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  Susikibusios rankos 

 Nutolstančią 1989 metų rugpjūčio 23 vadinome Juodojo kaspino diena. Tik 

ne to juodojo kaspino, kuris sielą pažymi neviltimi ir atima paskutines  jėgas. O to 

juodojo kaspino, kuris įpareigoja iki mirties, diena. Tą saulėtą 1989 metų rugpjūčio 

23 dieną  minėjome paties juodžiausio, paties baisiausio ir neteisingiausio 

pasaulyje politinio sprendimo – Ribentropo-Molotovo pakto, atėmusio Baltijos 

šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – nepriklausomybę, 50-ąsias metines. Po 

baisiuoju paktu ir jo papildomais protokolais buvo padėti du tamsiąsias jėgas 

atstovaujančių politikų parašai.  

Tądien, prieš ketvirtį amžiaus,  juodasis kaspinas stipriai surišo iškankintų tautų 

raudas ir nusitiesė per tris šalis pasakyti pasauliui, kad daugiau nebetylėsim. 

Baltijos kelias tapo dokumentu, kuris nusitęsė  šimtus kilometrų, kurį savo rankų 

antspaudais sutvirtino 2 milijonai laisvės ištroškusių Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

piliečių. Tai buvo unikalus dokumentas, parodęs visam pasauliui, kad laisvės idėja 

gyva, kad laisvės siekio nepalaužė nei karas, nei dvi okupacijos, nei pokario 

tremtys, nei lageriai, nei prievartinis surašymas į kolūkinę baudžiavą, nei 

kasdienins ideologizuotos informacijos srautas. Ėjome į Baltijos kelią su gedulu 

širdy, bet ėjome ne vieni.  Labai aiškiai supratome, kad kiekvienas, ištiesdamas 

ranką šalia stovinčiam, savo delne laikome ir rankas tų, kurie negali būti kartu. 

Laikome delnuose savo  tėvų ir senelių – gyvų ir mirusių – šilumą, išsaugotą Sibiro 

lagerių ir tremties šaltyje. Jautėme, kaip kaista mūsų delnų linijos, įrašytos 

giminystės ryšiais su tais, kurie pokary pasitraukė  iš Lietuvos, emigravo.     

Jautėme, kad  laikome delnuose mirštančių už laisvę rezistentų – žinomų ir 

nežinomų – rankas,  ir rankas  tų, kurie spausdino ir platino „Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kroniką“,  ir ėjome į Baltijos kelią. Tai buvo bendras kelias, nutiestas 
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visų, laisvės siekiančių. Tą kelią tiesėme ir mes, Sąjūdžio žmonės. Į Baltijos kelią 

ėjome ilgai. Prasidėjo jis 1988 metų birželio 3 dieną, kai gimė Sąjūdis, jo idėja 

formavosi daugiatūkstantiniame Vingio parko mitinge, brendo Sąjūdžio 

suvažiavime, gimė bendrame Baltijos šalių išsivadavimo judėjimo atstovų 

susirinkime 1989 metų liepos 15 dieną – Žalgirio dieną. Gal todėl išėjome į 

Baltijos kelią tikėdami pergale. Tikėdami, kad būsime laisvi, kad sugebėsime 

branginti ir saugoti tai, ką duoda laisvė – teises ir pareigas, pasiaukojimą, 

supratimą, toleranciją ir kantrybę. Tikėdami, kad išauš ta diena, kurią pavadinsime 

Laisvės diena. Baltijos kelio diena buvo ypatinga – ji įaugo į mūsų širdis ir liko su 

mumis, mūsų vaikais, vaikų vaikais ir jų ainiais. Tai buvo diena, kuri sustiprino 

visus ir kiekvieną, kuri atvėrė pasauliui akis taip, kad  visi suprato, jog tie žmonės, 

kurie susikibo už rankų, nebepaleis vienas kito, išliks vieningi, stiprūs, atkaklūs, 

drąsūs. Istorija parodė, kad ir nebepaleidome rankų, nenuleidome jų. Juk ir 

Kruvinąjį Sausio 13 –osios  sekmadienį buvome susikibę už rankų. Todėl mes 

atlaikėme. Ir tie, kurie žuvo, buvo susikibę už rankų ir liko – liko mūsų širdyse, 

liko nesibaigiančiame Baltijos kelyje.  Jų rankų iš savo delnų niekada nepaleisime. 

Nes Baltijos kelias – nepamirštama pamoka, kaip svarbu būti vieningiems. 

Mums sakė: „Jūs maži ir nieko nepadarysite“. 

Mes, išėję į Baltijos kelią, pasakėme: „Mes dideli, mūsų daug, mes siekiame to, 

kas mums priklauso. Mes viską padarysime“. 

Mums sakė: „Jūs silpni ir jūs nieko nepasieksite“. 

Mes, išėję į Baltijos kelią, pasakėme: „Mes stiprūs, nes mes vieningi, mes viską 

pasieksime“. 

Mums sakė: „Jūs kvaili, ir nieko jums nepavyks“. 
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Mes, išėję į Baltijos kelią, pasakėme: „Mes išmintingi, mes mokėsime laisvę 

branginti, mes sukursime naują valstybę“. 

Pasaulis stebėjo trijų nykštukų pokalbį su Maskvos meška ir nustebintas laukė. 

Mes, išėję į Baltijos kelią, pasakėme: „Norime laisvės“. Pasakėme aiškiai, 

vaizdžiai, nebeatšaukiamai. Mums Kremliaus ruporai grasino: „Nueita per toli. 

Pabaltijo tautų likimui gresia rimtas pavojus. Žmonės turi žinoti, prie kokios 

bedugnės juos stumia nacionalistų lyderiai. Jeigu jiems pavyktų pasiekti savo 

tikslus, padariniai gali būti katastrofiški. Galėtų iškilti klausimas dėl paties jų 

gyvybingumo“. Mes tyliai,  bet atkakliai siekėme tikslo. Todėl  ir sulaukėme savo 

Kovo  – 11 osios,  estai  – Rugpjūčio 20 , osios, latviai – Rugpjūčio 21 – osios 

dienos. Pasaulis stebėjo ir stebėjosi. Taip stebėjosi, kad po dvidešimties metų, 

2009-07-30, UNESCO nepamirštamą Baltijos kelią įtraukė į tarptautinį Pasaulio 

atminties sąrašą.  

Susiėmimo už rankų sėkmė didžiulė – mes tapome visų įmanomų tarptautinių 

organizacijų nariais, įstojome į Europos Sąjungą ir NATO, įgijome saugumo 

garantijas.  Mes išmokome gyventi susikibę už rankų. Todėl labai svarbu, kad ta 

istorijos pamoka visada būtų atsimenama, kad Baltijos kelias būtų įrašytas 

kiekvieno iš mūsų širdyje. Kad mes, iškilus pavojams, suprastume, jog vienybė 

pagimdo galybę ir ryžtą, kad mes viską galime net didžiausios negandos (o jų 

šiandienos pasauly tikrai daug) akivaizdoje. Todėl susiimkim už rankų, kad nebūtų 

baisu prieš negandas ir kad laisvės dvasia širdyse niekada nepražūtų. 
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