Jau trisdešimt metų praėjo nuo tos
nakties, kurią daugelis prisimename, kaip
vieną baisiausių Lietuvos istorijoje. Bet iš
tiesų Sausio 13-oji buvo ilgai besitęsiančios
įtampos kulminacija. Bauginimai ir blokados
prasidėjo daug anksčiau. Toje įtampoje ilgus
mėnesius gyveno visa šalis. Dabar daug kam
atrodo, ypač tiems, kurie dar negyveno tuo
laiku, kad tada buvo visi vieningi, kad buvo
viskas paprasta. Tauta pabalsavo vieningai,
Aukščiausios tarybos deputatai paskelbė
Kovo 11-osios aktą, ir viskas, kaip sviestu
patepta... O Sausio 13-ą atėjo sovietai, žuvo
žmonės gynę Lietuvą. Atrodo, kad visi gynė.
Bet ne. Buvo ir vidinio pasipriešinimo, buvo
žmonių, kurie nesuprato, kuriems reikėjo
laiko. Buvo žmonių, kurie bijojo ir netikėjo, kad iš Kovo 11-osios kas nors išeis.
Kai pirmą kartą po Nepriklausomybės akto paskelbimo grįžau į Pasvalį, susitikau su rinkėjais.
Kultūros namuose susirinko daugybė žmonių. Pamenu, vienas žmogus atsistojo su knyga rankose, tai buvo
lietuvių kalbos žodynas, ir sako: „Ar jūs žinot, koks kitas žodis yra po žodžio Nepriklausomybė?“ Visa salė
sukluso. Ir jis garsiai perskaitė: „nepritekliai“. Žmonės nuščiuvo, stojo tyla. Neprisimenu, ką tuomet jam
atsakiau, bet labai aiškiai buvo matyti, kad įtampa, ypač rajonuose, buvo didžiulė. Komunistų partija, kuri
pralaimėjo rinkimus, organizavo parašų rinkimą prieš Vytautą Landsbergį, išrinktą Aukščiausios Tarybos
pirmininku. Suprask, ne tą išrinko. Anot jų, Aukščiausos Tarybos pirmininku turėjo būti Algirdas Brazauskas.
Dabar, turbūt, to niekas nesuprastų. Pralaimėjai, tai esi opozicijoje, o tie, kurie laimėjo, formuoja Vyriausybę,
Seimo vadovybę. Bet tada žmonėms viskas buvo nauja, visuomenę buvo lengva sukurstyti, ir buvo tokių, kurie
tai darė. Pasvalio rajone taip pat rinko tuos parašus. Man taip pat tuomet viskas buvo nauja, iki tol tikros
politikos juk niekas nežinojom. Turėjau didžiulį norą atkurti Lietuvą, atkurti Nepriklausomybę, išsivaduoti iš
Sovietų Sąjungos. Tų minčių vedami dauguma Sąjūdžio deputatų tuomet ir dirbom. Nuo pat Kovo 11-osios
labai daug laiko praleisdavome Aukščiausioje Taryboje. Aš jau nekalbu apie tuometinį Aukščiausios Tarybos
pirmininką Vytautą Landsbergį, apie jo aplinką. Kiekviena savaitė atrodė kaip stebuklas, kaip didžiulis
laimėjimas, kad mūsų Nepriklausomybė dar nenužudyta. Laukėme kokio nors pripažinimo, bet pasaulis tuo
metu gyveno euforijoje dėl Michailo Gorbačiovo, buvo tikimasi, kad Sovietų sąjunga taps kitokia.
Vėliau Rusija paskelbė Lietuvai ekonominę blokadą, buvo daug įvairių gąsdinimų. Parduotuvėse
trūko prekių, degalinėse nebuvo benzino. Sovietų sąjunga visaip bandė įrodyti, kad iš tikrųjų Nepriklausomybė
yra nepritekliai, kad be Sovietų sąjungos neišgyvensime. Buvo tikrai labai sunkus laikotarpis. Daugelis dar
prisimena, kaip, nesuderinus su Aukščiausia Taryba, Kazimieros Prunskienės Vyriausybė pakėlė kainas ir po to
atsistatydino, visuomenėje kilo sumaištis. Sausio 8 dieną prasidėjo riaušės, mitingai. Dabar jau žinome, kiek ir
kokios medžiagos buvo sukaupta KGB archyvuose apie K. Prunskienę, ir kas ji tokia buvo. Žinome, kad
riaušėse buvo daug perrengtų sovietinių karių, iš Pskovo atsiųstų. Buvo Maskvos kontroliuojama visuomenės
dalis iš sąjunginių gamyklų, rusakalbiai žmonės, suklaidinti didžiąja dalimi, bet jie norėjo sovietų sąjungos,
nepripažino Lietuvos Nepriklausomybės. Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, prie Seimo
(tuometinės Aukščiausios Tarybos) prasidėjo demonstracijos. Tos dienos rytą grupė sovietinių karių, perrengtų
civiliais, pradėjo stumti minią link įėjimo į Aukščiausiąją Tarybą, įsiveržė į ją. Viduje buvo savanorių,
formavosi apsauga, tačiau buvo išprovokuotas konﬂiktas, ir tai buvo signalas Šiaurės miestelyje dislokuotoms
sovietų pajėgoms pulti televizijos bokštą (tuometinį Radijo ir televizijos komitetą) ir, žinoma, planuose buvo
Aukščiausios Tarybos nuvertimas − perversmas.
