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1985 m., Sovietų Sąjungos komunistų partijos generaliniu sekretoriumi išrinkus
Michailą Gorbačiovą, Sovietų Sąjungoje prasidėjo valstybės, politinės sistemos ir visuomenės demokratizavimo procesas. Šios politinės permainos suaktyvino ir Lietuvos inteligentiją, kuri ėmė į viešumą kelti Lietuvai aktualias problemas. Žurnalistai,
rašytojai, kultūros, meno ir kitų sričių intelektualai, nors ir išliko lojalūs komunistų
partijai, tapo neformalia inertiško partinio aparato opozicija. Kūrėsi nepriklausomos
draugijos, klubai, kuriuose buvo viešai diskutuojama visuomenę jaudinančiais ekologijos, tautos praeities ir kitais klausimais. Ilgainiui pribrendo laikas suvienyti pozityvių permainų siekiančias visuomenės jėgas. Užkrečiantis pavyzdys buvo ir 1988 m.
gegužės mėn. Estijoje suburtas Liaudies frontas. Tad 1988 m. birželio 3 d., Lietuvos
mokslų akademijos salėje vykstant renginiui, kuriame svarstytas LSSR Konstitucijos
projektas, buvo iškeltas siūlymas sudaryti iniciatyvinę Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupę. Į grupę čia pat buvo išrinkti 35 nariai – daugiausia meno ir mokslo
veikėjai: Regimantas Adomaitis, Vytautas Bubnys, Juozas Bulavas, Antanas Buračas,
Algimantas Čekuolis, Virgilijus Čepaitis, Vaclovas Daunoras, Sigitas Geda, Bronius
Genzelis, Arvydas Juozaitis, Julius Juzeliūnas, Algirdas Kaušpėdas, Česlovas Kudaba, Bronius Kuzmickas, Vytautas Landsbergis, Bronius Leonavičius, Meilė Lukšienė,
Alfonsas Maldonis, Justinas Marcinkevičius, Alvydas Medalinskas, Jokūbas Minkevičius, Algimantas Nasvytis, Romualdas Ozolas, Romas Pakalnis, Saulius Pečiulis, Vytautas Petkevičius, Kazimira Prunskienė, Vytautas Radžvilas, Raimundas Rajeckas,
Artūras Skučas, Gintaras Songaila, Arvydas Šaltenis, Vitas Tomkus, Zigmas Vaišvila,
Arūnas Žebriūnas. Iniciatyvinė grupė nesudarė jokios valdybos ar koordinuojančio
centro, laikėsi narių lygybės, o jos posėdžiams buvo vadovaujama rotacijos būdu.
Iniciatyvinės grupės nariai nedelsdami pasiskirstė į komisijas: Visuomeninių reikalų, Socialinių reikalų, Ekologinę, Tautinių reikalų, Kultūros ir Teisinę. Dirbdami iki
išnaktų jie rengė įvairius dokumentus, kuriuos Iniciatyvinės grupės vardu kaskart pasirašydavo vis kitas asmuo. Teatro darbuotojų draugijai vadovaujantis R. Adomaitis
pasiūlė Sąjūdžiui prisiglausti draugijos patalpose kampiniame Lenino (dabar – Gedimino) prospekto name priešais Katedrą. Tik laikinai ten įsikūrusi Sąjūdžio būstinė
liko iki šiol.
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai rengėsi kalboms įvairiose auditorijose, dalyvavo išvykose į krašto vietoves. Jų keliami viešumo, demokratijos, Lietuvos suvereniteto stiprinimo šūkiai buvo populiarūs, juos greitai ėmė remti dauguma gyventojų.
