmonės susikabino rankomis ir sto-
vėjo priešais sunkvežimius, bet tankai nesu-
stojo. Žmonės žengė į šalį, bet du, kurie sė-
dėjo [užšoko?] ant tanko, žuvo po jo vikšrais. 
Jie net nesuriko. Mano draugas stovėjo šešios 
pėdos[= pora metrų?] nuo žmogaus, kurį su-
traiškė. Tankas pervažiavo sunkvežimį bei du 
automobilius ir sustojo. Tada jis staiga pasuko 
į kalvą ir sutraiškė mergaitę taške „3“.

1 Prie laiško, kaip rašo tokius liudijimus rinkęs angliškos 
publikacijos autorius R. Krickus, buvęs pridėtas greitomis 
nubraižytas žemėlapis.

Tankų ir šarvuotųjų transporterių dislokavimas prie Televizijos bokšto ir jo prieigose.  
Sovietinės kariuomenės 1991 m. sausio 13 dienos veiksmų planas.

Nuo ko saugo sovietinių desantininkų tankai užimtą Televizijos bokštą? 1991 m. sausio mėn.   
Fotografas Piotras Hlebovičius
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