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ĮŽANGA
Dr. GIEDRĖ PURVANECKIENĖ

Seimo narė
Baltijos Asamblėjos vicepirmininkė
Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė

Versti puslapį

Baltijos kelias – pagrindinis trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos
ir Lietuvos – vienybės simbolis. Šių metų rugpjūčio 23 dieną sukanka
25 metai, kai įvyko istorinė Baltijos kelio akcija. Sukakties dieną, 2014
metų rugpjūčio 23-ąją, 12 valandą Baltijos Asamblėja organizuoja simbolinį medelių sodinimą prie kiekvieno iš Baltijos šalių parlamentų bei
diplomų įteikimą mokiniams, dalyvavusiems tarptautiniame rašinio
„Ką man reiškia Baltijos kelias?“ konkurse.
Baltijos Asamblėja (BA) yra Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos
ir Lietuvos Respublikos parlamentų bendradarbiavimo tarptautinė organizacija, įkurta 1991 metų lapkričio 8 dieną Taline, kai Estijos, Latvijos ir
Lietuvos Aukščiausiųjų Tarybų nariai priėmė rezoliuciją dėl šios Asamblėjos suformavimo. Baltijos Asamblėjai pirmininkauja viena iš Baltijos
šalių kasmetinės rotacijos principu. Kiekvienas Baltijos šalių parlamentas paskiria savo šalies delegacijas Baltijos Asamblėjoje. Delegacijų vadovai bei jų pavaduotojai sudaro Prezidiumą. Baltijos Asamblėjos Prezidentu išrenkamas pirmininkaujančios šalies delegacijos vadovas. Baltijos
Asamblėjoje dirba nuolatiniai komitetai, prezidiumas, o pagrindiniai rezultatai susumuojami kasmetinėje Baltijos Asamblėjos sesijoje.
Baltijos Asamblėja yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su
Šiaurės Taryba, Beniliukso Parlamentu ir GUAM (Gruzijos, Ukrainos,
Azerbaidžano ir Moldovos) Parlamentine Asamblėja bei atstovauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentams Baltijos jūros parlamentinėje
konferencijoje, jos Nuolatiniame komitete ir darbo grupėse.
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Įspūdingiausi Baltijos Asamblėjos pasiekimai buvo jos darbo pradžioje, derinant parlamentų veiksmus dėl nepriklausomybės išsaugojimo, stojimo į Europos Sąjungą bei NATO. Vėliau darbas nesusilpnėjo, nuolat koordinuojant įvairių sričių politiką, tik gal jau nebebuvo
to pirminio skambesio. Dabartiniu metu, kai vėl iškyla grėsmių taikai
Europoje, trijų Baltijos šalių veiksmų ir politikos koordinavimas įgyja
didžiulę reikšmę.
Šiais metais Baltijos Asamblėja visose trijose Baltijos šalyse paskelbė
rašinio „Ką man reiškia Baltijos kelias?“ konkursą. Jame dalyvavo 10-tų,
11-tų ir 12-tų klasių mokiniai. Iš Lietuvos rašinius pateikė 32 mokiniai:
16 dešimtokų, 8 vienuoliktokai ir 8 dvyliktokai. Latvijos ir Lietuvos delegacijų Baltijos Asamblėjoje nariai atrinko po du geriausius kiekvienos
klasės atstovų rašinius (iš viso po 6). Estų delegacija atrinko 5 – ji pateikė tik vieną dešimtoko darbą. Visi 17 rašinių išversti į anglų kalbą,
juos vertino tarptautinė komisija – Baltijos Asamblėjos Prezidiumas.
Komisija išrinko po vieną laimėtoją. Konkurso dalyviai bus apdovanoti
diplomais, o devyni laimėtojai kviečiami dalyvauti Baltijos Asamblėjos
sesijoje, vyksiančioje 2014 metų spalio 23–24 dienomis Taline. Lietuvos
delegacija Baltijos Asamblėjoje rašinio dalyvius apdovanos papildomai:
pakvies dalyvauti ąžuoliukų sodinimo akcijoje, skirtoje Baltijos keliui
paminėti, diplomų įteikimo ceremonijoje bei ekskursijose. Šios akcijos
dalyviams bus įteiki atskira knygele išleisti geriausi konkurse dalyvavusių Baltijos šalių mokinių darbai.
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Lietuvos žmonės Baltijos kelyje (Andriaus Petrulevičiaus nuotraukos)
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Lietuvos ir Latvijos pasienis (Saločiai) (Kęstučio Svėrio nuotraukos)
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Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
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Šiandien rugpjūčio 23-ioji – mano senelio gimimo diena. Kaip ir kiekvienais metais, dovaną nupirkau paskutinę minutę – grįždama namo
iš paplūdimio užsukau į mažą knygų parduotuvėlę ir išrinkau seneliui
keletą istorinių knygų. Tokias jis tiesiog dievina. Turi jų gal kelis šimtus,
buvau visiškai užtikrinta, jog dovana jam patiks.
Susiruošusi patraukiau į kitą miesto pusę, senamiestį, kur įsikūręs
senelis. Jis gyvena mažame butuke, kuriame vos pakanka vietos apsisukti. Dėl to mama jį vis ragina persikraustyti pas mus, tačiau senelis
užsispyręs, sako, jog jam gerai ten, kur yra.
Pusiaukelėje ėmė krapnoti smulkus lietutis. Kai paspartinusi žingsnį
pagaliau pasiekiau senelio daugiabutį, pylė kaip iš kibiro. Iš šalčio kalendama dantimis įlėkiau į laiptinę ir kone bėgte užbėgau į trečią aukštą.
Sustojusi prie senelio buto durų, ėmiau nekantriai maigyti skambutį,
norėdama kuo greičiau pakliūti į šiltą patalpą. Po keleto sekundžių pasigirdo tingus kojų šlepsėjimas ir, spragtelėjus spynai, durys plačiai atsivėrė. Už jų stovėjo besišypsantis mano senelis.
– Labas, – pasisveikinau ir greitai šmurkštelėjau vidun. Senelis dar
plačiau išsišiepė ir užvėrė buto duris.
– Nesušalai? – paklausė.
– Šiek tiek, – prisipažinau ir tuojau pat atsiminiau, dėl kokios priežasties čia atėjau.
– Su gimtadieniu, seneli! – pasveikinau šypsodamasi ir jį apkabinau.
– Ačiū, ačiū, – virpančiu balsu pratarė senelis.
– Štai, čia tau, – atsitraukusi tariau ir įteikiau jam dovaną. Senukas
smalsiai dirstelėjo į maišelio turinį ir, pamatęs knygas, visas nušvito.
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– Puiki dovana. Dėkui.
Šypsodamasi nusivilkau paltą ir nusekiau paskui į virtuvę. Stalo viduryje pūpsojo didžiulis šokoladinis tortas. Senelis, lygiai taip pat kaip
ir aš, buvo tikras smaližius. Kurį laiką valgėme tylomis, klausydamiesi į
langą barbenančių stambių lietaus lašų. Galiausiai senukas nutraukė tylą
netikėtu ir gana keistu klausimu:
– Ar žinai, kokia šiandien diena?
Nustebusi dėbtelėjau į jį.
– Jeigu nežinočiau, kažin ar čia būčiau.
Senelis prunkštelėjo.
– Nejaugi vienintelė proga mane aplankyti yra mano gimtadienis?
– Ne, tiesiog… – jausdama, kaip ima kaisti ausys, sumikčiojau, tačiau
senelis mane nutraukė.
– Tikrai turėtum žinoti. Šiandien – dviguba šventė.
Nustebinta įsispoksojau į senelį.
– Kodėl?
– Šiandien Baltijos kelias mini savo metines.
– Tikrai? Nė nežinojau… Lygiai tą pačią dieną kaip ir tu? Tačiau vis
tiek man neaišku, kodėl tau šiandien dviguba šventė.
Senelis nusišypsojo:
– Tą dieną gimiau antrą kartą…
– Pala, pala, – šį kartą jau aš pertraukiau senelį. – Ką nori tuo pasakyti?
Senukas gūžtelėjo pečiais:
– Tąsyk stovėdamas žmonių minioje pasijutau lyg naujai išvydęs pasaulį…
Iš nuostabos išpūčiau akis ir paklausiau:
– Nejaugi tu ten buvai?
Senelis pažvelgė į mane taip, tarsi ką tik būčiau nusileidusi iš Mėnulio.
– Žinoma, kad buvau. Juk tau mama apie tai turėjo papasakoti.
Dabar jau visiškai nieko nebesupratau.
– Ir mama buvo su tavimi?!
– Aišku, – linktelėjo senelis. – Ir ne tik ji. Taip pat ir tavo močiutė bei
kiti vaikai. Negaliu patikėti, jog mama užmiršo tau pasakyti tokį svarbų
dalyką.
15
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Senelio prisipažinimas mane tiesiog pribloškė. Apie Baltijos kelią
žinojau tik tiek, jog Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai susikabino
rankomis, sudarydami gyvą grandinę, norėdami sujungti tris šalis ir išreikšti savo vienybę bei ryžtingą nusiteikimą atsikovoti nepriklausomybę. Nors, tiesą pasakius, neturėjau nė žalio supratimo, ar mano žinios
teisingos, ar ne. Niekuomet tuo istorijos tarpsniu nesidomėjau. Visuomet sakiau, kad tas, kas įvyko praeityje, turi ten ir likti. Tačiau dabar
suklusau. Mama tikrai galėjo apie tai užsiminti, o gal ir užsiminė? Gal aš
pati niekada neklausiau jos pasakojimų?
– Kada tai buvo?– suskubau paklausti.
– Tai įvyko 1989 metais, – išgirdau sakant senelį ir pastebėjau, kaip
keičiasi jo žvilgsnis pasineriant į prisiminimus. – O, kad tik būtum ten
buvusi. Dar niekada gyvenime nebuvau matęs tokios žmonių vienybės.
Tą akimirką atrodė, jog čia stovi viena didžiulė šeima, susivienijusi, kad
atsikovotų tai, kas jai priklauso. Žmones jungė meilė savo šaliai, tikėjimas laisve ir draugystė. Viltys išsipildė – po dvejų metų jau visos trys
valstybės buvo laisvos. Baltijos kelias buvo pirmasis žingsnis nepriklausomybės link. Didžiuojuosi, kad ir aš buvau tame didingame Baltijos
kelyje. Tada pirmą kartą gyvenime pajutau, ką reiškia vienybė…
Senelis staigiai krūptelėjo tarsi kažkieno pažadintas. Nustebęs keletą
kartų sumirksėjo lyg pats nesuprasdamas, kur esąs. Tuomet pažvelgė į
mane ir jo veidą tučtuojau papuošė plačiausia šypsena.
– Žinai, kai ateis tavo gimtadienis, padovanosiu gerų knygų apie Lietuvos istoriją. Tokius dalykus, kaip Baltijos kelio dvasia, turėtum ir tu
pajusti, ne tik žinoti datas.
Pajutau, kaip mano veidas dega iš gėdos. Visuomet maniau, jog Baltijos kelias buvo prieš septyniasdešimt arba šešiasdešimt metų, kažkada
seniai seniai, ir ar tikrai buvo, gal tik sugalvota istorija?.. Bet dabar sužinojusi, kad ten dalyvavo ir mano mama su savo broliais ir seserimis,
supratau, jog baisiai klydau. Niekada šiam įvykiui neskyriau dėmesio.
Ne, meluoju. Baltijos keliu iš viso nesidomėjau. Tačiau dabar, išgirdusi
ir supratusi, kiek jis daug reiškia seneliui, suvokiau, kad istorija nėra
tik datos, kad po jomis slepiasi tikri žmonių išgyvenimai. Gimiau jau
laisvoje Lietuvoje ir niekada nesigilinau, ką man reiškia tautos istorija,
jos laisvės siekiai. Tiesiog priėmiau savo gyvenimą kaip savaime supran16

tamą dalyką. O juk galėjo būti ir kitaip, jei ne tie susikabinę rankomis
žmonės, prabilę pasauliui apie savo troškimus, jei ne tie patys žmonės,
po dvejų metų stoję prieš tankus… Pasijutau lyg pati stovėčiau tame
Laisvės, Vienybės, Ryžto kelyje… Mano skruostais riedėjo ašaros.
– Ačiū, – tyliai pratariau.
– Už ką? – šypsodamasis paklausė senelis.
– Už tai, kad esi, kad buvai Baltijos kely, kad mano karta gyvena laisvoje Lietuvoje… Kad leidai pajusti, kad ir aš esu tautos dalelė… Kad
rugpjūčio 23-ioji nuo šiol bus ir mano antras gimtadienis.
Senelis nieko nesakė, tiesiog šypsojosi.
Tai buvo geriausia diena mano gyvenime.
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KĄ MAN REIŠKIA BALTIJOS KELIAS?
KATRE KÄRNER

