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Baltská cesta z roku 1989: dosiahnutie nemysliteľného – dokument od 
Kristine S. 

 
 
Približne dva milióny ľudí si 23. augusta 1989 o 19. hodine spojili ruky a vytvorili ľudskú reťaz dlhú 
600 kilometrov. Obyvatelia baltských štátov – Litvy, Lotyšska a Estónska – si spojili ruky v pokojnom 
proteste a požadovali obnovenie svojej nezávislosti. Táto udalosť sa stala známou ako Baltská cesta. 
Baltská cesta v roku 1989, vďaka vedeniu a pokojným protestom, upútala pozornosť celého sveta na 
úsilie Pobaltia a nakoniec prispela k obnoveniu nezávislosti baltských štátov. 
 
Baltské štáty – Estónsko, Lotyšsko a Litva – sú malé krajiny v Európe na pobreží Baltského mora. Pred 
druhou svetovou vojnou boli Lotyšsko, Litva a Estónsko nezávislými, prosperujúcimi krajinami. 
Ministri zahraničných vecí Sovietskeho zväzu a Nemecka podpísali 23. augusta 1939 tajnú zmluvu, 
známu ako pakt Molotov – Ribbentrop. To viedlo k okupácii baltských štátov, po ktorej nasledovala 
vojna a hromadná genocída namierená proti baltským národom. Státisíce ľudí vrátane rodín s deťmi 
boli deportované do pracovných táborov na Sibíri, kde ich popravovali, alebo museli navždy opustiť 
svoje domovy. 
 
Baltské národy boli 50 rokov pod sovietskou nadvládou. V Sovietskom zväze bola sloboda prejavu a 
myslenia obmedzovaná. Sovietsky zväz 50 rokov popieral existenciu paktu Molotov – Ribbentrop a 
trval na tom, že baltské štáty sa k Sovietskemu zväzu pripojili dobrovoľne. V 80. rokoch 20. storočia 
sa ľudia dostávali k ďalším informáciám. V baltských štátoch sa začali prvé protesty. Ľudové hnutia v 
každom z baltských štátov začali získavať širokú podporu obyvateľstva. Ľudia sa dozvedeli o tajnom 
pakte a uvedomili si, že im 50 rokov klamali. S myšlienkou zorganizovať protest v podobe ľudskej 
reťaze prišiel predseda estónskeho ľudového hnutia Edgar Savisaar. V deň 50. výročia paktu Molotov 
– Ribbentrop si ľudia podali ruky pozdĺž cesty spájajúcej hlavné mestá troch národov: Tallinn, Rigu a 
Vilnius. Kremeľ začal vykresľovať baltské národy ako teroristov a extrémistov, preto organizátori 
chceli ukázať svetu, že obyvatelia baltských štátov sú mierumilovnými národmi, ktoré si želajú iba 
slobodu. Spájaním rúk upriamili pozornosť sveta na pakt Molotov – Ribbentrop a žiadali obnovenie 
nezávislosti baltských štátov. Bol to bezprecedentný akt – niečo podobné sa nikdy predtým nestalo. 
Vedúci predstavitelia všetkých troch ľudových hnutí diskutovali o tejto myšlienke 15. júla 1989, teda 
asi mesiac pred jej uskutočnením. Len 11 dní pred udalosťou, 12. augusta, sa prijalo rozhodnutie, že 
Baltská cesta sa uskutoční. Organizovanie Baltskej cesty sa nedalo uchovávať v tajnosti. Sovietska 
vláda v tom čase zistila, že Baltská cesta sa organizuje, neverila však, že by mohla mať úspech a že by 
sa mohla stať takou výraznou udalosťou. 
 
Baltská cesta bola obrovským projektom a vyžadovala si značné koordinačné úsilie. Po celej dĺžke 
cesty museli stáť ľudia, čo si vyžadovalo starostlivé výpočty potrebného počtu osôb. Žiadny úsek 
cesty nezostal voľný. V tom čase neexistoval ani internet, ani sociálne médiá, ani mobilné telefóny, 
ktorými by sa mohli šíriť informácie. Táto udalosť sa mohla uskutočniť len vďaka verejnej podpore 
celých národov. Národné hnutia v každej z týchto krajín mali pobočky v takmer každom meste a obci, 
ako aj na najväčších pracoviskách. Keď sa začalo o Baltskej ceste hovoriť, ľudia sa k tejto myšlienke 
pripájali. Na jednotlivé úseky cesty sa vyčleňovali konkrétne skupiny ľudí. Ľudia zabezpečili autobusy 
a ďalšie dopravné prostriedky. Mnohé rodiny nevlastnili automobil, takže sa museli deliť o autá s 
priateľmi alebo so susedmi. Ľudia museli byť na svojich miestach aspoň 30 minút pred začiatkom 
udalosti o 19. hodine, keď si všetci naraz spojili ruky. Výsledok prekonal všetky očakávania. 
 
[Liana Eglite, veľvyslanectvo Lotyšska vo Washingtone, účastníčka Baltskej cesty:] Boli tam ľudia zo 
všetkých sfér života, zapojilo sa takmer celé Lotyšsko. Starší ľudia, mladí ľudia, dokonca aj 
novorodenci, ktorých priniesli rodičia, ale aj starí ľudia, ktorí mali ťažkosti pri chôdzi alebo mali 
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nalomené zdravie, – všetci títo ľudia sa snažili, aby prišli, zúčastnili sa a našli miesto, kde ich 
potrebovali, aby sa reťaz neprerušila. 
 
