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Baltiška pot 1989: Nemogoče je postalo resnično – Dokumentarec Kristine S. 
 
23. avgusta 1989 ob 19. uri je skoraj dva milijona ljudi sklenilo roke in oblikovalo človeško verigo v 
dolžini 600 kilometrov. Prebivalci baltiških držav, Latvije, Litve in Estonije, so v znak miroljubnega 
protesta sklenili roke in na ta način pokazali svojo željo po ponovni neodvisnosti. Dogodek se je v 
zgodovino zapisal kot baltiška pot. Dogajanje v baltiških državah leta 1989 je ob dobrem vodstvu in z 
nenasilnimi protesti svetovno javnost opozorilo na to, kako so si te tri države prizadevale – in na 
koncu tudi uspele – postati ponovno neodvisne.  
 
Baltiške države – Estonija, Latvija in Litva – so male evropske države ob Baltiškem morju. Pred drugo 
svetovno voljno so bile Latvija, Litva in Estonija uspešne neodvisne države. 23. avgusta 1939 sta 
zunanja ministra Sovjetske zveze in Nemčije podpisala tajno pogodbo, znano kot pakt Molotov-
Ribbentrop. Zaradi tega pakta je prišlo do zasedbe baltiških držav, čemur je sledila vojna in množični 
genocid nad baltiškimi narodi. Na tisoče in tisoče ljudi, med njimi tudi številne družine z otroki, je bilo 
deportiranih v delovna taborišča v Sibiriji, kjer so bili usmrčeni, ali pa so morali pobegniti in za vedno 
zapustiti svoje domove. 
 
Baltski narodi so pod sovjetsko oblastjo živeli 50 let. V Sovjetski zvezi je bila svoboda govora in misli 
omejena. Sovjetska zveza je obstoj pakta Molotov-Ribbentrop zanikala celih 50 let; trdila je, da so se 
ji baltiške države pridružile prostovoljno. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so imeli ljudje 
vse več dostopa do informacij. Prvi protest se je začel v baltiških državah. Nacionalna gibanja v vsaki 
od teh držav so uživala vse večjo podporo prebivalcev. Ti so počasi izvedeli za tajni pakt in doumeli, 
da jih slepijo že celih 50 let. Zamisel o tem, da bi organizirali protest v obliki človeške verige, se je 
porodila vodji estonskega nacionalnega gibanja Edgarju Savisaarju. Predlagal je, da bi ljudje ob 50. 
obletnici pakta Molotov-Ribbentrop sklenili roke na cesti, ki povezuje glavna mesta vseh treh držav: 
Talin, Rigo in Vilno. Ker je Kremelj začel ljudi iz baltiških držav prikazovati kot teroriste in ekstremiste, 
so organizatorji želeli svetu pokazati, da so tamkajšnji ljudje miroljubni in da si želijo le svobode. S 
tem, ko bi sklenili roke, bi svetovno javnost opozorili na pakt Molotov-Ribbentrop in pozvali k 
ponovni neodvisnosti baltiških držav. Ideja je bila povsem nova, česa takega še nikoli ni bilo. Vodje 
vseh treh nacionalnih gibanj so o zamisli razpravljali 15. julija 1989, nekaj manj kot mesec dni pred 
samim dogodkom. Odločitev, da se baltiška pot dejansko izvede, je bila sprejeta 12. avgusta, le 11 
dni pred dogodkom. Organizacija dogodka ni mogla ostati skrivnost. Tedanja sovjetska vlada je 
izvedela za pripravo baltiške poti, a ni verjela, da bi kaj takega lahko uspelo in se prelevilo v mogočen 
dogodek. 
 
Baltiška pot je bila velik podvig, ki je zahteval veliko usklajevanja. Treba je bilo poskrbeti, da ljudje 
stojijo po vsej dolžini ceste, za kar je bilo treba natančno izračunati, koliko ljudi je potrebnih za kaj 
takega. Niti enega odseka ceste ni bilo, kjer ne bi bilo ljudi. V tistem času ni bilo ne interneta ne 
družbenih medijev ali prenosnih telefonov, da bi se novica lahko razširila med ljudmi. Dogodek je bil 
mogoč le zaradi široke podpore vsega prebivalstva. Domoljubne fronte v vseh treh državah so imele 
pristaše v praktično vsakem mestu in v največji podjetjih. Ko so ljudje izvedeli za baltiško pot, se jim 
je zamisel zdela zanimiva in so se ji pridružili. Skupinam so bili dodeljeni posamezni cestni odseki. 
Ljudje so organizirali avtobuse in druge načine prevoza. Številne družine niso imele lastnega 
avtomobila, zato so se morali dogovoriti s prijatelji ali sosedi. Vsakdo je moral na njemu določeno 
mesto priti vsaj pol ure pred dejanskim začetkom ob 19. uri, ko naj bi vsi naenkrat sklenili roke. 
Končni rezultat je presegel vsa pričakovanja. 
 
[Liana Eglite, Veleposlaništvo Republike Latvije v Washingtonu, udeleženka baltiške poti:] Sodelovali 
so najrazličnejši ljudje, skoraj cela Latvija. Staro in mlado, celo novorojenčke so prinesli starši, pa 
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starejši ljudje, ki so težko hodili ali so bili slabega zdravja, vsi so se potrudili in prišli, poiskali so 
mesto, kjer so morali pristopiti, da se veriga ne bi prekinila. 
 