Netrukus Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kituose miestuose įsikūrė Sąjūdžio rėmimo
grupės. Per Lietuvą nusiritusi pirminių Sąjūdžio organizacijų kūrimo banga į politinę veiklą įtraukė daugumą politiškai aktyvių žmonių. Neilgai trukus Sąjūdis, gausiai
palaikomas ir remiamas visų visuomenės sluoksnių, tapo realia politine jėga, ėmė
leisti nepriklausomą spaudą. Jau 1988 m. birželio 13 d. pasirodė dauginimo aparatu
platintas nelegalus leidinys „Sąjūdžio žinios“, kuriame buvo išdėstytos pagrindinės
Sąjūdžio idėjos ir siekiai, o rugsėjo 16 d. pradėjo eiti pirmasis legalus valdžios necenzūruojamas spaudos leidinys – savaitraštis „Atgimimas“, kurio tiražas greitai pasiekė
100 000 egz.
Nuo 1988 m. vasaros visoje Lietuvoje vyko Sąjūdžio įkvėpti mitingai, kitos valdžios nekontroliuojamos akcijos, kurių neatsiejamais palydovais tapo tautiniai simboliai – Gediminaičių stulpai, Vytis, trispalvė vėliava ir „Tautiška giesmė“. 1988 m.
rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio iniciatyvinė grupė sostinės Vingio parke surengė mitingą
Molotovo–Ribentropo slaptųjų protokolų pasirašymo 49-osioms metinėms pažymėti. Į šį mitingą susirinko daugiau nei 100 tūkst. dalyvių iš visos Lietuvos.
1988 m. spalio 22–23 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, kuris įformino Sąjūdį kaip visuomeninį judėjimą: buvo priimta
jo programa ir įstatai, sukurti valdymo organai. Buvo priimta ir 30 įvairių rezoliucijų
politikos, kultūros, ekonomikos ir kitais visuomenės gyvenimo klausimais. 1988 m.
lapkričio mėn. Sąjūdžio Seimo tarybos posėdyje išrinktas Seimo tarybos pirmininkas. Juo tapo Vytautas Landsbergis.
Visuomenės pasitikėjimą pelnęs Sąjūdis ėmė siekti politinės valdžios – 1989 m.
pavasarį jis iškėlė kandidatus rinkimuose į SSRS liaudies deputatų suvažiavimą ir didele persvara juos laimėjo. Sąjūdžio reikalavimai vis labiau radikalėjo. 1989 m. vasarą
jis prisidėjo prie Lietuvos laisvės lygos, surengusios parašų rinkimą po peticija, reikalaujančia išvesti okupacinę kariuomenę. Šios bendros akcijos metu buvo surinkta
1,65 mln. parašų, kurie įteikti SSRS Aukščiausiajai Tarybai.
1989 m. rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Molotovo–Ribentropo pakto metines,
Lietuvos Sąjūdis kartu su Estijos ir Latvijos Liaudies frontais pakvietė okupuotų Baltijos valstybių gyventojus į „Baltijos kelio“ akciją, kurios metu 2 mln. žmonių, reikalaudami nepriklausomybės, susikibo į nenutrūkstamą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.
Ši akcija parodė, kad atkurti trijų Baltijos valstybių nepriklausomybę siekia ne vien
tautiniai judėjimai, bet visos tautos. Lietuvių tautos valią atkurti Lietuvos nepriklausomybę išreiškė ir Sąjūdžio pergalė 1990 m. vasario mėn. vykusiuose demokratiniuose rinkimuose į Lietuvos SSR Aukščiausiąją Tarybą. Išrinkta Aukščiausioji Taryba
1990 m. kovo 11 d. paskelbė, kad atkuriama Lietuvos nepriklausomybė.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, pasinaudojęs formaliąja SSRS demokratija,
pertvarkos skelbiamu viešumu ir demokratizacija, sugebėjo taikiai atkurti Lietuvos
nepriklausomybę. Atlikęs šį reikšmingą vaidmenį, 1993 m. Lietuvos Sąjūdis nutarė
pasitraukti iš aktyvios politinės veiklos, tačiau aktyviai tebedalyvauja visuomeniniame gyvenime – Sąjūdžio taryba tebedaro pareiškimus aktualiais politikos klausimais,
organizuoja mitingus ir piketus.
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