Dėl tvyrojusios įtampos Sąjūdis organizavo pagrindinių institucijų - Aukščiausios Tarybos, radijo ir
televizijos apsaugą. Sausio 12-os vakaras buvo ramesnis, atrodė, kad įtampa nuslūgo. Kartu su pasvaliečiais
buvau prie Seimo rūmų. Naktį apie pusę pirmos prasidėjo… Už upės išgirdome šaudymus. Bėgau atgal į
pastatą, į Aukščiausią Tarybą, barikadų dar nebuvo. Įėjau į salę. Aukščiausios Tarybos deputatai turėjo
pakaitomis pagal priimtus sprendimus dirbti sekretoriate. Dirbome mes trys: aš, Česlovas Juršėnas ir Narcizas
Rasimavičius. Man iš karto davė užduotį, kad aš turiu skambinti (mobiliųjų telefonų tada nebuvo) Aukščiausios
Tarybos deputatams ir kviesti juos į salę. Buvo pirma valanda nakties, žmonės ėmė grįžti nuo bokšto. Atėjo a.a.
Pranciškus Tupikas − Aukščiausios Tarybos deputatas, išrinktas Karoliniškėse, pradėjo pasakoti apie
baisumus, kas ten vyko, apie nužudymus, apie sužeistus žmones. Tą naktį dar turėjome paskirti naują
Vyriausybę. Kunigas Robertas Grigas suteikė mums Paskutinio patepimo sakramentą, palaimino.

Vytautas Landsbergis pranešdavo apie situaciją, taip pat ir tuomečiai Saugumo departamento vadovas Mečys
Laurinkus ir Krašto apsaugos departamento direktorius Audrius Butkevičius. Gerai pamenu, kai Audrius
Butkevičius pasakė, kad jeigu iki šeštos valandos ryto Aukščiausios Tarybos nepuls, tai tada jie paprastai
paryčiui jau nebepuola… O jeigu puls, tai desantininkai greičiausiai veršis per stiklinį Parlamento stogą,
tuokart tokiomis menkomis grotelėmis padengtą. Mano pečius ėmė slėgti napsakomas sunkumas. Stebėjau
laikrodį. Penkios, pusė šešių… Šeštą valandą atsilošiau kėdėje ir užsnūdau. Iki šiol prisimenu tą slegiantį
jausmą. Po Sausio 13-osios ta įtampa niekur nedingo. Buvo ir sausio 14-oji, ir 15-oji, ir daug kitų naktų, kurios
lygiai taip pat buvo pavojingos. Bet buvo ir šviesioji to meto pusė.
Kai mes ir daugybė gynėjų būdavome Aukščiausioje Taryboje, Lietuvos žmonės budėjo prie
Aukščiausios Tarybos pastato. Ūkininkai pradėjo nešti maistą. Aplinkui degė laužai, žmonės važiavo į Vilnių ir
saugojo Aukščiausiąją Tarybą, meldėsi, dainavo patriotines dainas. Buvome stiprioje bendrystėje. Ir nors po
Sausio 13-os nakties atrdotė, kad mūšį laisvės trokštantys Lietuvos piliečiai pralaimėjo, tačiau iš tiesų tai buvo
kelias į pergalę. Žmonės sustabdė tolimesnius okupantų planuotus veiksmus. Mes atsilaikėme tąkart ir
nepasidavėme vėliau.
Lietuva ėmė saugoti savo sienas. Kremliaus kareiviai pradėjo pulti, žudyti beginklius mūsų
pasieniečius, bet jauni vyrai savanoriai nepabūgo, keitė vieni kitus ir saugojo savo valstybę. Mes
nekontroliavome savo oro uostų, neturėjome stiprios kariuomenės. Nebuvo net aiškaus Vakarų valstybių
palaikymo. Atsikovoti Laisvę sovietų imperijoje tikrai nebuvo taip paprasta, nebuvo lengva eiti tuo keliu bei
išgyventi iki Sausio 13-osios ir po jos, iki rugpjūčio pučo Rusijoje. Juk tikroji Lietuvos okupacija baigėsi tik
1993 metų rugpjūčio 31 dieną, tuomet, kai mus paliko paskutinis sovietų armijos ešalonas.
Žiūrint iš dabarties perspektyvos, mūsų Laisvė dar labiau panašesnė į stebuklą. Ar anuomet mes
galėjome tikėtis, kad viskas bus taip gerai? Kad Lietuva taps NATO nare, kad įstosime į Europos Sąjungą?
Tuomet daugelis to nežinojome, neįsivaizdavome. Gal ir gerai. Nes kai kas gal būtų suabejojęs, susvyravęs…
Tuo metu tam tikro naivumo tikrai reikėjo. Kai mane rinko į Aukščiausiąją tarybą, turėjau vieną tinkslą –
nugalėti komunistus ir balsuoti už Nepriklausomybę. Vėliau planavau sugrįžti į Pasvalį ir tęsti medikės darbą.
Bet atsitiko kitaip. Nuėjau ilgą politikės kelią Lietuvoje, dabar esu Europos Parlamento narė.
Matome, koks svarbus yra Europos solidarumas. Rusijos Federacija ir toliau vykdo hibridines atakas, kurių
tikslas atkeršyti Lietuvai už teisingumo aktą Sausio 13-osios byloje, persekioja mūsų teisėjus bei prokurorus.
Siekiame sukurti vieningą mechanizmą visoje Europos Sąjungoje, užtikrinantį, kad ES piliečiai nebūtų
perduodami trečiosioms šalims, remiantis neteisėtais ar politiškai motyvuotais ekstradicijos prašymais.
Reikalaujame, kad Rusijos valdžios institucijos nutrauktų neteisėtus veiksmus prieš Lietuvos Sausio 13-osios
bylą nagrinėjusius teisininkus. Tą naktį iškovotą Laisvę turėsime saugoti ir ginti dar ilgai. Tol, kol pati Rusija
taps normalia demokratine valstybe. Aš tuo tikiu.
Rasa Juknevičienė

