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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje problematice disentu v rámci pobaltských republik za dob socialistické 

nadvlády. Jejím účelem je přiblížit téma, které i v dnešní době zůstává značně neprobádané. Práce 

zkoumá jednotlivé proudy disentu v pobaltských státech, a především identifikuje a srovnává 

jejich motivace k boji proti tehdejšímu komunistickému režimu. Významným objektem 

pozorování je oblast náboženství a jeho vliv na podobu disentu. Výsledkem zkoumání tohoto 

tématu je komparace, která ukazuje odlišné motivace disidentských organizací na území Litvy, 

Lotyšska a Estonska. Organizace se lišily nejen kvůli odlišnému historickému vývoji pobaltských 

států, ale také kvůli jejich národnostním a náboženským rozdílům včetně dalších vedlejších 

faktorů.  

 

Annotation 

The issue of dissent within the Baltic States during the time of socialist domination remains a 

largely unexplored topic even today, on which many academics have different opinion. Often, 

there is a lack of acceptance of differences between these countries. This thesis is comparing the 

various branches of dissent in the Baltic States and above all to investigates their motivation to 

fight the then communist regime in their territory. An important object of observation is the area 

of religion and its role in dissenting. An examination of this topic should result in a deeper 

understanding of the differences between dissidents in various countries that creates the region we 

know as the Baltics. Dissidents throughout the Baltics had multiple motivations due to the various 

national, religious and other differences between Lithuania’s, Latvia’s and Estonia’s population 

and history.  
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ÚVOD 
Tématem této bakalářské práce je disent v pobaltských zemích. Opozice proti sovětské nadvládě 

v Litvě, Lotyšsku a Estonsku zahájila své působení záhy po okupaci Sovětským svazem v létě 

1940. Moderní disent se však od těchto prvotních forem odporu, které měly veskrze podobu 

partyzánských oddílů, liší. Počátek disentu se většinou datuje se začátkem 60. let,1 ačkoliv zárodky 

disidentských organizací můžeme najít i v průběhu 50. let. První početnější spontánní projevy 

odporu můžeme sledovat zejména po potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956.  

Dalším důležitým milníkem byl rok 1968, během kterého došlo k okupaci Československa, 

což vyvolalo reakci a zvýšenou aktivitu odporu ve většině Sovětských republik.2 Důležité národní 

a mezinárodní disidentské organizace v Pobaltí pak začaly vznikat po podepsání Závěrečného aktu 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Pobaltští disidenti sdíleli mnoho 

stejných myšlenek, a cílů jak mezi sebou, tak s jejich ruskými protějšky. Lišila se však jejich 

motivace, stejně jako složení jednotlivých disidentských organizací. Tyto odlišnosti ve své práci 

analyzuji. 

Pro identifikaci hlavních proudů disentu je stěžejní analýza vývoje disidentských 

organizací v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Pobaltské státy nesdílí stejný historický vývoj a v mnoha 

demografických kritériích se značně liší. Příkladem za všechny může být rozdíl v počtu obyvatel 

jednotlivých států, kdy Litevců je a bylo podstatně více než Lotyšů a Estonců dohromady. Proto 

budu v teoretické části práce analyzovat vývoj disentu v individuálních pobaltských státech.  

V praktické části práce budu komparovat výsledky analýzy disentu na území Litvy, 

Lotyšska a Estonska. Zajímat mne bude již zmíněná motivace jednotlivých odnoží disentu, stejně 

jako jeho složení a formy odporu, které disidenti využívali.  

Cílem práce je za využití relevantních zdrojů autorů z Litvy, Lotyšska, Estonska, ale i pro 

region zahraničních, analyzovat vývoj disentu v Pobaltí. Na základě těchto poznatků by mělo být 

možné komparovat podobu národních disentů a odhalit tak rozdíly, které mezi jednotlivými 

 
1 Marek Pečenka a Petr Luňák, Encyklopedie moderní historie (Praha: Libri, 1998), 115. 
2 Luboš Švec, Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991 =: Perestroika, the Baltic 

Republics and Czechoslovakia 1988-1991, První vydání, Edice Bod (Praha: Dokořán, 2013), 164. 
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pobaltskými státy panují. Předpokladem, který v práci potvrzuji, je, že největší rozdíl bude možné 

nalézt především v náboženské sféře. 

Téma jsem zvolil kvůli historické, kulturní a demografické rozmanitosti Pobaltí. Zároveň 

jde o region jak geograficky, tak historický blízký České republice. Zejména v období po 

Pražském jaru pobaltští disidenti na tehdejší Čechoslováky aktivně reagovali. Navzdory tomu však 

o protisovětském odporu v této lokalitě u nás nepanuje, na rozdíl od například Polského disentu, 

všeobecné povědomí, což můj zájem o Litvu, Lotyšsko a Estonsko ještě prohloubilo. Výhodou je 

dobrá dostupnost sekundárních zdrojů ve světových jazycích a zároveň jejich rozmanitost, která 

umožňuje získat pohled lokálních a zahraničních autorů bez nutnosti vyhledávat v Česku těžko 

dostupné primární zdroje. 

