
 

Keturiasdešimt penKių 
pabaltijiečių memorandumas

„Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memoran-
dumas“, išspausdintas 1979 m. „Vyčio“ 3-iajame 
numeryje. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Viena iš „Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memoran-
dumo“ kopijų, kratos metu rastų pas Lietuvos signatarus. 
Iš Lietuvos ypatingojo archyvo

Pagrindinis Memorandumo iniciatorius, 
LLL lyderis Antanas Terleckas. Vilnius, 
1979  m. Iš Genocido aukų muziejaus rin-
kinių

Ištikimas Antano Terlecko bendražygis, 
kartu su juo rengęs Memorandumo 
tekstą, Julius Sasnauskas. Vilnius, XX a. 
8-asis dešimtmetis. Iš Genocido aukų 
muziejaus rinkinių

1979 m. rugpjūčio 23 d. sukako 40 metų, kai buvo pasirašytas Molotovo–
Ribentropo paktas, nulėmęs trijų Baltijos valstybių okupaciją. Artėjant šiai 
datai Lietuvos laisvės lygos (LLL) suburtiems tautinės pakraipos Lietuvos re-
zistentams kilo mintis parengti okupuotų šalių piliečių kreipimąsi į pasaulio 
valstybes, raginantį likviduoti Molotovo–Ribentropo pakto padarinius: išvesti 
okupacinę kariuomenę ir užtikrinti laisvą Baltijos šalių raidą. Parengę pirminį 
dokumento tekstą rusų kalba LLL lyderis Antanas Terleckas ir jo bendražygis 
Julius Sasnauskas 1979 m. rugpjūčio pradžioje nuvyko į Estiją pas bendramintį 
Martą Niklus. Ten tekstas buvo suredaguotas, patikslinti argumentai ir teisiniai 
aspektai. M. Niklus surinko kelių estų rezistentų parašus. Tuomet dokumentas 
tolesniam parašų rinkimui buvo perduotas šiauliečiams Jadvygai ir Jonui Petke-
vičiams. Jadvyga Petkevičienė nuvyko į Latviją pas Ivarą Žukovskį, kuris padėjo 
surinkti kelių latvių parašus. Surinkus Lietuvos, Latvijos ir Estijos rezistentų 
parašus A. Terleckas rugpjūčio 20 d. nuvyko į Maskvą.Ten jis susitiko su žino-
ma disidente, Maskvos Helsinkio grupės nare Malva Landa. Ji pasiūlė pridėti 
kelis sakinius, išreiškiančius rusų disidentų pritarimą išdėstytiems teiginiams. 
M. Landa pati perspausdino tekstą su priedu ir nuvežė jį pasirašyti akademikui 
Andrejui Sacharovui, jo žmonai Jelenai Bonner ir kitiems disidentams, kuriuos 
pavyko rasti namie – iš viso kreipimuisi pritarė 11 žymiausių Rusijos kovotojų 
dėl žmogaus teisių. Tuomet kita maskvietė disidentė Tatjana Velikanova krei-
pimosi egzempliorių su parašais perdavė savo pažįstamam Vakarų žurnalistui, 
per kurį į užsienį patekdavo ir kiti disidentų dokumentai. Kadangi užsienį pa-
siekė Memorandumo variantas su 45 parašais, jis buvo pramintas „Keturias-
dešimt penkių pabaltijiečių memorandumu“. Vieninteliam dokumento egzem-
plioriui su originaliais parašais iškeliavus į užsienį, Lietuvoje, kitose Baltijos 
šalyse ir Maskvoje liko tik jo kopijos su skirtingai išvardintais parašais. Priimta 
manyti, kad iš tiesų dokumentą pasirašė trisdešimt aštuoni Lietuvos, septyni 
Latvijos, keturi Estijos rezistentai ir jau minėti vienuolika Rusijos disidentų. 
Nors žodis „pasirašė“ nėra visai tikslus – dalis signatarų tai padarė ne tiesiogiai, 
o, susipažinę su Memorandumo turiniu, davė tam savo žodinį sutikimą. 