Saku gimnazija

Versti puslapį

Esu gimusi 1997 metais, vadinasi, praėjus beveik aštuoneriems metams po virtusio istorija Baltijos kelio, kurį surengė Estijos „Rahvarinne“, Latvijos „Tautas Fronte“ ir Lietuvos „Sąjūdis“ 1989 metų rugpjūčio
23 dieną, ketindami pademonstruoti trijų Baltijos valstybių laisvės siekį.
Baltijos kelias turėjo tapti keliu į Estijos, Latvijos ir Lietuvos pastangas
tapti laisvoms.
Ką man reiškia Baltijos kelias? Šiemet nuo to įvykio jau praeis 25
metai, ir, žinoma, tai be galo ilgas laikas, tad galiu pasakyti apie jį tik iš
perskaitytų, girdėtų, matytų filmuose, mano tėvų ir senelių pasakotų dalykų. Esminių žinių apie tą renginį man suteikė senelis, kuris visą gyvenimą mėgo istoriją ir todėl moka ją dėstyti, mėgsta tai daryti ir prusina
mane. Jis patvirtino liaudies išmintį, esą neteisybė ilgai „neliks maiše“.
Žmogų iš tiesų galima laikyti pavergtą labai ilgą laiką, tačiau jo laisvės
ir nepriklausomybės troškimas neblėsta: jis tarsi ugnis, žerplėjanti pelenuose. Tikėjimas laisve amžinai gyvas žmonėse. Be abejo, tai man parodė, kad jėga glūdi vienybėje, nes vargu ar kuri nors Baltijos valstybė pati
viena būtų galėjusi pareikšti pasauliui tokį jėgingą nepriklausomybės
troškimą, kokį paskelbė visos trys valstybės kartu. Tai stulbinama. Tai
labai didinga.
Baltijos kelias tartum dar kartą patvirtino, kad be paramos iš tikrųjų
neįmanoma ko nors pasiekti, nes vis auganti tarptautinė parama viešinant istorinius faktus privertė 1989 metų gruodžio 24 dieną vykusį SSR
Sąjungos Liaudies deputatų suvažiavimą pripažinti neteisėtomis sutartis bei slaptuosius protokolus tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos. Kad
18
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ir kiek laiko praeitų, teisybė vis tiek nugali. Tai padėjo sustiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos galimybes tautinei savimonei sužadinti ir paskatino demokratinį judėjimą visoje Sovietų Sąjungoje, kurioje Baltijos
valstybių pavyzdžiu imta kurti panašias į „Rahvarinne“ organizacijas.
Taip pat Baltijos kelias padėjo kitame Žemės pusrutulyje gyvenantiems
žmonėms geriau suprasti Baltijos tautų troškimus, siekius ir pastangas.
Tokia originali demonstracija absoliučiai apstulbino visą pasaulį ir sukėlė itin didelį mūsų visų dėmesį. Pakilus protestas padrąsino dalyvius
ir suteikė mums ilgam įsimintiną išgyvenimą. Kaip tik tas išgyvenimas
vienija mus, Baltijos valstybes.
Aš manau, kad Baltijos kelias mums reiškia tai, ko mes nenorime
pamiršti. Aišku, pamiršti dar labiau nenori kaip tik tie žmonės, kurie
šiame Kelyje dalyvavo, nes jis buvo tikrai didingas ir parodė, kad jeigu
mes, dori ir geri žmonės, kartu ko nors sieksime, visada turėsime galimybę įgyvendinti savo siekį. Paprasčiausiai turime susivienyti! Ir dabar
gerai pagalvoję, mes, jaunimas, turime būti be galo dėkingi žmonėms,
surengusiems tą kelią, ir jais didžiuotis.
Dabar pažvelgę į tą praeities renginį per Ukrainos įvykių prizmę,
matome vis labiau pasitvirtinant liaudies išmintį, kad vilką šerk nešėręs – vis tiek į mišką žiūri.
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MANOS LATVIJOS VERTYBĖ
LĪGA KONE

Liepojos valstybinė 1-oji gimnazija
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Mes gyvename XXI amžiuje, kuriame dar tik prieš keletą metų pasikeitė buvusios vertybės. Aš kaip mergina, gimusi laisvoje Latvijoje, jaučiu didelį dėkingumą ir pasididžiavimą savo šalimi, žmonėmis, kurie
1989 metų vasarą pasiryžo ir rizikavo pakeisti pasaulį.
Sunku patikėti tuo, ką prieš 25 metus pasiekė pabaltijiečiai, kuriems
laisva Baltija buvo brangiau už viską. Negalvodami apie pasekmes, didelę riziką ir apie tai, ar norimas tikslas bus pasiektas, du milijonai Latvijos, Lietuvos ir Estijos gyventojų stojo petys petin, kad sudarytų gyvą
grandinę, kad atkreiptų pasaulio dėmesį į įvykius Baltijos šalyse.
Visi – miestiečiai, žemdirbiai, šeimos su vaikais, net kariai su šarvuočiais – visi buvo vienodai svarbūs, kalbant apie rengiamą akciją.
Nebuvo svarbu, kokios tavo pareigos, kiek tau metų ar iš kur esi kilęs.
Gebėjimas susivienyti įvairioms tautoms, miestams ir žmonėms siekiant
laisvės manyje kelia didžiausią nuostabą. Tai parodo, kaip kiekvienam
organizatoriui ir dalyviui, kiekvienam, pridėjusiam ranką, daug reiškė
savo kraštas ir kokia buvo stipri šių žmonių valia.
Skaitydama interviu, kuriuose 1989 metais akcijoje dalyvavę žmonės
atskleidžia savo emocijas, susimąstau apie tai, ar kažkas panašus galėtų
pasikartoti. Ar šiandien žmonės taip pat galėtų pamesti visus kasdienius
darbus, kad susivienytų, ryžtųsi siekti trokštamų tikslų, nežinodami kokių pasekmių gali susilaukti jų veiksmai? Paprasčiausiai eiti, dalyvauti ir
būti kartu. Nes norint sudėlioti didelę dėlionę reikalinga ir pati mažiausia dėliones dalelė. Ir tuo buvo įsitikinę visi, kurie jautė savo prisirišimą
prie Baltijos.
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Per kūną perbėga šiurpuliukai žiūrint vaizdo įrašus kuriuose matau,
kaip tautinus drabužius dėvintys žmonės, susikibę rankomis, stovi kelyje. Šiuolaikiniame pasaulyje sunku įsivaizduoti, kad tokia idėja, toks taikus žingsnis padėjo tiek daug pasiekti. Trijų šalių susikibimas rankomis,
akcijos filmavimas, atgimimo galia ir žmonių neišsenkantis troškimas,
gebėjimas pasiekti tai, apie ką daugelis anksčiau tik pasvajodavo. Nors ir
atrodo, kad per 25 metus tiek daug pasikeitė, tikiu, kad iškilus būtinybei
mes ir vėl sugebėtume pakartoti šį įstabų istorinį įvykį.
Pasididžiavimas ir šiluma užpildo širdį suvokiant, kad laisva ir nepriklausoma valstybė yra ta, kurioje aš gyvenu. Pasirinkimo įvairumas,
keliavimo galimybės ir žodžio laisvė yra vertybės, apie kurias žmonės
prieš daugelį metų tik svajojo. Taigi svajonė išsipildė ir tikslas pasiektas.
Pasididžiuodami galime švęsti Baltijos kelio 25 metų sukaktį ir į šį įvykį
pažvelgti kitomis akimis. Viskas, ką galime padaryti, yra atsiminti ir pagerbti visus, prisidėjusius įgyvendinant šį istorinį reikšmingą įvykį tiek
Latvijos, tiek ir Lietuvos ir Estijos valstybių istorijoje.
Tikiu ir tikiuosi, kad šio įvykio mes niekada nepamiršime. Ir dar po
25 metų mes atsiminsime šią istorinę akciją. Iš aš noriu tikėti, kad savo
vaikaičiams pasididžiuodama pasakosiu apie tai, ką mums, pabaltijiečiams, pavyko pasiekti, lygiai taip pat, kaip man pasakojo mano senelė. Telieka tik trokšti, kad ir būsimos kartos, kurios toliau kurs Latvijos
valstybę, įvertins 1989 metų vasaros pasiekimus ir supras, kokia vertybė
yra mūsų šalies laisvė.
Su visa širdies šiluma ir meile savo valstybei, kaip Latvijoje gimusi ir
augusi pilietė, savo pareiga laikau būti savo šalies patriotė, gerbti tuos,
kurie savo atkaklumu, noru su pasididžiavimo jausmu iškovojo Baltijos
šalių nepriklausomybę. Ir aš tikiuosi, kad kol virš mūsų galvų plazdės
Latvijos, Lietuvos ir Estijos valstybinės vėliavos, mes kasmet atsiminsime, suvoksime ir vertinsime, kokia reikšminga trijų Baltijos šalių istorijoje buvo1989 metų rugpjūčio 23-ioji.
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KĄ MAN REIŠKIA BALTIJOS KELIAS?
LINDA SILIŅA

Buldurų Sodininkystės vidurinė mokykla
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Kaip užgimsta žmogus? Kaip perlas – pradžioje yra tik kevalas, moliuskas ir tik viduje – maža smėlio grūdelio pavidalo dvasia. Brangi
Mara, prieš paleisdama mus į pasaulį suteik dvasiai šventumo ir širdies
išminties, apjuosdama smėlio grūdelį sidabrine šviesa austu apvalkalu.
Gyvenimo kelyje pasitaiko kevalą subraižyti ir drumzlino vandens pasemti, tačiau jeigu atrodo, kad perlas pažeistas, tai tu labai klysti, bičiuli. Perlas visada guli nepažeistas savo dvasia ir spinduliuoja savo baltą
šventumą. Taip ir mes, žmonės, esame pažeisti praeities, tačiau stiprūs
šiandien ir tai yra svarbiausia.
Kaip ir kitur, taip ir Baltijos šalių istorijoje yra pakilimų ir kritimų.
Nei vienas kraštas neišvengė džiaugsmo ašarų ir pralieto kraujo skausmo, stengdamasis apginti savo žemę nuo svetimų trypiančių kojų ir kalavijų. Tačiau šiuo metu mes gana sėkmingai saugome savo nepriklausomybę. Pergalė dėl laisvės reiškia tvirtą tautos ryžtą ir vienybę. Lietuvoje
tai buvo galima įžvelgti „Sąjūdžio“ judėjime, Latvijoje – agrarinėje reformoje, o Estijoje tai buvo Jurgio nakties sukilimas. Drauge mes parodėme savo griežtą užsibrėžimą Baltijos kelyje 1989 metų rugpjūčio 23
dieną susikibdami rankomis ir „sudarydami perlų vėrinį“.
Keista būtų klausti, ką man reiškia Baltijos kelias, nes jaunoji karta
apie tai gali spręsti tik per bėgančių metų informacijos srauto faktus.
Aš niekada nepatirsiu tų emocijų, kurias jautė „perlų vėrinio“ dalyviai.
Kokia dvasinė energija, galia ir jėga plazdėjo jų širdyse! Istorija apie paprastus žmones, kurie, regis, paprastu gestu – susikibdami rankomis –
padarė stebuklą, sunaikindami, įveikdami nepasitikėjimo naštą išvedė
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perlų dvasias per klastingą pelkę, kad sukurtų naują pradžią laisvai valstybei. Baltijos kelias man reiškia be galo gražų žmonių veiksmą. Trys
tautos, demografiškai negausios, tačiau dvasia nesilpnesnės už kitas,
buvo vieningos, dalinosi duona ir šypsenomis. Kažkas tokio sutinkama
tik pasakose, o mes tai įgyvendinome čia, kelio pakraštyje… Tikiuosi,
kad Dievas tai matė ir didžiavosi mumis.
Šį įvykį privalo gerbti kiekvienas Baltijos šalių gyventojas. Pirmiausia turime padėkoti Estijos Liaudies fronto vadovui Edgarui Savisarui,
nes jis pirmasis sugalvojo žmonių nesmurtinio protesto akciją. Jeigu
kalbėtume apie mūsų šalį, tai latviai šiuo metu dar jaučia ekonominio
nuosmukio padarinius, prie kurių dar prisideda paaštrėję Rusijos ir
Ukrainos santykiai ir ties Krymu tai gali nesibaigti. Regis kad iškovoję
laisvę mes šiek tiek užsimiršome, jog dėl jos reikia kovoti kiekvieną dieną. Ar sudrumstas vanduo pateko prie perlų? Turbūt neverta ieškoti, nes
perlai glūdi mūsų dvasios kiaute ir laukia savo valandos, kad išplauktų
į paviršių.
Pagerbiant mūsų tautiečių atliktą žygdarbį kviečiu visus – susijunkime širdimis ir gyvenkime ranka rankon su tikėjimu ir ryžtu! Yra tik
viena Baltija ir viena Latvija. Cituoju Latvijos Valstybės prezidento žodžius: „Tik mes – kiekvienas pats ir visi drauge – galime būti atsakingi
už savo valstybę. Mes žinome, kokią Latviją norime matyti šiandien ir
kokią norime ją palikti mūsų ateinančioms kartoms.“
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SKRYDIS VIRŠ BALTIJOS KELIO
GABRIELĖ VITKAUSKAITĖ