Baltiška pot je bila pozitiven, nenasilen zgled za druge države. Ljudje so nosili narodne zastave in peli 
narodne pesmi, ki so bile prej 50 let prepovedane. Zavedali so se, da jih zaradi tega lahko preganjajo. 
A vedeli so tudi, da se ne bi mogli postaviti po robu mogočni vojski Sovjetske zveze in da je zanje 
edina možnost ta, da so solidarni in protestirajo miroljubno. Udeleženci baltiške poti so nosili sveče, 
okrog katerih so zavezali črn trak, saj je šlo za 50. obletnico tajnega pakta Molotov-Ribbentrop in je 
črni trak simboliziral žalovanje. 
 
[glasba] Balti se prebujajo, Balti se prebujajo 
Litva, Latvija in Estonija! 
 
[Aija Celma-Evans, direktorica latvijske šole v Washingtonu, udeleženka baltiške poti:] Živeli smo 
trenutek – mislim, da popolne sreče, ko čutiš, da vsi okoli tebe čutijo tako kot ti in da so vsi združeni. 
Bilo je čudovito. 
 
 [Uve Hodgins, podpredsednica latvijskega narodnega mladinskega združenja Kanade, udeleženka 
baltiške poti:] Šlo je za neizmeren občutek ponosa, občutek posebne sreče, da lahko sodeluješ in si 
priča zgodovinskemu dogodku. Šlo je za čast, občutek ponosa, nekaj, kar je težko opisati z besedami. 
 
Baltiška pot je svetovno javnost opozorila na prizadevanje baltiških držav za neodvisnost in je 
pritegnila pozornost svetovnih medijev. O veličastnem in pomembnem dogodku v so na naslovnicah 
poročali vsi svetovni časopisi. Posebno pozornost so namenili paktu Molotov-Ribbentrop in njegovim 
posledicam za Vzhodno Evropo. Baltiško pot so snemali številni novinarji, njihove posnetke pa so 
objavile vse večje televizijske hiše po svetu. Baltiško vprašanje ni bilo več zgolj politično in 
diplomatsko. Pridobilo je široko podporo zahodnega sveta. Manifestacije v izraz solidarnosti in 
podpore baltiški poti so bile organizirane v Berlinu, Bonnu, Moskvi, Melbournu, Stockholmu, Torontu 
in drugje po svetu. Po množičnih protestih v baltiški regiji je do podobnih gibanj prišlo povsod v 
nekdanji Sovjetski zvezi, med drugim v Gruziji, Ukrajini in Moldaviji. 
 
Baltiška pot je bila del širšega gibanja, ki je nazadnje pripeljalo do neodvisnosti baltiških držav. 
Sovjetska zveza ni hotela nastopiti prestrogo do udeležencev baltiške poti in domoljubnih gibanj, a 
vse jasneje je postajalo, da so domoljubna gibanja, če jim bo odprta prosta pot, slabo znamenje za 
Sovjetsko zvezo, ki bi povsem razpadla, če bi neodvisnost zahtevale vse republike. In prav to se je 
zgodilo v naslednjih nekaj letih po baltiški poti. Litvanski parlament je 11. marca 1009 s 120 glasovi 
za in niti enim proti sprejel zakon vrhovnega sveta o obnovitvi litvanske neodvisnosti. Istega leta sta 
neodvisnost razglasili tudi Estonija in Latvija. Baltski narodi so dosegli nekaj, o čemer si prej niso upali 
niti razmišljati: postali so svobodni in to ob uporabi zgolj ljudske moči. Večina zahodnih držav je 
neodvisnost vseh treh baltiških držav priznala do konca leta 1991. Januarja 1992 Sovjetske zveze ni 
bilo več. Ruska vojska se je začela umikati iz baltiških držav. Te so se leta 2004 pridružile Evropski 
uniji in zvezi Nato ter na ta način okrepile svoje vezi z Zahodom. 
 
Baltiška pot je bila vpisana na Unescov seznam svetovnega spomina. Priznana je kot eden od 193 
trenutkov svetovnega pomena. 
 
Baltiška pot ima zame še prav poseben pomen: takrat je bila moja mama najstnica in je skupaj s teto 
in sestrično, ki je bila tedaj še dojenček, stala na mostu v Rigi. Moj dedek je bil zelo tesno povezan z 
domoljubnimi gibanji v Latviji. Kljub temu, da so se vsi zavedali, da jih lahko preganjajo, niso nikoli 
podvomili v svojo vero v to, da si želijo svobodno državo. Brez baltiške poti me danes mogoče sploh 
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ne bi bilo. Medtem ko se druge države po svetu bojujejo v vojnah, je baltiška pot lep zgled za to, 
kako se lahko usoda neke države kuje tudi miroljubno. 
 
Opombe uredništva: 

 Čeprav pakt Ribbentrop-Molotov za širšo svetovno javnost v trenutku podpisa ni bil 
skrivnost, pa je bil tajen dodatni protokol. Z njim so bile Latvija, Estonija, Litva, Finska, 
Poljska in deloma Romunija razdeljene med nemško in sovjetsko interesno območje. 

 Unescov seznam svetovnega spomina se je z leti podaljšal in je ob koncu leta 2015 štel že 
348 listin in zbirk gradiv. 

  
 


