
Vytautas Landsbergis 1955 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Dėstė 

fortepijoną Vilniaus M. K. Čiurlionio muzikos mokykloje, Valstybinėje 

konservatorijoje, jos Klaipėdos fakultetuose, Vilniaus Pedagoginiame institute. 

1969 m. apgynė disertaciją „M. K. Čiurlionio kompozitoriaus kūryba“. 1978 - 

1990 m. – dirbo kaip Lietuvos muzikos akademijos profesorius (dabar – Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija). Čia 1994 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją. 

V. Landsbergis - politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, išleidęs per  100 knygų, kuriose kaip 

ir straipsniuose iš pradžių daugiausiai gvildeno M. K. Čiurlionio kūrybą, o vėlesniais metais - 

Lietuvos ir tarptautinius politinius klausimus. Suredagavo ir išleido visus M. K. Čiurlionio kūrinius 

fortepijonui. Jis taip pat publicistas, visuomenės veikėjas, ilgai buvo Lietuvos Kompozitorių sąjungos 

valdybos ir sekretoriato narys, M. K. Čiurlionio draugijos pirmininkas. 

1990 m. kovo 11 d. Vytautas Landsbergis buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos pirmininku, vadovavo parlamento sesijai, kurioje tą dieną balsuota ir paskelbta atkuriama 

Lietuvos Respublikos nepriklausomybė; pagal Laikinąją Konstituciją tapo aukščiausiu valstybės 

pareigūnu – tai yra, valstybės vadovu. 

Už nuopelnus Lietuvai Vytautas Landsbergis apdovanotas Vytauto Didžiojo I laipsnio ordinu (1998), 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pasipriešinimo dalyvio žymeniu (1998), Vytauto 

Didžiojo ordinu su aukso grandine (2003). V. Landsbergis apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno 

premija (2011), Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (2012), LTOK Olimpine žvaigžde. 

V. Landsbergiui 1991 m. paskirtos Norvegų Tautos taikos, Prancūzijos Fondation du Future premijos, 

Didžiosios Britanijos Tarptautinio laisvės fondo apdovanojimas, Lenkijos skautų sąjungos garbės 

kryžius. 1992 m. jis gavo Vokietijos Hermann-Ehlers premiją. 1995 m. V. Landsbergis tapo 

Vokietijos šaulių Šv. Sebastijono ordino kavalieriumi. 1997 m. apdovanotas Prancūzijos Garbės 

Legiono II laipsnio ordinu. 1998 m. jis gavo Italijos Vibo Valentia „Liudijimo“ premiją už įnašą į 

Lietuvos išsilaisvinimą ir buvo apdovanotas Norvegijos Karališkojo Nuopelnų ordino Didžiuoju 

kryžiumi. 1999 m. Vytautas Landsbergis apdovanotas Lenkijos Respublikos Didžiojo Kryžiaus 

ordinu, UNESCO medaliu už indėlį demokratijos plėtojime bei kovoje už žmogaus teises, Maltos 

ordino Nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi, Graikijos Garbės ordino Didžiuoju Kryžiumi, 

Komunizmo Aukų Memorialo Fondo Trumano-Reigano Laisvės apdovanojimu; 2000 m. - 

Frankofonijos Plejados ordinu (Prancūzija); 2001 m. - Trijų Žvaigždžių (2 laipsnio) ordinu (Latvija); 

2002 m. - Marijos žemės kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu (Estija), 2003 m. - Vokietijos Saksonijos 

žemės parlamento Konstituciniu medaliu, ir Baltijos Asamblėjos medaliu; 2004 m. – Ašafenburgo 

Narsos premija (Vokietija).  