Kauno šv. Pranciškaus mokykla
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Girdėti tik lėktuvo motoro ūžimas, jokių komentarų, tik neįtikėtini
vaizdai iš paukščio skrydžio. Tai, ką matau, tikra, jaudina, įkvepia: kilometrų kilometrus besitęsianti žmonių grandinė… Baltijos kelias! Dokumentiniame filme įamžintos istorinės Baltijos šalių vienybės akimirkos.
Beveik 50 minučių trunkantį paties sukurtą filmą mūsų mokyklai šiemet padovanojo KTU operatorius Jonas Klėmanas. Tad nors ir sunku
patikėti, kad tokio didžiulio masto ir tokį didžiulį tikslą turinčią akciją
prieš 25-erius metus lietuviai, latviai, estai įvykdė neturėdami šiuolaikinių ryšio priemonių, bet tikslus laikas filmo pradžioje verčia tikėti Baltijos šalių žmonių dvasiniu pakilimu: 1989-08-23 14:09.
Taigi filmas lyg ir pasiūlė man ir draugams atsukti laiką atgal. Juk
daugelis lietuvių, mūsų tėvelių, senelių – patys daugiau negu prieš du dešimtmečius buvo svarbių istorinių įvykių liudininkai ir dalyviai: jų akyse
griuvo vaikystės ir jaunystės Tarybų Lietuva, kūrėsi nepriklausoma valstybė. Jie geriausiai galėtų papasakoti, kaip jautėsi tada, ką išgyveno. Mes,
mokiniai, kitokios Lietuvos, tokios, kokia ji yra dabar, neįsivaizduojame,
bet iš vyresniųjų pasakojimų, iš istorijos pamokų, dokumentinių kadrų
galime susidaryti nuomonę, kad nepriklausomybę tikrai nebuvo paprasta iškovoti: tam reikėjo ryžto, pasiaukojimo, tikėjimo ir visos tautos
vienybės. Aš sutinku su tais, kurie teigia, jog svarbių istorinių datų minėjimas – tai lyg stotelės amžinai skubantiems žmonėms, tai proga stabtelėti, susimąstyti, pasverti, palyginti, kaip gyvenome vakar, kas vyksta
šiandien, kaip įvykiai klostysis rytoj. Esu mokyklos kraštotyros būrelio
narė, todėl suprantama, jog aš ir bendraminčiai jautėme pareigą surink24
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ti medžiagą apie 25-erių metų senumo įvykius. Mes apklausėme mūsų
mokyklos bendruomenės narius: mokytojus, tėvelius, senelius (daugiau
nei 20 respondentų). Kokie gi jų prisiminimai apie Baltijos kelią? Kokia
nuotaika vyravo tuometiniame Aleksote (mat mūsų mokykla įsikūrusi
šioje vaizdingoje Kauno vietoje)? Tad sukame laiko ratą…
Baltijos kelias – 1989 metų rugpjūčio 23 dienos akcija – visų prisimenama su šiltomis emocijomis: tai nenusakoma žodžiais euforija, kai tu
savo rankomis tarsi elektros laidu perduodi teigiamos energijos impulsus likimo broliams Latvijoje, Estijoje, kai jauti, jog esi visiškai teisus, tokiu taikiu, visus suvienijančiu būdu siekdamas nepriklausomybės savo
šaliai, savo kaimynams.
Paklausykime, ką pasakoja tos dienos įvykių dalyviai. „Tą dieną, kai
vyko Baltijos kelias, Kaunas buvo ištuštėjęs, atrodė, kad visas miestas
išvyko į šią akciją. Automobiliai į Baltijos kelią riedėjo vienas paskui kitą
virtinėm, o spauda kitą dieną rašė, kad neįvyko jokių avarijų ir incidentų
kelyje, išskyrus tai, jog vienam „Žiguliukui“ kažkas aplamdė šonus, tai
Sąjūdis jam šiuos nuostolius žadėjo kompensuoti“, – prisiminimais dalijosi Jolanta Šernienė, Kauno mokinių aplinkotyros centro specialistė.
Elvyra Bačėnienė, istorijos mokytoja, pasakojo: „Aš kartu su visa savo
šeima dalyvavau Baltijos kelyje netoli Pasvalio. Visas kelias Rygos link,
kur rikiavosi žmonės, buvo pilnas automobilių, jie judėjo labai lėtai, reikėjo stovėti grūstyse, tačiau žmonės nebuvo pikti, vienas kitam mojavo
vėliavėlėmis, šypsojosi. Atvažiavę į nurodytą vietą rikiavomės į eilę ir
stovėjom susikibę rankomis. Buvo labai gera stovėti susikibus rankomis su visai svetimais žmonėmis ir jausti bendrumą kovoje už mūsų
valstybės atkūrimą. Iš lėktuvo buvo mėtomi gėlių žiedai, vakarop deginami laužai, dainuojamos lietuvių tautinės dainos.“ Loreta Ragulskienė,
taip pat istorijos mokytoja, prisimena, kad Baltijos kelio laukė ligoninės
palatoje su neseniai gimusiu sūneliu. Visą dieną klausėsi radijo ir kai
19 val. sulaukė žinių apie vykstančią akciją, apsiverkė iš džiaugsmo, paėmė sūnelį ant rankų ir dainavo sykiu su visais Baltijos šalių žmonėmis.
O lietuvių kalbos mokytoja 1989 metais mokėsi 12-oje klasėje. Ji džiaugėsi, jog klasės draugai, giminės net neabejodami renginio prasmingumu vyko į paskirtą pasienio vietovę, kantriai laukė spūstyse, o kadangi
važiavo organizuotai autobusu, tad bendrakeleiviai pakiliai nusiteikę
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dainavo lietuvių dainas, sveikino pakelėje išsirikiavusius žmones. Tikrai
jaudinantys prisiminimai. Jie mums, jauniems žmonėms, istorijos faktus atskleidžia ne kaip sausus skaičius, statistiką, bet padaro juos svarbius, brangius, neįkainojamus.
Jei iš tikrųjų galėčiau pasukti laiko ratą atgal, aš net nesvarstydama
dalyvaučiau tokioje prasmingoje akcijoje. Turbūt nekantraučiau, jei tektų užstrigti autobusų ir automobilių („Moskvičių“, „Žigulių“, „Volgų“ –
tokie automobiliai užfiksuoti minėtame J. Klėmano filme) spūstyje, bet
dėl švento reikalo pakentėčiau. Įsivaizduoju, kaip nuvykusi į paskirtą
kelio atkarpą spausčiau ranką nepažįstamam, bet panašios sielos žmogui, kaip dalinčiausi gera energija su visais aplinkiniais, kaip pasibaigus
akcijai kartu su visais ražienose dainuočiau patriotines dainas, šokčiau
tautinius šokius, šypsočiausi ir mojuočiau visiems mažyte trispalve.
Bandyčiau išsaugoti tą didingą laisvės, vienybės, džiaugsmo, pasitikėjimo savo jėgomis jausmą ilgai ilgai… Gaila, bet kai kurie pašnekovai šių
nepaprastų vilties ir tikėjimo akimirkų dabar nebenori atsiminti, kažkur
jas išbarstė per 25-erius metus, nors ir gyvena nepriklausomoje Lietuvoje – juk būtent dėl tokios ir kovojo…
Mūsų minėtų respondentų pavardžių nerasime istorijos vadovėliuose, tačiau jų susitelkimas, tikėjimas, noras veikti nebuvo beprasmiai dalykai – būtent visų lietuvių vienybė ir atkaklumas padėjo pasiekti svarbiausią tikslą – laisvę mūsų šaliai. Taigi istorijos datos daug ką primena
daugeliui dabartinių Lietuvos gyventojų, jų prisiminimai – svarbios pamokos mums, jauniems.
Istorijos ratas sukasi. Grįžtame į šiuos laikus. Galvoju, ar Ukrainos
žmonėms panaši akcija, susitelkimas, vieno tikslo siekimas apjuosus
rankomis šalį padėtų išvengti smurto ir gąsdinimų?.. Tikrai žinau, kad
turime moralinę teisę ukrainiečius padrąsinti ir palaikyti siekiant demokratijos. Mes laisvi laisvos šalies piliečiai įkvėpti savo artimųjų pasakojimų daug ką galime padaryti, kad Lietuvoje panaši į Ukrainos situacija
nepasikartotų, kad nusivylusių politikais lietuvių būtų kuo mažiau, kad
emigrantai, pasisėmę geros patirties užsienyje, sugrįžtų ir kurtų gerovę
Lietuvoje, kad lietuvių vienybė ir susitelkimas nebūtų tik gražus netolimos praeities faktas.
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KĄ MAN REIŠKIA BALTIJOS KELIAS?
BEĀTE GRAUDUMNIECE