METODOLOGIE A ANALÝZA ZDROJŮ 

METODOLOGIE 
Abych mohl komparovat jednotlivé složky disentu, musím nejdříve v teoretické části práce 

identifikovat jejich jednotlivé proudy. Dělícími prvky bude sociální skupina obyvatel – 

inteligence, klérus, studenti, dělníci atp., jejich počet (podpora disentu v populaci, počet vydaných 

publikací atp.) a jejich motivace a cíle. To mi umožní odhalit shody a odlišnosti v rámci 

odporových organizací a tyto vzájemně v praktické části práce porovnat. Odlišnosti skupin 

disidentů mě zajímají především proto, že laikové, a i někteří historikové často Pobaltí popisují 

jako homogenní celek. Mým předpokladem v této práci je, že homogenním není a rád bych toto 

tvrzení ve své práci potvrdil. Jednotlivé pobaltské státy, ačkoliv si jsou geografický blízké, mají 

velmi rozdílný historický vývoj. 

ANALÝZA ZDROJŮ 
Jako jeden z primárních zdrojů jsem zvolil knihu estonského politologa Romualda J. M. R. 

Taagepery3 . Rodák z estonského Tartu emigroval v roce 1944 do Kanady, kde studoval fyziku. V 

rámci celého díla si můžeme všimnout, že autor často rozebírá problematiku politické a kulturní 

autonomie, což bylo pro teoretickou část práce důležité. Ačkoliv Taagepera emigroval, zůstal mu 

silný vztah k vlasti, odkud pramení i jeho zájem o tato témata. Navzdory možným sklonům k 

 
3 Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera, a Romuald J. Misiunas, The Baltic States, years of dependence, 

1940-1990, Expanded and updated ed (Berkeley: University of California Press, 1993). 
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vlastenecké zaslepenosti však v této knize prezentuje přiměřený, obecný a nevyhraněný pohled a 

daří se mu nezaujatě představovat vývoj v Pobaltí od konce 2. světové války až do 90. let. Dále 

poskytuje množství zajímavých informací o ekonomice, demografii a kulturních trendech. 

Zároveň také skvěle rozlišuje jednotlivá specifika pobaltských států a přisuzuje jim výjimečný 

důraz. 

Jeho dílo mi významně pomohlo s vymýšlením struktury celého mého výzkumu za účelem 

sepsání mé práce a motivovalo mě v mé snaze dosáhnout cíle, který jsem si pro svou práci určil. 

Kniha obsahuje i rozsáhlé množství dalších témat např. o poválečném stalinismu, westernizaci 

nebo kapitoly o obnově národních kultur po sovětském režimu. Jako menší negativum bych vnímal 

množství informací, které kniha obsahuje, kdy bylo náročné, vybrat opravdu jen ty nejdůležitější 

a nejpodstatnější. 

Další důležitou knihou pro můj výzkum bylo dílo od Ludmily Alekseyevy4. Alekseyeva 

byla ruská historička, jedna ze zakladatelů Moskevské helsinské skupiny a moskevská disidentka. 

Aktivně se věnovala hlídání dodržování lidských práv. Její kniha mi pomohla identifikovat největší 

proudy pobaltského disentu a uvědomit si význam, které v nich hrálo hnutí za lidská práva, kterým 

se kniha obsáhle věnuje. Také ilustruje blízkost, jakou mezi sebou měl pobaltský a ruský disent, 

zejména mezi Estonci a moskevskými disidenty. 

Kniha je, dle mého názoru, příjemně přehledná a působí uceleně, což mi pomohlo při snaze 

pochopit veškerá specifika jednotlivých národních disentů a vybrat momenty, které formovaly 

jejich tvář a motivaci. Zároveň autorka velmi často srovnává Pobaltí s ostatními disenty skrze celý 

Sovětský svaz, což dostává výzkum do širší dimenze. Navzdory tomu, že se odporového hnutí 

přímo účastnila, popisuje události s  přesností a bez citového zkreslení. Přínosný byl i skvěle 

zpracovaný vývoj národní chhnutí v jednotlivých státech Pobaltí.  

Tato publikace zaměřená na disent v jednotlivých zemích byla pro psaní mé práce zásadní, 

určité kapitoly o národních hnutích v konkrétních státech Pobaltí pro mě byly vskutku přínosné. 

Části knihy, které se specializovaly na církevní disent a na utlačování katolických kněží v Litvě, 

 
4 Liudmila Alekseeva, Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human 

Rights (Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 1985). 
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efektivně posunuly mé znalosti dané problematiky a daly mi možnost si na ni vytvořit adekvátní 

názor. 

Důležité je i zaměření autorky na samizdat, výčty jeho aktivit jsou protkané skrze celou 

knihou, a ačkoliv se mohou tyto informace zdát marginální, dobře ilustrují popularitu disentu 

v tehdejší společnosti. 