Memorandumas buvo adresuotas Sovietų Sąjungos, Vokietijos Federacinės 
Respublikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos ir kitų Atlanto chartiją pa-
sirašiusių šalių vyriausybėms bei Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui. Re-
miantis Vakaruose jau skelbtais istoriniais dokumentais, jame pabrėžiama, kad 
Baltijos šalys prarado nepriklausomybę Hitleriui ir Stalinui 1939 m. rugpjūčio 
23 d. bei rugsėjo 28 d. slaptais protokolais pasidalinus Baltijos valstybes, ir rei-
kalaujama pasmerkti Molotovo–Ribentropo paktą ir jo padarinius, paskelbti 
minėtą paktą negaliojančiu nuo jo pasirašymo dienos ir išvesti iš Baltijos šalių 
okupacinę kariuomenę. Tai, kad dokumentui pritarė Vakaruose žinomi disi-
dentai A. Sacharovas ir J. Bonner, jis tapo dar svaresnis. Memorandumas buvo 
perskaitytas per „Amerikos balso“ radiją, išplatintas per kitą užsienio žinias-
klaidą. Lietuvoje jis buvo paskelbtas pogrindinėje spaudoje: „Vyčio“ 3-iajame ir 
„Aušros“ 18-ajame numeriuose.

Memorandumui patekus į užsienio spaudą ir radiją, Sovietų Sąjungoje pra-
dėta ieškoti dokumento originalų. Vilniuje, Rygoje, Taline ir Maskvoje buvo 
atlikta 14 kratų. Beveik visi maskviečiai, pritarę „Keturiasdešimt penkių pabal-
tijiečių memorandumui“, buvo arba suimti, arba ištremti, arba emigravo. Suim-
ti buvo latviai ir estai. Iš lietuvių signatarų buvo suimti ir nuteisti keturi: A. Ter-
leckas, J. Sasnauskas, Mečislovas Jurevičius ir Algirdas Statkevičius. Likusiems 
lietuviams tuo metu baudžiamosios bylos nebuvo sudarytos, nes iš pagrindinių 
memorandumo iniciatorių A. Terlecko ir J. Sasnausko tardymo metu nepavyko 
išgauti jokių įkalčių – jie neatskleidė Memorandumo sukūrimo ir parašų rin-
kimo aplinkybių. 

Tuo tarpu užsienyje Memorandumas sukėlė platų atgarsį ir prisidėjo keliant 
Baltijos šalių okupacijos klausimą. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komite-
tas (VLIK) kreipėsi į visas Helsinkio susitarimo Baigiamąjį aktą pasirašiusių 
valstybių vyriausybes, kad šis okupuotų šalių protestas būtų išgirstas. Lietu-
vos diplomatijos atstovas Vašingtone Stasys Bačkis drauge su Estijos ir Latvijos 
diplomatijos atstovais „Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memorandumą“ 
1979 m. gruodžio mėn. įteikė Jungtinių Tautų Organizacijai ir pakvietė ją pa-
remti reikalavimą grąžinti Baltijos valstybėms nepriklausomybę. 1981 m. sau-
sio 8 d. keturi britų konservatorių partijos nariai Europos Parlamente taip pat 
pateikė pasiūlymą paremti Memorandumą. Po ilgų debatų 1983 m. sausio 13 d. 
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Estijoje, Latvijoje ir Lietu-
voje. Buvo rekomenduota Užsienio reikalų ministrų konferencijai kelti Baltijos 
kraštų klausimą Jungtinėse Tautose, perduoti jį Dekolonizacijos komisijai, taip 
pat iškelti Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje. Ši Europos 
Parlamento rezoliucija buvo didelis politinis ir moralinis laimėjimas remiant 
Baltijos šalių išsivadavimą, o „Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memoran-
dumas“ dar ne kartą buvo veiksmingas įrankis tarptautiniuose forumuose ke-
liant Baltijos šalių okupacijos ir tautų apsisprendimo klausimą.
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