Baltinavos vidurinė mokykla
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Kiekvieną rytą pabusdami net nepagalvojame, kad žemė, kuria
vaikštome, yra mūsų ir tik mūsų. Jos su niekuo nereikia dalintis, nereikia bijoti, kad kažkas ją atims, ar kažkas jai pakenks. Turbūt tai kaip
savaime suprantamą faktą suvokia tie, kurie savo pirmuosius žingsnius
žengė laisvoje Latvijoje ir net nežino, koks yra jausmas, kai virš galvos
pakibęs pjautuvas ir kūjis visą visuomenę laikė sukaustęs savo gniaužtuose. Tačiau verta juk pamąstyti, kiek kainuoja ta laisvė? Už kokią kainą
ir kokiu būdu ji įgyjama?
1989 metų rugpjūčio 23 dieną susikibo 2 milijonai įvairių rankų
porų, plaštakos laikė viena kitą nuo Talino iki Rygos, nuo Rygos iki
Vilniaus. Maždaug 15 minučių 600 kilometrų ilgio žmonių grandinė
išreiškė savo protestą dėl Molotovo ir Ribbentropo pakto pasirašymą
prieš 50 metų, reikalaudama pripažinti Baltijos šalių nepriklausomybę.
Šis protestas buvo nesmurtinis, taikus, jo metu ne tik pasireiškė latvių
patriotizmas ir gebėjimas būti drauge, tačiau ir visos Baltijos troškimas,
noras nepasiduoti ir egzistuoti! Nebūtų galima tvirtinti, kad Baltijos
kelias buvo būtent ta pradžia į nepriklausomybę, tačiau galima drąsiai
teigti – tai buvo milžiniškas žingsnis sėkmės link.
Galiu būti laiminga, kad gimiau ir visą savo gyvenimą gyvenu laisvoje Latvijoje ir kad man neteko gyventi tais laikais, kuriuos mano tėvai
vadina priespaudos metais. Atsiminimų pasakojimai nėra tik teigiami
ar neigiami – esama ir pliusų ir minusų, vis dėlto savo yra savo ir niekas
to iš tavęs neatims. Skaitydama įvairius pasakojimus, žiūrėdama vaizdo
įrašus internete, klausydamasi žmonių, kurie Baltijos kelią prisimena su
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jauduliu, emociniu pakilimu, bendrumo jausmu ir dar tūkstančiu kitų
įspūdžių, žinau viena – aš taip pat mielai ten būčiau buvusi. Taip, man
irgi gal būtų buvę baisu. Turbūt jau patriotizmas, latviškos dvasios troškimas ir bendrumo jausmas buvo tai, kas tuo metu sėdėjo ant kiekvieno pečių ir į ausį šnabždėjo įkvepiančius žodžius. Manau, kad to paties
jausmo vedina ir aš ten stovėčiau. Turbūt čia ir slypi tas nuostabumas,
kad kone 2 milijonai žmonių buvo vienas šalia kito. Vaikai, jaunuoliai,
suaugusieji, žilagalviai – visi įsitikinę, kad pavyks. Ir jeigu kažkas atsitiktų šiandien, tie patys jausmai ragintų ir įkvėptų dar labiau nei tada. Baltijos kelio dvidešimties metų sukakties proga įvyko bėgimo akcija „Širdies dūžiai Baltijai“, kurio metu kiekvienas norintysis galėjo dalyvauti
nubėgdamas 1 kilometrą. Jau tada buvo didelis susidomėjimas, tačiau
kiek daug būtų buvę dalyvių, jeigu būtų sprendžiamas Latvijos likimas?
„Ką tau reiškia Baltijos kelias?“ – klausimas, į kurį galiu atsakyti vienu žodžiu – laisvę. Tai ir mano laisvė. Taip pat kaip barikados, dainingoji
revoliucija. Ir tai ne tik Latvijos nepriklausomybė. Manau, kad šis taikus
protestas turi ir turės toli į ateitį siekiančių pasekmių, primenančių, kas
mes esame, ką mes galime ir kaip daug galime. Ši akcija mums parodė,
kad reikia tik norėti ir viskas pavyks. Taip pat Baltijos kelias man visada
primena, kad latvis latvio niekada nepaliks likimo valiai, ir ne tik – taip
pat ir lietuviai ir estai. Būdama latvė žinau, kad nebūsiu vieniša net tada,
kai būsiu viena; mūsų yra 2 milijonai Latvijoje ir dar daugybė tūkstančių
mūsiškių pasaulyje, tačiau svarbiausia tai, kad mes turime vieni kitus.
Antrasis dalykas, kurio negalėčiau nepaminėti, yra ryžtas ir drąsa. Kad
surengtum ir dalyvautum šiame proteste, buvo reikalingas didelis pasiryžimas. Tai man asmeniškai primena, kad niekada nežinosi rezultato,
jeigu nepabandysi. Niekas nežinojo kaip visai tai baigsis, kokie bus šią
akciją parėmusių žmonių likimai. Niekas nežinojo, kas bus su Latvija – ar ji bus laisva, ar atvirkščiai, ar ją nušluos nuo žemės paviršiaus. Ir
jeigu manęs kas nors daugelį kartų klaustų: „Ar ištiestumei savo ranką
tai gyvų žmonių grandinei?“, daug negalvodama atsakyčiau „Taip. Jiems
pavyko susidoroti su visomis baimėmis ir nežinia. O mes žinome, kad
viskas pavyks. Kodėl ne?“ Tai ir yra viena pagrindinių gairių, kurias nubrėžė Baltijos kelias: mano, kaip latvės, pulsas pulsuoja vienu ritmu su
tavimi, Latvija.
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Ko gero, paprasto ar įprasto „Ačiū!“ dalyvavusiems, rankomis susikibusiems, stovėjusiems barikadose ir nepraradusiems tikėjimo išties
nepakaks. Tačiau nors tiek kiekvienas esame skolingas visiems kovojusiems. Ir iškovojusiems. Tačiau padėkokime ne žodžiais, o saugodami
savo žemę, ją gerbdami ir neleisdami kitiems jos pasisavinti. Tai galime pasiekti tik atkakliu darbu, dirbdami savame krašte, kad jis klestėtų,
mokydamiesi ir pažindami savo šalies ir tautos istoriją, kad suprastume,
kas yra Latvija ir koks buvo jos kelias. Privalome mokytis, kad nebeleistume Tėvynei patekti į svetimas rankas. Ačiū.
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Mano mama nuolat rūpinosi tuo, kad aš žinočiau apie Baltijos kelio vyksmą ir jo tikslą. Jau nuo pat mažens kiekvienų metų rugpjūčio
23-iosios vakarą žiūrėdavau skirtingus filmus šia tema ir klausydavausi
pačių tėvų įspūdžių. Juo didesnė augau, juo labiau ėmiau suprasti tos
akcijos reikšmę Estijos istorijai.
Klausydamasi pasakojimų, kaip mano mama, būdama tik maža mergaitė, vis dėlto laikė už rankos svetimą žmogų ir jautė, kaip tą rugpjūčio
dieną saulė nušvito kiek skaisčiau, jausdavau, kad ir mano širdis ima
greitėliau plakti. Daug kartų girdėjau, kad tą dieną visi buvo be galo
draugiški bei linksmi ir nebuvo matyti nė vieno apniukusio veido. Plevėsavo mėlynos juodos baltos spalvų vėliavos, o žmonės visi kaip vienas
šaukė „Tegyvuoja Estija!“ Žmonės sveikino vieni kitus ir visi spinduliavo
laisvės siekį.
Man Baltijos kelias parodo, kaip trejetas skirtingų mažų tautų sugebėjo susitelkti dėl bendro siekio ir padaryti tai, ko anksčiau nėra buvę.
Aš manau, kad kaip tik dėka tų drąsių baltijiečių, kurie laikėsi susiėmę
už rankų beveik 600 kilometrų gyvame kelyje, Estija, Latvija ir Lietuva
dabar yra demokratinės valstybės. Žmonės savo nuožiūra važiavo ten,
kur dar niekas nestovėjo, siekdami paimti už rankos nežinomą tautietį ir
kovoti už savo laisvę ir valstybingumą. Tas įvykis man rodo, koks didelis
yra vienybės jausmas tiek Estijoje, tiek kitose Baltijos valstybėse. Sunkiu
metu nesvarbu, kas kokį darbą dirba, svarbi kova už bendrą siekį.
Baltijos kelias man reiškia, kad šiaip jau linkę į uždarumą estai sunkiais laikais geba suremti nugaras ir be smurto kovoti už laisvę. Estai
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ir taip pat kitos Baltijos tautos iš prigimties visad buvo demokratinių
valstybių piliečiai ir kaip tik tokią nuostatą jie pademonstravo pasauliui
Baltijos kelyje. Baltijos kelias buvo pirmasis žingsnis, atskleidęs pasauliui didelę mažos Estijos problemą, ir, manau, kad kaip tik jis pradėjo
veiklų išsivaduojamąjį sąjūdį.
Aš manau, kad ir dabar viskas priklauso nuo mūsų pačių, taip pat ir
Estijos Respublikos ateitis. Baltijos kelias parodė, kad savo veiksmais galime paviešinti pasauliui savo nuostatas ir pasiekti savo troškimą. Baltijos kelias įrodė pasauliui, kad mūsų ketinimai rimti. Vėliau, pavyzdžiui,
Bronzinės nakties metu, istorija pasikartojo ir mūsų maža tautelė vėl
susitelkė kovoti už estų savimonę ir jos išlikimą. Tokiomis akimirkomis
matyti, kaip patriotizmas savaime uždega žmones ir jie nepasiduoda.
Estų tauta sunkiais laikais taip pat paremdavo kitas mažas valstybes,
kaip, pavyzdžiui, Gruziją, naktinės dainų šventės metu. Istorija rodo,
kad sunkmečiu mes galime susitelkti ir nenaudodami smurto pareikšti
savo balsą ir pakovoti už savo laisvę, kalbą ir kultūrą.
Baltijos kelias buvo surengtas siekiant parodyti laisvės troškimą ir
paveikti Sovietų valdžią. O man jis pirmiausia rodo, kad trys mažos tautos savo dvasia yra didesnės už daugelį didžiųjų valstybių.
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Baltijos kelias – tai 1989 metų rugpjūčio 23-iąją įvykusi akcija, kurios
metu estai, latviai ir lietuviai susijungė siela ir rankomis, protestuodami
prieš griežtą ir negailestingą sovietų valdžią. Maždaug 2 milijonai žmonių stovėjo vienas prie kito susiėmę už rankų nuo Talino iki Vilniaus,
per trejetą Baltijos valstybių, sudarydami šešis šimtus kilometrų. Rugpjūčio 23-ioji nebuvo atsitiktinė diena. Tą dieną sukako 50 metų nuo
Molotovo–Ribbentropo pakto pasirašymo. Baltijos kelias labai padėjo
skatinant tautos vienybę ir atkuriant savo valstybingumą. Baltijos kelias
išgarsėjo ir kitur pasaulyje.
Kadangi Baltijos kelio akcija vyko 1989 metais, aš neturėjau jokios
galimybės jame dalyvauti, tačiau dabar galiu teigti, kad mielai būčiau
išgyvenusi tą jausmą ir kovojusi už savo valstybę. Deja, prisijungti prie
2 milijonų dalyvių nespėjo ir mano mama su tėčiu. Mano mamos šeima
stengėsi tai padaryti, bet dėl didelio žmonių susitelkimo ji liko spūstyje
ir kelio nepasiekė, tačiau visa širdimi jam pritarė.
Baltijos kelio reikšmė man nėra tokia didelė ir svarbi kaip tiems, kurie jame dalyvavo ir tuo metu gyveno. Vis dėlto galime teigti, kad be jo
tautos vienybė nebūtų tokia didžiulė ir sava valstybė būtų galėjusi likti
vien svajonė.
Estai, latviai ir lietuviai jame parodė savo didžią drąsą ir siekį būti
laisviems. Okupacijos dešimtmečiai irgi padarė savo. Ta drąsa ir vienybe, taip pat šiokiu tokiu maištingumu turi didžiuotis visi estai. Dėl to
mūsų valstybė dabar yra vieninga ir joje gera gyventi. Šiuo dalyku galime didžiuotis ir todėl, kad kelią pamatė žmonės daugelyje pasaulio vietų
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ir jis buvo vienas išskirtiniausių įvykių siekiant valstybingumo. Pažymėtina ir trijų tautų bendrybė.
Manau, kad mes turėtume rodyti daugiau dėmesio žmonėms, kurie
išdrįso dalyvauti tame nuostabiame renginyje. Turėtume pagerbti tuos,
kurie širdimi siekė Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo. Estijoje yra du paminklai Baltijos keliui: vienas Käru, o kitas Säravereje.
Prie vieno jų buvau nuvykusi. Neabejotinai gera mintis įamžinti tokius
įvykius paminklais, kad po 10–20 metų galėtume juos aplankyti kartu
su vaikais ir papasakoti, kaip mes tapome Estijos Respublika.
Baltijos kelias – tai Dainuojamosios revoliucijos dalis. Dainuojamoji
revoliucija buvo 1987–1988 metais vykę taikūs tautos renginiai ir veiksmai. Prieš Baltijos kelią buvo rengiamos naktinės dainų šventės, nešama
mūsų trispalvė. Galima teigti, kad paskutinį ir ypač reikalingą postūmį
davė Baltijos kelio akcija. Jau seniai galvota apie savą valstybę ir laisvę,
daug nuveikta1991-aisiais siekiant atkurti nepriklausomybę. Po ilgų ir
nepalaužiamų veiksmų jos sulaukėme. Sulaukėme to, ko tikėjomės beveik 70 metų, ir aš manau, kad estai garbingai pelnė laisvę.
Baltijos kelio reikšmė estams, be abejo, yra didelė. Jo nebūtina matyti
kiekvieną dieną, tačiau tautiniuose renginiuose, kaip Dainų šventė, kiekvieno dainuojančio ir laimingo esto akyse gali pamatyti tą ugnelę, kuri
liepsnojo prieš 25 metus Baltijos kelyje. Aš, būdama estė, labai vertinu tą
drąsą ir pastangas, įdėtas prieš 25 metus. Man būti estei yra garbė. Toks
stiprus jausmas stovint su tūkstančiais žmonių po gaubtu dainų estrados
stogu traukti patriotines dainas yra kaip tik todėl, kad tauta nenuilsdama kovojo už savo valstybę ir taip išsikovojo laisvę.
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Kelias… Kelias! Kelias? Kas jis man? Įvaizdis? Kažkoks mitas? Praeitis, kuri buvo taip seniai… Praeitis, kai dar mano seneliai buvo jauni?
Tai bent! Praėjęs šimtmetis, epocha, kai jai baigiantis mano „vaizdinys“
dėliojo pirmuosius žingsnius? Ir pirma mintis, šaunanti į galvą, ar šiandien aš galėčiau impulsyviai, nežiūrėdama į ištiestą delną, šalia esančiam paduoti ranką? Ko gero, ne taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš
pradžių. O jei tai tas, kur prie šiukšlių dėžės, arba anas mėlyna nosimi?
Brrr… Tik kažin, ar tada mano tėvams, seneliams, jų draugams rūpėjo
delno higiena?..
Žvelgdama į Lietuvos praeitį (nuo pat valstybės susikūrimo) galiu
pastebėti, kad tai padaryti buvo be galo sunku. Viduramžiais trukdė
luominis susiskirstymas ir nelygybė, vėliau Lietuvą alino ilgi carizmo,
fašizmo, pagaliau – sovietinės priespaudos metai. Įvairios politinės
aplinkybės už rankų neleido susiimti tautai, kurios renesansinį supratimą jau XVI amžiuje skelbė Mikalojus Daukša. Jo tautos sąvokos apibrėžimas, deja, šiuo metu verčia abejoti: Ukrainos atveju bendra teritorija,
papročiai ir kalba neįtikino kaimyninės šalies „valdovų“… Taigi, ar aš
tikrai suspausčiau kitataučio, benamio ar alkoholiko ranką, jei to pareikalautų mano Tėvynė?..
Taip. Aš tai padaryčiau. Tą patį veiksmą pakartotų ir mano dvynė
sesuo. Ne, ne todėl, kad mes skaitome viena kitos mintis, o todėl, kad
to mus mokė tėvai, skiepijo mokytojai ir pasakė širdis. Nėra dalykų, kurių žmogus negalėtų nugalėti. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną 19 valandą, varpų gaudesiui perskrodus orą, po ilgų draudimo metų išdrįsome
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susikibti rankomis. Aš sakau – mes, nes ten turėjau būti ir aš. Bet…
nesuspėjau… Gimiau tik po šešerių metų… O tada tris seseris sujungė
bendras skausmas, tokie pat norai, tikėjimas ir viltis. Keliolika minučių
plakė ne 2,5 milijono širdžių, bet viena, kaip niekad stipriai plakanti širdis. Akyse susikaupimas, paslėpti ne vieneri skaudinimo ir prievartos
metai, gedulas. Lūpose vos matomai šnabždama malda, rankose deganti vilties liepsna ir vėjyje besiplaikstanti juodo kaspino juostelė. Tą aš
mačiau. Televizoriaus ekrane, laikraštyje, nuotraukoje. Mačiau ir jaučiu,
nes man tai svarbu, nes tai mano šeimos, mano tautos, mano istorija!
Deja, bet nebuvau viso to dalis… Ką Baltijos kelias gali reikšti žmogui, kuris nedalyvavo, nejautė, nelaikė šalia esančiojo už rankos, nematė? Norėdama sužinoti vieno ar kito dalyko reikšmę, turiu pažinti save,
savąsias vertybes, suvokti pačios ryšį su aplinka, mane supantį pasaulį.
Tarkime, radusi mažą, bespalvį, skaidrų akmenėlį tik pavartysiu jį delne,
nes nesuprasiu, kam jis skirtas, nesuvoksiu jo reikšmės, taigi jis man
taps beverčiu, net jei tai būtų deimanto gabaliukas, o kad suprasčiau
Baltijos kelio reikšmę, turiu suprasti, kam jis buvo skirtas, koks viso to
tikslas.
Iš pirmo žvilgsnio Baltijos kelias man atrodo graži akcija, subūrusi
žmones. Nors 650 kilometrų Vilnių, Rygą ir Taliną jungusi gyvų žmonių
grandinė simbolizuoja ilgai besitęsusią skriaudą, sunku nesižavėti tokiu
ryžtu. Ryžtu, kurio dėka išdrįsome prabilti pasauliui – mes norime būti
laisvi, norime teisingumo, kad visi sužinotų apie neteisybę ir nusikaltimus Sovietų Sąjungoje. „Kiekviena iš mūsų respublika, ir, kartu paėmus,
norim mes nešt savo kryžių. Jis yra turbūt ir lengvas, nors gali būti pats
didžiausias, bet jis vis tiek (mums) bus lengvas‘‘, – teigė tautodailininkas Vytautas Žilys. Tuometinių žmonių meilę tėvynei galėčiau prilyginti
meilę motinai – nei tėvynės, nei mamos mes negalime pasirinkti, bet
mylime jas abi tiesiog už tai, kad yra, o be jų nebūtų mūsų.
Mane, be abejonės, žavi toks pasiryžimas, susijungimas, o daugeliui
vyresniųjų Baltijos kelias sukelia ir nostalgiją. Nuneša į jaunystės, maištavimo, užsidegimo, vieningumo ir atgimimo laikus. Pati mažiausioji
grandinės dalis, greičiausiai, įvykio net nepamena. Dalies patyrusiųjų
tremtį, prievartą ar kitokius gyvenimo išbandymus jau taip pat maža
tarp mūsų, o tebegyvenantys ir puikiai Baltijos kelią prisimenantys
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žmonės dažnai drąsiai teigia, kad šiais laikais jaunimas nebekovotų už
tėvynę, nes nesuvokia vyresniosios kartos saugotų vertybių, jų aukos.
Jie vienybę barsto emigruodami į kitas šalis, svetimėdami. Deja, bet nenoromis turiu su tuo sutikti: svetimėjimas vis stipriau veržiasi į mūsų