Baltská cesta bola pre ostatné krajiny pozitívnym príkladom nenásilnej akcie. Počas Baltskej cesty 
ľudia niesli národné vlajky a spievali ľudové piesne, ktoré boli 50 rokov zakázané. Ľudia si 
uvedomovali, že ich za to môžu stíhať. Vedeli však, že sa nemôžu postaviť proti mocnej armáde 
Sovietskeho zväzu a že ich jedinou možnosťou je solidarita a pokojný protest. Účastníci Baltskej cesty 
držali sviečky previazané čiernou stuhou, pretože išlo o 50. výročie tajného paktu Molotov – 
Ribbentrop a čierna stuha symbolizuje smútok. 
 
[hudba] Pobaltie sa prebúdza, Pobaltie sa prebúdza 
Litva, Lotyšsko, Estónsko! 
 
[Aija Celma-Evans, riaditeľka lotyšskej školy vo Washingtone, účastníčka Baltskej cesty:] Mali sme ten 
okamih, povedala by som, úplného šťastia, keď cítite, že každý cíti to isté a všetci sú jednotní. Bolo to 
úžasné. 
 
 [Uve Hodgins, podpredsedníčka Lotyšského národného združenia mládeže Kanady, účastníčka 
Baltskej cesty:] Áno, bol to obrovský pocit hrdosti a pocit veľkého šťastia byť tam a byť naozaj 
svedkom historickej udalosti. Bola to česť, pocit hrdosti a niečo, čo sa ťažko dá opísať slovami. 
 
Baltská cesta upútala pozornosť sveta na boj Pobaltia za nezávislosť a vyslúžila si medzinárodnú 
publicitu na celom svete. Titulné stránky novín na celom svete sa zameriavali na túto impozantnú a 
významnú akciu baltských štátov. Noviny venovali osobitnú pozornosť paktu Molotov – Ribbentrop 
a jeho dôsledkom pre východnú Európu. Stovky novinárov Baltskú cestu filmovali a vysielali ju všetky 
hlavné spravodajské stanice na svete. Problém Pobaltia už nebol len politickou a diplomatickou 
otázkou, ale získal širokú podporu v západnej spoločnosti. Demonštrácie solidarity na podporu 
Baltskej cesty sa uskutočnili v Berlíne, Bonne, Moskve, Melbourne, Štokholme, Toronte a inde vo 
svete. Po masových protestoch v baltskom regióne vznikali podobné hnutia v celom bývalom 
Sovietskom zväze vrátane Gruzínska, Ukrajiny a Moldavska. 
 
Baltská cesta bola súčasťou širšieho hnutia, ktoré nakoniec viedlo k nezávislosti baltských štátov. 
Sovietsky zväz nechcel príliš tvrdo zasiahnuť proti účastníkom Baltskej cesty ani proti národným 
hnutiam. Bolo však čoraz viac zrejmé, že ak by tieto ľudové hnutia boli úspešné, bola by to predzvesť 
pohromy pre Sovietsky zväz, ktorý by sa úplne rozpadol, keby všetky jeho republiky začali požadovať 
nezávislosť. Presne toto sa o niekoľko rokov po Baltskej ceste aj stalo. Litovský parlament 11. marca 
1990 jednomyseľne 120 hlasmi schválil zákon Najvyššej rady o obnovení litovskej nezávislosti. 
Nasledovali Estónsko a Lotyšsko, ktoré takisto vyhlásili nezávislosť v roku 1990. Baltské krajiny 
dosiahli nemysliteľné: získali slobodu, opierajúc sa iba o moc ľudu. Nezávislosť všetkých troch 
baltských štátov uznala väčšina západných krajín do konca roku 1991. V januári 1992 Sovietsky zväz 
prestal existovať. Ruská armáda sa začala z Pobaltia sťahovať. Baltské krajiny sa stali súčasťou 
Európskej únie a NATO v roku 2004, čím sa posilnili ich zväzky so Západom. 
 
Baltská cesta bola zapísaná do registra Pamäť sveta organizácie UNESCO. Je uznaná ako jedna zo 193 
udalostí celosvetového významu. 
 
Baltská cesta má pre mňa osobný význam: Moja mama bola v tom čase tínedžerkou a stála na moste 
v Rige spolu s mojou tetou a bratrancom, ktorý bol ešte bábätkom. Môj starý otec sa intenzívne 
zapájal do prvých ľudových hnutí v Lotyšsku. Napriek možným dôsledkom nepochybovali o tom, že 
chcú pre svoju krajinu slobodu. Keby sa Baltská cesta neuskutočnila, možno by som tu dnes nebola. V 
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iných krajinách sveta zúria vojny, ale Baltská cesta je dobrým príkladom toho, že pokojné riešenie 
môže ovplyvniť osud krajiny. 
 
Redakčné poznámky: 

 Pakt Molotov – Ribbentrop nebol v čase podpísania pre svet tajomstvom, ale k nemu pripojený 
protokol tajným dokumentom bol. Na základe tohto protokolu sa Lotyšsko, Estónsko, Litva, 
Fínsko, Poľsko a časti Rumunska rozdelili do nemeckej a sovietskej sféry záujmu. 

 Register Pamäť sveta organizácie UNESCO sa počas rokov obohatil o mnohé príspevky. Koncom 
roka 2015 tento register obsahoval celkovo 348 dokumentov a zbierok dokumentov. 

 