visuomenę. Ar paimtume benamį už rankos? Ar išdrįstume šiandien ištiesti ranką nepažįstamam žmogui? O jei ištiestume, ar nepasišlykštėtume kitokiu negu mes ir nepatrauktume savosios? Vargu ar prieš beveik
25 metus kam nors kilo toks klausimas. Daug svarbiau buvo ne asmeniniai principai, o bendras tikslas ir jo siekimas…
Baltijos kelias – tai ne tik mano tėvynės skausmas, bet ir visų tų, kurie Sovietų Sąjungoje patyrė kančias, netektis, skriaudą ir tremtį. Tik tų
skaudžių aukų dėka mes šiandien gyvename laisvi. O laisvę, kaip svarbiausią moralinę nuostatą, iškėlė Andrius Volanas jau Renesanso laikotarpiu. Baltijos kelias – tai kelio pradžia į demokratiją, pasaulietinį
gyvenimą, kova už žmogaus teises ir laisves. Ir nors Rusija buvo laikoma
nenugalima jėga, bet gyva žmonių grandinė įrodė, kad geležinė valia,
norai ir viltis yra nenugalimi, kad tautos jėga – jos vienybė.
Baltijos kelio įvykiai išmokė tikrųjų vertybių: vienybės, pagalbos
vieni kitiems, padėjo pamiršti, kas yra susvetimėjimas, ir siekti bendro
tikslo. Vingiuojanti grandinė sustiprino ne tik žmogų, bet ir tautą. Mes,
šiandieninis jaunimas, visko norime „čia‘‘ ir „dabar‘‘, todėl mums reikėtų pasisemti įkvėpimo iš senelių ir tėvų – jų kantrybės, patriotizmo.
Mano nuomone, svarbiausia, kad kiekvienas savąjį Baltijos kelią nešiotumėmės širdyse. Jo reikšmė neįkainojama – tautos turėjo galimybę iš
naujo atgimti. Taigi šiandien aš gyvenu visuomenėje, kurioje galiu laisvai kalbėtis, atvirai šypsotis, rinktis kelią, vedantį manųjų svajonių link,
ir tikėti, jog nieko neįveikiamo ir nepasiekiamo nėra, kol jaučiu atvirą ir
tvirtą šalia esančio draugo delną…
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Vasara, žalios pievos, ilgi keliai, plevėsuojančios trispalvės ir minios
žmonių, susikibusių rankomis… Žmonės mojuoja ir šypsosi pravažiuojantiems bendražygiams… Atidžiai pažiūrėjus į veidus lengva pastebėti
akis, degančias vilties ugnele. Pažadinti dar didesnį tikėjimą skatina laisvės dainos. Gražu, net paslaptinga… Neįprastas vaizdas, niekam neleidžiantis likti abejingam. Vis dėlto tai jau praeitis ir, atrodo, nebeturėtų
dominti manęs ar mano amžiaus žmonių. Kodėl? Mat, kai visa tai vyko,
aš net nebuvau gimusi. O gyvenimas laisvoje šalyje man įprastas ir kitokio neįsivaizduoju. Stebėdama videoįrašus svarstau, ar mano amžiaus
žmonės dažnai susimąsto apie tai, kokią reikšmę turi šis Baltijos kelias
mums? O kokią reikšmę Baltijos kelias turi man pačiai?
Žmogus šalia žmogaus, šypsenos ir ištiesta ranka – tai Baltijos kelias,
alsuojantis vienybe. Nors tada nebuvau gimusi, bet apie Baltijos kelią ir
jo tikslą tikrai žinau. Tikslas buvo vienas – laisvė. Nesvarbu, ar šalia stovėjo senas, jaunas, pažįstamas ar ne – visi stovėjo susikibę rankomis. Ši
rankų grandinė simbolizavo vienybę, kuri siejo Lietuvos, Latvijos, Estijos žmones, siekiančius laisvės. Šiandien sunku įsivaizduoti, iš kur tokia
vienybė tarp šitiek žmonių? Užtat rankų grandinė privertė pasaulį šia
vienybe žavėtis. Baltijos kelio dalyviai įrodė, kad vienybė yra vienas iš
didžiausių ginklų prieš neteisybę ir prievartą. O ką reiškia vienybė man
ir mano kartai? Gyvendami laisvoje šalyje kiekvienas turime galimybę
kurti savo gyvenimą taip, kaip mums geriau ir patogiau. Savaime suprantama, kad visi norime kuo geresnio gyvenimo, bet kartais pamirštame, kad tam reikia nemažai pastangų. Todėl vis dažniau šiais laikais
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mūsų aplinkoje egzistuoja didelė konkurencija ir gyvenimas „dėl savęs“.
Ko gero, kai viskas mūsų gyvenime gerai, viskas vyksta pagal mūsų planą, atrodo, kad nieko keisti ir nereikia. Bet ar bent kartą teko pagalvoti,
kad kiek daug gyvenime yra dalykų, kurių nepasiektumėm vieni patys.
Dažnai tenka girdėti: kaip yra blogai, kokie visi negeri arba kaip gerai
būtų pakeisti kažką pasaulyje arba savo šalyje, kad būtų geriau. Reikėtų
suprasti, kad norint pakeisti kažką gyvenime, pirmiausia reikia pradėti
nuo savęs. Jeigu kiekvienas žmogus pradėtų nuo savęs – kažką pakeisti
pasaulyje būtų daug lengviau. Baltijos kelias, jame dalyvaujančių žmonių vienybė įrodė, kad žmogus šalia žmogaus, šypsenos ir ištiesta ranka
gali padaryti mus stipresnius.
Kai žmogus paduoda ranką kitam žmogui – tampa drąsiau. Visada
žmogus jaučiasi drąsesnis, kai jaučia kito žmogaus palaikymą. Baltijos
kelio metu žmonės to ir siekė. Norėjo, kad kiekvienas dalyvis, kiekvienas žmogus, susikibęs rankomis su kitu, pajustų tą tvirtumą ir drąsą,
kuri juos visus vienija. Ko gero, ne visi susimąstome, kad žmogui pasisemti drąsos nėra taip paprasta, nes nugalėti vidinę baimę sunku. Dažnai žmonės nedrįsta keisti savo gyvenimo. Baltijos kelio dalyviai, kurie
bendromis jėgomis nugalėjo bet kokias baimes, pasakė pasauliui MES
ESAME. Ar šiuos drąsius poelgius geba įvertinti mano karta? Juk, kai
žmogui būna sunku, kartais nėra lengva prieiti apkabinti arba tiesiog
paduoti ranką. Kiekvienas šiltas žmogaus apkabinimas suteikia mums
drąsos bei pasitikėjimo, kurios taip reikia jaunystėje, kai visas gyvenimas dar prieš akis. Baltijos kelias man suteikia drąsos.
Žmogus šalia žmogaus, pagalba, supratimas – didžiulė viltis, kad Tėvynėje gyventi gera. Savaime suprantama, Baltijos kelio dalyviams tuo
metu kiekviena minutė, kiekviena akimirka suteikė didžiulę viltį. Jie
suvokė, kad visi kartu – lietuviai, estai, latviai, pasak dainos žodžių, Pabudins Baltiją. Vien tai, kad šią idėją palaikė tiek daug žmonių, suteikia
dar daugiau vilties. O kaip suteikti vilties mano kartai, kai vis dažniau
bijoma rizikuoti ir pralaimėti? Darosi liūdna, kai dažnai tenka iš žmonių
girdėti: neįmanoma, nerealu, ne man tai padaryti… Ne paslaptis, kad
žmonės bijo pralaimėti ir bandyti dar kartą vien todėl, kad dažnai nori
pasiekti viską iš pirmo karto arba jaučiasi niekieno nepalaikomi, vieniši, nejaučia vienybės. Neabejoju, kad Baltijos kelio dalyviai žinojo, koks
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svarbus yra kitų žmonių palaikymas ir suvokimas, kad tėvynė mums be
galo svarbi. Baltijos kelyje stovėjusių žmonių viltys man suteikia didžiulį
pasitikėjimą jais. Kodėl? Buvo neramūs laikai, nebuvo aišku, kokia bus
okupantų reakcija, bet žmonės neliūdėjo, nesipyko, o tik visi kartu laikėsi išvien. Juk viskas galėjo būti kitaip. Pasiūlymas susikibti rankomis galėjo ir neįvykti, jeigu visi žmonės būtų galvoję, kad tai nepadės ir nieko
nepakeis. Žavi mintis: kokios emocijos ir kokia vidinė jėga turėjo lydėti
tuos žmonės, kurie stovėjo petys petin. Širdį užlieja begalinis džiaugsmas, kai suprantu, jog visų trijų šalių laisvė buvo tokia svarbi ir iškovota
bendromis jėgomis. Tai leidžia mums puikiai suprasti, kad norint kažką pakeisti veikti reikia pradedant nuo savęs. Neretai sakom, kad kaip
būtų gerai, jeigu viskas būtų visiškai kitaip, bet net nepagalvojame, kad
niekada nepradedam nuo savęs. Tai pamoka man, kad norint kažką pakeisti, pasiekti reikia pirmiausia pradėti ir bandyti, kad ir su menkiausia
viltimi, nes tik bandymas leis įgyvendinti mums tai, ko labiausiai norime. Baltijos kelio fenomenas mums, jauniems žmonėms, primena, kad
kiekvieno žmogaus viltis ir tikėjimas parodo, jog savo tėvynėje gyventi
yra gera.
Gražūs gimtinės vaizdai, žaliuojančios pievos, širdžiai mieliausi prisiminimai, prie namų plevėsuojančios trispalvės, visa tai – mūsų
džiaugsmas dėl to, kad esame laisva šalis. Argi gali kelti kas daugiau
džiaugsmo nei tai, kad esame nuo nieko nepriklausomi? Gyvenam sau,
dėl savęs, dėl savo geresnio gyvenimo. Nejaugi nėra gera žinoti, kad gyvenam tarp žmonių, kurie kūrė ir stengėsi dėl mūsų mylimos tėvynės,
kurioje taip gera gyventi. Baltijos kelias primena, kad žmonių šypsenos, ištiesta ranka mus vienija, suteikia drąsos, kito žmogaus supratimas
suteikia vilties. Argi kas gali gyvenime būti svarbiau už šias vertybes?
Vertybes, kurias rankų grandine 1989 metų rugpjūčio 23 dieną įtvirtino
trijų Baltijos valstybių žmonės…
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Gerai pamenu tą rugpjūčio 23 dienos rytą. Buvo neįprastai karšta
ir man buvo 8 metai. Senelis jau nuo paties ryto ant stiebo prie mūsų
namo buvo iškėlęs Latvijos vėliavą. Visai nesupratau, kas vyksta, nes kalendoriuje rugpjūčio 23 diena nebuvo pažymėta raudona spalva. Į mano
klausimą „Seneli, kodėl tik pas mus kieme plevėsuoja vėliava, o pas kaimynus ne?“ jis atsakė tik tiek, kad aš truputį turiu lukterėti. Nereikėjo
ilgai laukti – dar iki pietų ir kaimynų kiemuose suplevėsavo mano Latvijos gražioji vėliava.
„Žodžiais nenusakoma“ buvo tai, ką senelis tą dieną pašnabždėjo
man, 8 metų amžiaus vaikui, kuris tąkart taip ir nesuprato, kodėl plevėsuoja vėliavos, suaugusieji tarpusavyje kalbasi apie nesuprantamus ir
svetimus įvykius, televizijos kanalai vietoj įprastų animacinių filmukų
rodo senus įrašus, kuriuose rankomis susikibę žmonės stovi viduryje
kelio, dainuoja ir verkia. Visa kita buvo įprasta vasaros diena, tik truputėlį karštesnė. Tačiau saulėlydis senelių namuose Dzerbenėje buvo toks
pats gražus kaip ir kitais vasaros vakarais, kuriuos praleisdavome kartu
su seserimi.
Tai vienas pirmųjų mano vaikystės prisiminimų – įprasta vasaros
diena, tik karštesnė ir su vėliavomis ant stiebų. Tądien aš dar buvau per
maža, kad žinočiau ir suprasčiau, kas yra Baltijos kelias. Tik po poros
metų, kai mokykloje mokytoja namų darbams uždavė paklausti tėvų ir
senelių, kas iš jų dalyvavo Baltijos kelyje, ėmiau suvokti, ką tai reiškė
Baltijos tautai ir mano tėvams. Kai kalbėjome apie namų darbus, senelis klausė, ar aš pamenu tą karštą vasaros dieną, kai nesupratau, kodėl
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prie namų plevėsavo vėliavos, o kalendoriuje diena nebuvo pažymėta
raudonai. Tada jis pagaliau papasakojo, kad prieš porą metų tai buvo
diena, kuriai nebuvo abejingas nei vienas Baltijos šalių gyventojas. Jis
pasakojo, kaip visa mano šeima autobusu vyko į jiems paskirtą kelio
atkarpą, kad stovėtų drauge su visai svetimais žmonėmis, kuriuos jungia
bendras meilės savo Tėvų žemei jausmas. Būtent iš senelio pasakojimų
aš po truputį ėmiau suprasti, kad tą vasaros dieną vėliavos buvo iškeltos
dėl atminimo ir pagarbos, dėl meilės ir žmonių vienybės. Atrodė išties
įspūdingai, kai Baltijos šalių gyventojai stovėjo susikibę rankomis už
savo laisvę ir namus, už savo tėvus ir senelius, žuvusius kare ar ištremtus
į Sibirą dar prieš 50 metų, kai 1939-ųjų rugpjūčio 23 dieną buvo pasirašytas Molotovo–Ribbentropo paktas.
Net jeigu tada, mokydamasi 6 klasėje, dar nesupratau, ką visa tai
reiškia, ši diena ir senelio pasakojimai man visiems laikams įskiepijo
gilią pagarbą rugpjūčio 23-iajai. Dabar šią dieną vėliavą ant stiebo iškeliu aš pati. Šiandien man jau beveik 18 metų ir galiu tik patvirtinti, kad
man iš visos širdies gaila, jog 1989 metų rugpjūčio 23-iąją negalėjau dalyvauti Baltijos kelyje kartu su dar 2 milijonais gyventojų, kurių širdys tą
dieną visapusiškai priklausė jų Tėvų žemei, kad įrodytų visam pasauliui,
kokios vieningos yra Baltijos šalys. O aš dabar kiekvieną dieną galiu Latviją paversti geresne ir stipresne būdama gera mokinė, dukra ir sesuo.
Aktyviai dalyvauju Latvijos Respublikos patriotinio jaunimo veikloje.
Tai neabejotinai sustiprina Latvijos raidą ir jaunimui įskiepija patriotizmą ir pagarbą mūsų šalies istorijai ir senelių iškovotai laisvei.
1989 metų rugpjūčio 23 dieną buvo Baltijos šalių vieningumo ir laisvės įrodymas. Mes turime būti dėkingi savo protėviams už laisvę ir reikia padaryti viską, kad savo vaikams paliktume kaip galima geresnę ir
labiau „latviškesnę“ Latviją. Kiekvienas mūsų galime pagerinti Latvijos
dabartį, bet svarbiausia, ir ateitį. Pagerbkime mūsų atminimo dienas ir
istoriją, būkime supratingesni kitoms tautoms, tačiau tvirtai joms pasakykime, kad čia yra viena valstybė ir viena kalba. Nesileisime provokuojami bereikalingiems konfliktams. Būsime tokie pat vieningi kaip ir
Baltijos kelio dalyviai – susikibkime rankomis už mūsų žemę, istoriją,
namus ir laisvę!
Dieve, Laimink Latviją!
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Prieš 25 metus tūkstančiai rankų susikibo su šalia esančiomis
rankomis ir jų nepaleido. Jos buvo susikibusios tol, kol žmonės stovėjo
gyvoje tikėjimo grandinėje, taip pat ir protai, ir širdys buvo išvien, kol
atgimė ir atsikvėpė laisva Baltija, kurią daugiau nei 50 metų engė ir
mindė sovietinės Rusijos sunki priespauda. Dar neseniai atėjo metas,
kai žmonėse atgimė didvyriškumo dvasia, išlaisvinusi supančiotas kojas,
rankas ir žodžio laisvę. Tačiau ar dabar širdyje tūnantis didvyris nėra
šiek tiek apsnūdęs, ar stovėjusiųjų nuo Talino per Rygą iki Vilniaus
pasakojimai apie elektrizuojantį jausmą, kuris tuo metu jungė visų kūnus,
ir trys drauge plevėsavusios vėliavos nepradingo kažkur tylumoje?
Tompėjos pilies langai buvo liudytojai, koks neišardomas vieningumas driekėsi toliau po Talino tylaus raibuliavimo užlietas gatveles,
Šventojo Petro bažnyčios bokštas pritariamai drebėjo nuo „Dieve, laimink Latviją!“ melodijos, dundančios toliau grįstomis gatvėmis, kai paauksuotas gaidys išdidžiai žvalgėsi ir jeigu būtų galėjęs, būtų dainavęs
kartu. Šimtus kilometrų ilga grandinė buvo tokia pat saugi ir galinga
kaip Gedimino pilies bokšto pamatai ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio
dvasia sklandė virš tautos tyliai į ausis šnabždėdama, kad ir vėl metas
lietuviams būti savo žemės vieninteliems šeimininkams. Tai visa išties
vyko ir tai nebuvo visai seniai, kai fantastiška tyla nustelbė abejingą
miesto variklių gausmą. Abejoju, ar rygietis savo mieste skubėdamas
tramvajumi per Akmeninį tiltą dažnai įsivaizduoja, kad kartą šis begalinis automobilių gausmas visiškai nutilo ir visi automobiliai buvo sustoję
kelkraščiuose, o šimtų kilometrų ilgio žmonių grandinėje nebuvo nė
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vienos neužpildytos atkarpos. O mes visi ir taip jaučiame tą elektrizuojantį jausmą, sklindantį per kūną, apie kurį mums tėvai pamiršo papasakoti, kai mes giedame „Dieve, laimink Latviją!“ Niekas kasdienybėje
nejaučia, kiek daug šis kelias mums iš tikrųjų reiškia, tačiau pasivaikščiodama Dauguvos krantine, girdėdama kaip vėjas gena pirmyn bangas
ir kiek galėdama įkvėpdama į plaučius oro aš jaučiu tą meilę žemei, man
suteiktą laisvę mylėti savo karštą. Ir man tai suteikta todėl, kad buvo
žmonės, savo kūnais sukūrę gynybinę sieną ir atkreipę pasaulio dėmesį
į šaukiančią Baltiją, taip užkirsdami kelią tam, kad kas nors neišdrįstų
negailestingai šią sieną sugriauti, išliedamas tūkstančius litrų gyvybės
syvų. Trys tautos su trimis kalbomis laikydamos rankose tris vėliavas…
Aš jau esu iš „dešimtojo dešimtmečio“ ir kaip daugelis, gimusių šį
dešimtmetį, nepatyriau to, kad nebuvo galima garsiai protestuoti prieš
netiesą, kaip nebuvo galima dainuoti savo tautinių dainų, kaip sklidini
mirties vagonai žmones vežė rytų kryptimi… O aš visą gyvenimą būsiu
dėkinga visiems, kurie taip troško laisvės Baltijos šalims, kol pagaliau ji
buvo iškovota. Žinau, kiek daug sugniuždytų sielų pasiliktų ūkanotose
gatvėse, atskirtose nuo likusio pasaulio, jeigu šią laisvę kėsintųsi kas
nors atimti. Žinau, kaip tai paveiktų mano dvasią, jeigu kas nors engtų
mano kraštą, kuriam būdingas gyvybingiausias ir maloniausias kvapas.
Kraujas sustingsta pagalvojus, kaip būtų, jeigu istorija pasikartotų.
Ir vien todėl norisi vėl susikibti rankomis, kad tik atmintume, kad
nepamirštume, jog kartą mes jau atgavome savo žemę. Galbūt taip
galėtume ją ir apginti…
Stovėję ir matę žmonės gali atsiminti, o vėliau gimusieji gali tik
įsivaizduoti, kaip melodingai skamba valstybės himnas, kai laikomės
susikibę rankomis, koks ištisas atrodo Baltijos kelias iš paukščio skrydžio
ir koks neapsakomas vieningumo jausmas užplūsta sielą, kai šalia
plevėsuoja mėlyna–juoda–balta, plevėsuoja raudona–balta–raudona,
plevėsuoja geltona–žalia–raudona ir tautos laikosi susikibę rankomis.

45

KĄ MAN REIŠKIA BALTIJOS KELIAS?
KARIN-LIIS TAMBAUM

Saku gimnazija

Versti puslapį

Estijos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpis yra labai įdomus ir
kupinas įtampos. Po ilgų ilgų kančių metų, išgyvenę porą trėmimų ir vėl
rizikuodami, kad visa tai pasikartos, daugelis jaunų drąsių estų nusprendė, kad jų garbės reikalas kovoti už Estijos ir kitų dviejų valstybių laisvę.
Baltijos kelias – tai vienas iš daugelio renginių ir būdų parodyti savo
laisvės siekį kartu su Latvija ir Lietuva. Susirinko du milijonai žmonių,
kurie išreiškė savo vienybę, sudarydami gyvą žmonių kelią nuo Talino
iki Rygos.
Būti nepriklausomybės atkūrimo įvykių centre, vienam iš tos ilgos
žmonių voros yra tikrai neįprastas dalykas. To jausmo negalima apsakyti. Daugelis Baltijos kelio dalyvių prisiminę jį, ligi šiol apsiašaroja. Ir
man, kai žiūriu vaizdo įrašus ir filmus, taip pat suspurda širdis. Jeigu
nebūtų buvę šių įvykių, argi Estija ligi šiol nebūtų buvusi Rytų kaimyno
okupuota?
Šio renginio dėka visų trijų valstybių piliečiai suprato, kad jie kovoja
ne vieni ir taikiu būdu gali nuversti kalnus. Ko gero, tą akimirką niekas
rimtai nesuvokė, kad toksai renginys amžiams taps istorija. Juk jis per
vieną žingsnį padėjo priartėti prie Laisvės.
Žmonės sugebėjo taikiai parodyti ir paviešinti savo valią. Tokio žygio
nebuvo padariusi jokia kita valstybė, išskyrus trejetą Baltijos šalių. Nuolat skaitome, kaip tarp skirtingų valstybių ir tautų kyla konfliktai, kurių
neįmanoma išspręsti taikiai. Gal tai nulemia pernelyg dideli skirtumai
tarp žmonių, tačiau panašus į Baltijos kelią renginys galėtų padėti taikiai
išspręsti konfliktus.
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Taika yra pasaulyje svarbiausia, ir aš didžiuojuosi galėdama teigti,
kad savo laisvę išsikovojome taikiai. Išlaisvėjome dalyvaudami Baltijos
kelyje ir dainuodami dainas. Toksai pavyzdys galėtų pasitarnauti daugeliui kitų tautų, siekiančių laisvės.
Man gaila, kad kasdieniame gyvenime mes užmirštame, jog, nepaisant visko, gyvename laisvoje valstybėje, laisvę pasiekę tautos išmintimi
ir darbštumu. Nedalyvavę kovoje žmonės žiūri į laisvę kaip į savaime
suprantamą dalyką. Tikiuosi, kad dabartinių įvykių sūkuryje visi supras,
kokia svarbi yra suvereni valstybė.
Mūsų valstybė ne visada kelia pasididžiavimą, bet mūsų valstybė yra
tokia, kokią patys kuriame. Kaip kad šuo yra panašus į savo šeimininką, taip ir valstybė panaši į savo tautos veidą. Jeigu būsime kiaulės ir
išsirinksime mums vadovauti kiaules, valstybė nebus geresnė už kiaulidę. Todėl neturime leisti, kad mūsų šalis taptų kiaulide ir privalome
kas dieną padaryti viską, kad mums rūpėtų mūsų valstybės reikalai, taip
kaip prieš daugiau nei 20 metų padarė žmonės, stovėję Baltijos kelyje, jį
surengę ir jam vadovavę. Baltijos kelias ir jo dalyviai visiems mums turi
būti kasdienis pavyzdys.

47

KĄ MAN REIŠKIA BALTIJOS KELIAS?
INESE MUCENIECE

Rygos Kultūros vidurinė mokykla

Versti puslapį

Aš žvelgiu į fotografiją. Ten susikibę rankomis stovi mano tėtis ir
vyriausioji sesuo, ir dar dešimtys kitų žmonių, kurie atidžiau pažvelgus
išnyksta sudarydami vientisą liniją toli toliuose. Truputį sunku suvokti,
kad šis kelias tęsiasi nuo Lietuvos pietinės dalies iki Estijos šiaurės, vienu metu sujungdamas du milijonus žmonių širdžių, driekdamasis per
visų trijų Baltijos šalių sostines, ir kad žmonės tarsi gyvos kelio atkarpos
stojasi priešais laisvės šviesą. Baltijos kelias buvo didesnio kelio atkarpa – kelio į laisvę ir nepriklausomybės atgavimą, ir drauge posūkis į susitelkimą ir vienybę. Kol tolumoje klaidžioja akys, mėgindamos įžvelgti
kelio pabaigą, aš ir vėl grįžtu prie pradžios – ten gražiai plevėsuoja Latvijos vėliava ir, nors fotografija nespalvota, aš aiškiai įžvelgiu karmino
raudonio spalvą. Tai nedidelė kelio atkarpa, tačiau ji apie save byloja tai,
kad be šios atkarpos nebūtų ir paties kelio. O šio kelio nebūtų be mūsų.
Baltijos kelias man atvėrė mano kelią į vaikystę – jau nuo vaikystės
mėgau leisti laiką Estijoje ir Lietuvoje, kur buvo rengiami tarptautiniai
Baltijos šalių daugiavaikių šeimų sąskrydžiai. Ir dabar toliau bendradarbiaudama su lietuvių ir estų jaunimu suprantu, kad mes nesame jau tokie skirtingi. Kai lietuviai dainuoja liaudies dainas, aš galiu suprasti kai
kuriuos žodžius ir man aišku – jie dainuoja apie kažką labai panašaus.
Pažįstami atrodo estų šokami liaudies šokiai vykstančiuose grandioziniuose vasaros festivaliuose, kuriuos vadiname Dainų ir Šokių šventėmis. Ir dabar galime linksmai pasijuokti ieškodami panašių žodžių mūsų
gražiose baltiškose kalbose, o su estais pasikeisti juokais vieni apie kitus
ir faktais, kad negalėjome pasidalinti viso pasienio miestelio! Su kai ku48
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riais jaunuoliais buvo galima bendrauti rusų kalba ir tai mums priminė,
kad išgyvenome labai panašią istoriją, tačiau drauge ir visiškai skirtingą.
Tik XX a. išsikristalizavus revoliucijai ir nepriklausomybės mintims,
prasidėjo tamprus Baltijos šalių bendradarbiavimas, kuris labiausiai
pasireiškė Atgimimo metais, nes demokratijos ir autoritariniais metais
kiekvienas vis dėlto pirmiausia galvojo apie savo šalies raidą. Baltijos
kelias mus sujungė, dėl to panašiai pradėjome savo kelią, nors ir kiekvienas atskirai. Kartu įstojome į Europos Sąjungą, dabar perduodame
euro estafetę, tačiau turime pripažinti, kad ekonominės krizės akivaizdoje pagalbos žvalgėmės pas galingesnius kaimynus. Grynai oficialiai
mes nesame drauge, kažkada iširo Baltijos Antantės planai ir galbūt kuo
tolimesnė šalis apie mums kalba, tuo labiau mus susieja – kiekvienas
atskirai esame mažas ir kitiems lengviau aplink mus pasukti Baltijos
jūrą ir protingai sušukti: „Baltija!“ Turime pripažinti, kad ir mes patys
šio žodžio nebijome vartoti, taip pat nebijome ir vieni kitų. Nuvykti iš
Rygos į Tartu visai netoli, o apie besitęsiantį vieningumą byloja daugybė
bendradarbiavimo projektų ir organizacijų, kuriose mes, jaunimas, tarpusavyje nesijaučiame svetimi.
Baltijos kelią suvokiu kaip stiprią ideologiją ir tikslo išsipildymą. Iš
tikrųjų mane labiausiai žavi šios akcijos pagrindiniai bruožai – ne smurtas ir bendrumas. Tai labai pamokanti vertybė – suvokimas, kad idėjiškai panašūs žmonės su savo tiesa ir ryžtu gali pasiekti kažko didingo
ir išliekančio. Idėjos įkūnijimas, kuris virto gyva žmonių grandine, sujungiant visos tautos valią, tikėjimą, tiesą, kūrybingumą ir inteligenciją,
kartas nuo karto pasaulyje pasikartoja dar ir šiandien! Šią grandininę
reakciją aš pajutau pati šiais metais dalyvaudama Rygos kaip Kultūros
sostinės rengiamoje akcijoje „Šviesos kelias“, kai sustojome ilga žmonių
grandinė, kad iš rankos į ranką perduotume knygas nuo senosios bibliotekos iki naujosios. Tai buvo kelias tarsi iššūkis, sukuriantis nenusakomai gražų bendrumo jausmą, kad visi plušame vienam tikslui. Svarbu
pažymėti, kad tądien akcijos metu į mano rankas pateko knyga „Baltijos
Laisvės kelias“. Net nepajutome, kaip tvyrant lediniam žiemos orui mus
sušildė vieningumo jausmas!
Baltijos kelias patraukė aplinkinių dėmesį savo taikumu. Tai buvo
svarbus aspektas, kurį norėtųsi matyti šiandien ir ateityje. Žinoma, čia
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norėtųsi susieti nesenus įvykius, mane ir daugelį kitų žmonių privertusius pagalvoti apie mūsų saugumą ir vaidmenį pasaulyje ir istorijoje. Įvykius Kryme daugelis išgyveno kaip didelę širdgėlą. Mane labai nuliūdino
mintis, kad kažkas panašaus apskritai gali vykti XXI amžiuje, taip pat išgąsdino priemonės, kuriomis tai vykdoma, ir į kokį chaosą bei neramumus išvirto tautos nepasitenkinimas, kuris, regis, yra visiška priešingybė
Baltijos kelio akcijai. Turbūt ne vienas įžvelgė paralelių su Baltijos šalių
okupacijos įvykiais. Nesinori pripažinti, bet vis dėlto šie dalykai verčia susimąstyti, ar bet kokia baimė, bet koks grasinimas skatina tautą vienytis.
Svarbu, kad mes, kaimynai, nepamirštume vieni kitų ir kasdienybėje, kad būtų gyva vienybės idėja, kad tauta telktųsi ne tik ištikus krizei.
Vieningumo idėja gali pasireikšti įvairioje žmonių kūrybinėje veikloje.
Drauge juk lengviau ir įdomiau! Būtent Baltijos kelyje ši vienybės idėja buvo ryžto kupina akcija, atvėrusi kelią į šviesesnę ateitį. Mes esame
laisvi būti drauge ir norime kartu būti laisvi. Kaip trys draugai, perėję
įvairius išbandymus, vis dėlto nusprendę susikibti rankomis!

Įamžintas 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykis, įkvėpęs mane parašyti esė (nuotrauka
iš šeimos archyvo)
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SUVOKIMAS ATEINA…
KAZIMIERAS TIČKUS

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla

Šiais metais Baltijos valstybės minės Baltijos kelio 25-metį.
1989 metų rugpjūčio 23 dieną 19 valandą nepertraukiama rankomis
susikibusių žmonių grandinė 15–20 minučių sujungė trijų Baltijos valstybių sostines, išreikšdama Baltijos tautų vienybę kelyje į nepriklausomybę.
Baltijos kelyje, nusidriekusiame 650 km, stovėjo apie 2 mln. žmonių…
Versti puslapį

Tai istorija. Gimiau tada, kai Baltijos kelias jau buvo „nutiestas“. Žinojau, kad toks buvo… ir tiek. Suvokimo nebuvo. Tačiau lietuvių kalbos
mokytoja pasiūlė dalyvauti rašinio konkurse… manau, kad tikroji mano
pažintis su Kelio istorija kaip tik nuo to ir prasidėjo.
Esu Lietuvos kurtysis žmogus. Mano gimtoji kalba – gestų. Keistai
gėda, bet gyvenau lyg kokioje atskirtyje. Atrodo, kad žmogui šiais laikais rūpi tik jo buitis, darbas, uždarbis, sveikata… ir istorijai nebelieka
nei vietos, nei laiko. Esu kurčias ir maniau, kad tai buvo mano didysis
rūpestis. Tačiau vienądien per literatūros pamoką analizavome Justino
Marcinkevičiaus esė „Žinau, kur baigiasi ateitis…“. Kadangi gestų kalboje nėra žodžio Mankurtas, aiškinomės jo reikšmę gana ilgai. Sukūrus tam žodžiui gestą, pasidarė nejauku. Nekaip jis atrodė gestų kalba.
Susimąsčiau, ar tik nepretenduoju tapti mankurtu, nepamenančiu savo
šalies istorijos. Jeigu atvirai, niekada ir nesusimąsčiau, kas yra Laisvė, ką
reiškia žodis Pilietis. Tiesa, mokykloje kalbame apie tai, bet tos sąvokos
taip ir lieka teorijos lygmenyje.
Kas man yra Lietuva? Visų pirma, tai mano šalis, kurioje gyvenu. Ją,
kaip turbūt ir visi sąmoningi lietuviai, aš labai myliu ir branginu. Esu
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buvęs užsienyje ne kartą, bet grįžti į mokyklos bendrabutį visuomet
smagu. Esu užaugęs vaikų namuose, todėl nežinau, ką reiškia sugrįžti
į jaukius namus, kuriuose laukia besišypsanti mama ir patikimas tėtis.
Aš išmokau rūpintis savimi pats. Gal taip ir turėjo būti, kad natūraliai
„priaugčiau“ prie klausimų: Ar aš pilietiškas? Ką man reiškia laisvė? Ar
aš myliu Lietuvą? Manau, taip: jeigu mokykla veikia kaip mažoji respublika, maža savarankiška bendruomenė, visi jos nariai suvokia, kad
jie turi bendrų reikalų, dėl kurių, norėdami savo mokykloje gyventi ne
prievartinį, bet jaukų, moraliniais įsipareigojimais pagrįstą bendrą gyvenimą, privalo tartis ir susitarti. Tokioje mokykloje atsiranda natūralus
domėjimasis kitais, bendrais reikalais, mokymasis bendrus reikalus pažinti, svarstyti ir spręsti kartu su kitais. Taip įgyjamos svarbios bendro
veikimo patirtys – taip atveriama valstybė kaip laisva politinė bendrija.
Supratau, jau suvokiu, kad labai svarbu kalbėtis, bendrauti, kartu veikti.
Apie patriotizmą mes, jaunimas, susimąstome retai… Apie tai, ką
reiškia gyventi laisvoje Lietuvoje… Galbūt todėl, kad nepatyrėme Tarybos Sąjungos laikų, kovų už laisvę… Bet juk girdėjome, mokėmės apie
tai… Klausėmės, bet širdimi nepajutome… Skaitau internete: Visa ši
laisvė, „Baltijos kelias“ atnešė žmonėms vargą, lietuviai nebėra tokie vieningi, jie atitolę vienas nuo kito. Jeigu šiuo metu tautos lyderiai būtų tokie,
kuriais būtų galima tikėti, eičiau ir kovočiau už Lietuvą, juk čia mūsų
vaikų ateitis. Manau, kad be reikalo Lietuva stojo į Europos Sąjungą. Esu
nemažai pasaulio apkeliavęs ir kai grįžęs matau čia nelaimingus ir piktus
žmones, pikta darosi ir pačiam. Tokio panašaus turinio straipsnių radau
tikrai daug. Esu ir pats pajutęs, kad žmonės Lietuvoje darosi pikti, reikalaujantys kažko iš kitų, bet patys nieko neduodantys, nepatenkinti tuo,
ką turi. Štai sėdžiu ir mąstau, o kas aš esu, ko siekiu, ko noriu? Mokausi
profesinėje mokykloje, tuoj laikysiu brandos egzaminus, dirbu, gaunu iš
valstybės vadinamąją kurtumo pensiją, mane supa tikrai geri žmonės.
Ko man trūksta? Ar aš esu pilietiškas žmogus? Ilgai aiškinausi šio žodžio
sąvoką. Ir tikrai galiu pasakyti – Taip, aš esu pilietiškas. Viskas labai paprasta: laikausi taisyklių, esu pareigingas ir atsakingas. Tačiau į klausimą
„Ar eičiau ginti Lietuvos?“ negaliu atsakyti. Kodėl? Jeigu atvirai – tai
bijau. Bijau, nes neišmanau. Kaip ir kiekvienas žmogus, noriu stabilumo, garantijų. Kartais pagalvoju, kaip norėčiau būti paukštis. Skrisčiau.
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Virš laiko, virš svajonių, virš savęs paties. Vėjas, apkabinęs mane, šiauštų plaukus, nušluostytų ašaras, kaip mažytį pūkelį nuneštų ten, kur neužpūstų nuožmūs kiti vėjai. Užmerkiu akis ir bandau pajusti skrydį…
Negaliu atsimerkti, nenoriu, kad šis jausmas pabėgtų ir pasislėptų kur
nors kopose, šalia seniai tūnančių kitų baimių. Tačiau tik akimirką galėjau mėgautis tuo jausmu. Tik tą vieną akimirką galėjau būti ten, kur
saugu. Ten… O paskui – viskas! Blakstienos, bandydamos skristi paskui
vėją, privertė atmerkti akis. Grįžau realybėn ir jau nebesuskaičiuojamąjį
kartą suvokiau savo neišvengiamą stabilumą, nesustabdomą šaknijimąsi
gilyn. Suvokiau, kad ne tą Laisvę įsivaizdavau. Ne apie tokią laisvę savo
kūriniuose rašė Jonas Radvanas, ne apie tokią laisvę galvojo Martynas
Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Justinas Marcinkevičius… jaučiu
gėdą… Ką man reiškia Baltijos kelias, sujungęs tris Baltijos šalis?
Nuo kada, kokiame amžiuje derėtų su vaikais pradėti kalbėti valstybės klausimais? Kas tai turėtų pradėti daryti? Tėvai ar mokytojai? Manau, kad kai vaikas susivokia esąs ne vienas šitame pasaulyje, štai tada
ir reikėtų pradėti su juo kalbėti apie valstybę kaip žmonių bendriją. Juk
be šeimos dar yra kiti, su kuriais reikia atrasti tam tikrą santykį, reikia
mokytis bendrauti, sugyventi, spręsti bendrus klausimus, nes tavo, tavo
šeimos gyvenimas ir tų kitų, esančių už tavo namo durų, gyvenimai yra
susiję. Su vaikais reikia pradėti kuo anksčiau apie tai kalbėti, kad jie suvoktų, jog yra ne vieni, kad yra dalykų, kurie mąstančiam ir save kuriančiam žmogui yra labai svarbūs: įsipareigojimai, ištikimybė, atsakomybė.
Kad tokie dalykai sudaro esminę brandaus žmogaus tapatybės dalį. Dar
visai neseniai nesukau galvos, kai reikėjo gestų kalba paaiškinti prasmę
šių žodžių: lietuviškoji tapatybė, pilietiškumas, tauta, tęstinumas, pareiga, gyvenimo prasmė…
Prasmės verta ieškoti, nors ne visada atrasti pavyksta: vienu metu ją
jauti, kitu – nutolsta, išsprūsta. Tačiau liūdniausia liautis prasmės siekus – rezignuoti, pasiduoti. Šiandien jaunimui svarbiausia neužsisklęsti, išsaugoti atvirą santykį su pasauliu. Klausti ir ieškoti prasmės nebėgant nuo tautos gyvenimo, nesislepiant nuo Lietuvos tikrovės. Šiandien
mums, jauniems žmonėms nebereikia grumtis dėl savo principų, nuostatų, dėl to, kad išliktum nesutryptas, išliktum savimi. Kyla natūralus
klausimas: Ką man reiškia pilietiškumas? Manau, kad tai žmogaus lai53
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kysena, kylanti iš įsipareigojimo savo kraštui, savo krašto bendruomenei – ne tik dabartinei, bet ir tai, kuri buvo prieš mus ir išėjo, ir tai, kuri
ateis po mūsų. Gal ir per skambiai parašiau, bet tai labai tikri dalykai,
labai apčiuopiama patirtis. Mat savo gyvenimą gali nugyventi tiek užsisklendęs nuo visuomenės, rūpindamasis vien savo reikalais, tiek mėgindamas save stipriau susieti su tave išauginusia bendruomene, su jos
likimu. Akivaizdu, kad suvokimas ateina berašant…
Nesu buvęs nei Taline, nei Rygoje, bet jaučiu, kad ten irgi yra jaunuolių, kurie mąsto taip pat kaip aš – ieško savyje atsakymų, svarsto,
analizuoja. Keistas jausmas apėmė… jei reiktų šiandien vėl susikabinti
rankomis į dviejų milijonų žmonių grandinę, lietuvių–latvių–estų, net
nedvejodamas skubėčiau… kad nepavėluočiau dėl nežinojimo, dėl abejojimo, dėl nemokšiškumo… Suvokimas ateina kiekvienam savo laiku.
Nesu mankurtas – tikrai žinau.
O Baltijos kelias man reiškia tautinį susivokimą.
Kazimiero Tičkaus rašinį „Suvokimas ateina…“ konsultavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Žydra Šmitienė.
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KĄ MAN REIŠKIA BALTIJOS KELIAS?
INDREK VALGMA

Saku gimnazija
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1989 metų rugpjūčio 23 dieną bendradarbiaujant Baltijos valstybėms
įvyko akcija prieš sovietinę okupaciją, kurios metu buvo ketinama parodyti trijų valstybių laisvės siekį. Akcijos esmė buvo sudaryti nepertraukiamą žmonių kelią nuo Talino iki Vilniaus per trejetą Baltijos valstybių.
Todėl akcija ir buvo pavadinta Baltijos keliu. Baltijos kelio data buvo
parinkta per Molotovo–Ribbentropo pakto sudarymo 50-ąsias metines,
siekiant pademonstruoti, ką Baltijos valstybės mano apie šį paktą.
Prieš atsakydamas į antraštėje užduotą klausimą, turiu prisipažinti,
kad esu gimęs vadinamuoju postsovietiniu laikmečiu. Todėl, savo nelaimei arba laimei, likau nepamatęs visų tų akcijų, kaip antai Baltijos kelias
arba Dainuojamoji revoliucija.
Aš negalėjau patirti aplinkybių, susijusių su gyvenimu sovietinėje
Estijoje, todėl kalbant kad ir apie Baltijos kelią manyje nekyla tas ypatingas patriotizmo jausmas. Savaime aišku, tai nereiškia, kad, galvodamas
apie tautos veiksmus prieš atkuriant nepriklausomybę, nejaučiu šilto
pasididžiavimo savo Tėvyne.
Didžiuodamasis galiu pasakyti, kad mano gyvenimą tam tikru atžvilgiu nulėmė Baltijos kelias. Nes Baltijos kelias yra vienas kertinių
akmenų atkuriant laisvą ir nepriklausomą Estiją, kurioje galiu gyventi.
Nors mūsų valstybė tėra labai jauna, kol kas gana gležna ir jai gyvuoti
būtina kitų valstybių parama, vis dėlto galiu didžiuotis savo tėvyne ir
jos atkaklaus pasipriešinimo istorija. Remdamasis anksčiau pasakytomis mintimis, galiu tvirtinti, kad Baltijos kelias teigiama prasme man
yra ypač simbolinis. Tai kažkas, ko ligi galo negaliu perprasti ir turbūt
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niekuomet negalėsiu visiškai suprasti, tačiau jis sužadina manyje gilius
ir pakilius jausmus.
Norėdamas geriau suprasti Baltijos kelią, kalbėjau apie jį su savo proseneliu. Jis gimė pirmosios Estijos Respublikos pradžioje ir yra daug ko
patyręs: visokiausių problemų su Sovietų Sąjunga, kartais užsibaigdavusių suėmimu, tremtimi, prisitaikymu prie sunkaus gyvenimo joje ir
pabėgimu iš Sibiro. Nors mano proseneliui jau daugiau kaip devynios
dešimtys, jo akys tebešviečia ištikimybe Tėvynei. Man jis yra tikras patriotas ir sektinas pavyzdys. Grįžtant prie klausimo, kurį jam uždaviau,
ką jis mena apie Baltijos kelią, jis ilgai tylėjo. Jis darydavo taip ir anksčiau, kalbėdamas apie kokius nors ypač reikšmingus savo gyvenimo įvykius. Tuomet jis tarsi iš naujo nugrimzdo mintimis į tuos įvykius. Ir galų
gale jis man atsakė, kad tai buvo nenusakomas išgyvenimas, ir tuo baigė
mūsų pašnekesį apie Baltijos kelią. Likusį vakarą jis beveik neištarė nė
žodžio. Nors mūsų pokalbis nebuvo itin turiningas, paliko man gilią
žymę. Tuomet visiškai įsitikinau, koks svarbus iš tikrųjų šis įvykis tiems
žmonėms ir mes, jaunimas, privalome gerbti savo narsius protėvius.
Prieš rašydamas esė, aš nedaug težinojau apie Baltijos kelią ir akstinus jį surengti. Tačiau dabar, kai buvau priverstas tai sužinoti, kas mane
iš tikrųjų labai nudžiugino, daugiau panagrinėti Baltijos kelią ir su juo
susijusias aplinkybes, pasijutau labai pakylėtas ir didžiuojuosi savo Tėvyne. Baigdamas norėčiau pacituoti Lenartą Merį. Jis pasakė: „Tautai
visada reikia ko nors, kuo ji galėtų didžiuotis ir į ką galėtų lygiuotis.“
Pasak citatos, šiuo atveju galime drąsiai sekti savo patriotiškų protėvių
pavyzdžiu.
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Baltijos kelias – trijų Baltijos šalių vienybės, bendrumo kovojant su
priespaudos kumščiu simbolis. Tad ar nėra beprasmiška tokio klausimo – ką tau reiškia Baltijos kelias – klausti žmogaus, kuris gimė ten, kur
sočiai valgoma, kur ramu ir gera gyventi? Kokios gali būti mintys apie
sąjungą prieš neteisybę ir okupaciją, kai apie tokius dalykus jaunimas
net baisiausiuose košmaruose nesapnuoja?
Kyla mintis, kad jaunoji karta privalo apsvarstyti tokius didelius tautos (tiksliau – trijų tautų) istorijos įvykius, privalo iš jų pasimokyti, nes
šviesią ir ramią dieną, prie kokių jau priprato, vėl gali iškilti grėsmė, kai
teks imtis veiksmų siekiant apginti laisvę ir orumą. Žinoma, iš istorijos
reikia mokytis, ne veltui Ciceronas sakė, kad istorija – gyvenimo mokytoja: įvykiai tiesiog stebuklingai sukasi ratu. Bet ar vien dėl to, kad kada
nors tolimoje ateityje kokia nors priešiška valstybė galbūt sumąstys tankais atvažiuoti į svečius, mes, jaunimas, turime galvoti apie tai, kaip su
tuo buvo kovojama prieš dvidešimt penkerius metus?
Ne. Iš istorijos reikia mokytis, apie ateitį reikia mąstyti. Bet beprasmis yra gyvenimas visą laiką analizuoti praeitį ir planuoti ateitį. Tiesa,
gyvendamas dabar nebūsi nei išminčius, nei pranašas. Tiesiog būsi laimingas. Kas geriau – ne man nuspręsti. Tačiau neabejoju, kad žmonės,
stovėję toje gyvoje grandinėje, negalvojo nei apie tai, kaip kas kadaise
elgėsi panašioje situacijoje, nei rimtai svarstė galimus šio masinio renginio padarinius. Jie paprasčiausiai buvo laimingi – jausdami nepažįstamo žmogaus ranką delne, stebėdami iš lėktuvų beriamas gėles, kartu su
šimtais kitų dainuodami dainas…
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Joks racionalumas, joks šaltas protas ir objektyvus mąstymas nepaaiškins tokio dalyko. Kaip rimti mokslo vyrai galėtų tai pavadinti –
išmintingu politiniu ėjimu, tikslingai suvirpinusiu užsienio politikų
širdis? Net baisu pagalvoti apie tokius apibūdinimus. Tai ne politika,
ne mokslas, ne racionalumas. Tai Jausmas. Tai jausmas, kurio niekada
nepajaus vienas žmogus, jausmas, kurį jaučia minia. Milijoninė minia!
Vienybė. Viltis. Tvirtybė. Pasididžiavimas. Džiaugsmas. Šimtai tūkstančių širdžių, plakančių vienu ritmu dėl vieno tikslo: apsaugoti tai, kas
brangiausia. Apsaugoti savo žemę, savo kalbą, savo orumą.
Kai maža matydavau prie namų iškeltas trispalves, galvojau, jog gimiau per vėlai. Mąsčiau, kad tiek daug įspūdingų įvykių vyko taip neseniai, o man nebuvo lemta juose dalyvauti… Ir dabar vis dar kartais
susimąstau, kad devintas ir dešimtas praėjusio amžiaus dešimtmečiai
buvo ypatingi. Dabar niekaip negaliu įsivaizduoti begalinių minių, sudarančių šešių šimtų penkiasdešimties (!) kilometrų laisvės kelią. Ši
mintis sukelia tokį pat didžiulį liūdesį kaip prisiminimas apie Baltijos
kelią – didžiulį pasididžiavimą. Džiugu, kad bent paminklinė siena netoli prekybos centro „Panorama“ (prekybos centras čia paminėtas siekiant pabrėžti kontrastą tarp to, kas išlieka, ir to, kas laikina) primena
apie kadaise pasiektą vienybės viršūnę. Bet jei reikėtų, žmonės eitų, jaunimas eitų. Nors ir esu nusivylusi nuo pernelyg sotaus gyvenimo apsnūdusiais žmonėmis ir, be išimties, savimi pačia, tikiu, kad reikalui esant
pakartotumėme Baltijos kelią. Nors ne, kita vertus, kam kartoti? Baltijos
kelias buvo vienintelis toks, todėl dar ir dabar yra toks ypatingas. Nereikia kartoti, reikia kurti iš naujo naują vienybę, naują bendrystę, naują
gyvenimą. Ir kaip būtų nuostabu nelaukti, kol į duris ims belstis ne itin
draugiškai nusiteikę ginkluoti kaimynai (kalbant apie ginkluotus kaimynus, reiktų prisiminti, kad pastaruoju metu labai jau atšiaurus vėjas
dvelkia nuo piečiau Lietuvos esančios Baltijos pakrantės…), o pradėti
kurti dabar. Imti ir kurti.
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Baltijos kelias nėra įvykis, apie kurį žmogus gali susidaryti nuomonę, jame nedalyvavęs. Tačiau žmonės yra linkę nors šį tą nutarti apie
kiekvieną išgirstą dalyką. Aš savo nuomonę apie Baltijos kelią galėčiau
išreikšti vienu žodžiu – didinga. O ką man jis reiškia… galbūt – viltį. Viltį, kad visuomenė nėra tokia supuvusi, kokia atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Viltį, kad tereikia ją išjudinti (stipriu) sukrėtimu ir nepažįstami žmonės
susikibs rankomis ir bent trumpą akimirką gyvens viena dvasia.
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Baltijos kelias reikšmingas Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – istorijoje kaip vienybės ir susitelkimo simbolis, laisvės troškimo
išraiška. Jo reikšmė įvertinta ir tarptautiniu mastu. 2009 metų UNESCO
Baltijos kelią įtraukė į „Pasaulio atminties“ sąrašą.
Baltijos kelio dvasia plevena žmonių širdyse ir gyvuoja jų protuose.
Tai puikiai įrodo ir jaunųjų mūsų valstybių piliečių rašiniai. Juose atsiskleidžia Tėvynės meilė, pagarba lietuvių, latvių, estų tautoms ir jų istorijai. Tuo metu, 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, gyva grandine rankomis
susikibo žmonės, kurie šiandien turi išlaikyti tą bendrumo jausmą ir
gyvosios grandies tąsą savyje, kad perduotų ateinančioms kartoms.
Baltijos kelias buvo pirmasis žingsnis mūsų tautų nepriklausomybių
link. Teisingai rašoma viename iš čia pateiktų rašinių, kad „istorija nėra
tik datos, kad po jomis slepiasi tikri žmonių išgyvenimai“. Tokia gili ir
taikli jauno žmogaus įžvalga, atverianti jam kelią į visavertį laisvo savo
dvasia ir protu Lietuvos piliečio gyvenimą. Džiugu, kad jauni žmonės
suvokia esmines vertybes. Viena rašinio autorė sako: „Šimtai tūkstančių
širdžių, plakančių vienu ritmu dėl vieno tikslo: apsaugoti tai, kas brangiausia. Apsaugoti savo žemę, savo kalbą, savo orumą.“ Jei net vaikai
suvokia tokius iš esmės paprastus, bet labai svarbius dalykus, kodėl kai
kurie suaugusieji tai pamiršta.
Tikiuosi, kad tiek gražių ir prasmingų moksleivių minčių, sukauptų
vienoje vietoje, ne vienam primins ir paskatins vėl susimąstyti apie esminius dalykus, pamatines vertybes, taip reikalingas siekiant išsaugoti
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savo šalį, mylimą Tėvynę ir jos valstybingumą. Abejojančius istorinių
datų minėjimo būtinumu turėtų priversti susimąstyti dar vieno rašinio
mintis: „Svarbių istorinių datų minėjimas – tai lyg stotelės amžinai skubantiems žmonėms, tai proga stabtelėti, susimąstyti, pasverti, palyginti,
kaip gyvenome vakar, kas vyksta šiandien, kaip įvykiai klostysis rytoj.“
Jaunų žmonių mintyse atsiskleidžia gilus šio istorinio įvykio suvokimas: „Baltijos kelias – tai ne tik mano tėvynės skausmas, bet ir visų tų,
kurie Sovietų Sąjungoje patyrė kančias, netektis, skriaudą ir tremtį. Tik
tų skaudžių aukų dėka mes šiandien gyvename laisvi.“
Dėkoju idėjos, kad reikia išleisti moksleivių rašinių knygelę Baltijos
kelio tema, autoriams už tai, kad ugdo jaunosios mūsų tautos kartos
savivoką, diegia pamatines vertybes ir puoselėja tikrą, nesumeluotą Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybių istoriją.
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Lietuvos žmonės Baltijos kelyje (Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka)

Trakų rajono žmonės Baltijos kelyje ties Širvintų sankryža (Romualdo Lanko nuotrauka)
62

Versti puslapį

2009-12-04 konferencija „Baltijos kelias – kelias į laisvę“ (Olgos Posaškovos nuotrauka)

2012-08-24 XXI tradicinis tarptautinis estafetinis bėgimas „Baltijos kelias“
(Olgos Posaškovos nuotrauka)
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