Abych získal ucelený pohled na litevský disent, využil jsem knihu Arvydase Anušauskase5, 

litevského historika, novináře, spisovatele a politika. Studoval na historickém ústavu Vilniuské 

univerzity. Během studií byl povolán do sovětské armády. Následně, po návratu z války, se začal 

prosazovat především v oblasti humanitních věd, historie a v politice, kde působí aktivně i v 

současnosti. Dále působí jako předseda parlamentní skupiny Seimas pro historickou paměť a 

spravedlnost. 

Ve svých publikacích se věnuje především sovětské okupaci pobaltských zemí a je tedy 

v této oblasti velkým jménem. Právě proto jsem se rozhodl zvolit jeho knihu, která mi poskytla 

náhled do oblasti potřebné pro moje zkoumání zvolené problematiky. Informace z ní jsem použil 

především v kapitolách, které se týkají vztahu disentu k náboženství, který je zde popsán velmi 

obsáhle. Dílo je rozděleno do článků o jednotlivých odporových hnutí v Pobaltí, což orientaci v ní 

velmi usnadňuje. Zároveň jsou články založeny na primárních zdrojích, což je další vhodně 

zvolený prvek.  

Tento zdroj informací je velmi dobrým přehledem protisovětského odporu v Pobaltí, 

zároveň popisuje i snahy o navázání vztahů se západem. Zásadní pro můj výzkum byl věcný a 

rozsáhlý popis událostí, které se odehrávaly mezi církevním disentem na Litvě a zástupci 

komunistické vlády. Věrně popisuje problematiku zakazování katecheze, uvězňování katolických 

kněží nebo například tajné vydávání religiózní literatury. Kniha A. Anušauskase mi především 

odhalila zásadní rozdíly mezi náboženským disentem v Pobaltských zemích, což je pro mou práci 

zásadní.  

Dalším litevským jménem, které jsem v práci na téma disentu v Pobaltí nemohl vynechat, 

je profesor V. Stanley Vardys. Akademik v současnosti působí na Oklahomské univerzitě, kde se 

 
5 Arvydas Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, ed., The Anti-

Soviet Resistance in the Baltic States, 5. ed (Vilnius: Pasauliui apie Mus, 2006). 
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zabývá výukou politických věd.  Již léta je uznávaným odborníkem na problematiku okupace 

SSSR, a to především na území Litvy. V jeho článku z roku 19876 se podobně jako v knize 

Lithuania – The Rebel Nation7 odráží hluboký význam disentu pro celý národ.  

Jedna z myšlenek, která mě zaujala v textu profesora Vardyse se týká vztahu litevských 

občanů k církvi, který je podle něj silný a Litevci jí důvěřují. Církev byla podle něj předurčena 

k tomu, aby hrála opravdu zásadní roli v moderních dějinách, díky kněžím, kteří se řadili mezi 

elitu své doby. 

Jak už v tomto případě samotný název vypovídá, tento zdroj se zabývá především analýzou 

náboženských hnutí na území Baltských států tehdejší doby, vírou a jejím významem pro občany 

a celkovým pojetím církve a její konfrontace s vládou. Vzhledem k mému zaměření na komparaci 

disentu v jednotlivých státech se specializací na církevní a náboženskou motivaci, pro mě byl tento 

článek cenným přínosem.  

Od Stanleyho Vardyse jsem využil i výše zmíněnou knihu Lithuania – The Rebel Nation8, 

kterou napsal společně s americkou spisovatelkou a socioložkou Judith B. Sedaitis. Sedaitis se 

podobně jako její spoluautor zabývá problematikou sociálního hnutí na územích pod vlivem 

Sovětského svazu.  

Samotné znění tohoto titulu vypovídá, jak bylo národní hnutí pro Litvu a její občany 

stěžejní. Síla onoho vlastenectví je působivá navzdory překážkám, které musela země za dob 

nadvlády SSSR překonávat. Jako hlavní litevská hodnota je v knize vyobrazován především 

litevský národ, následně je zde věrně popsáno obnovení nezávislosti a je čtenáři představeno jako 

triumf celého národa.  

Zmiňovaný zdroj je pro účely mé práce dobře rozčleněn a pojednává o historii litevského 

odporového hnutí od období partyzánské války až do kampaní za nezávislost.  

 
6 V. Stanley Vardys, „The Role of the Churches in the Maintenance of Regional and National Identity in 

the Baltic Republics", Journal of Baltic Studies 18, č. 3 (září 1987): 287–300, 

https://doi.org/10.1080/01629778700000141. 
7 Vytas Stanley Vardys a Judith B. Sedaitis, Lithuania: the rebel nation, Westview series on the post-Soviet 

republics (Boulder, Colo: Westview Press, 1997). 
8 Vardys a Sedaitis. 
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Dílo identifikuje národní cítění a hodnoty jako hlavní motivaci disentu, nicméně jsem si nemohl 

nevšimnout, že důvody, kterými autor odůvodňuje své argumenty, jsou popsány místy povrchně. 

Zároveň vnímám takovou skutečnost za záporný prvek tohoto zdroje. Při práci se zdrojem jsem se 

toužil dozvědět více o dopadech rusifikace na Litvu a reakci na ní, k tomu ovšem posloužily lépe 

knihy od jiných autorů. 

Pro oblast Lotyšska pro mne bylo důležité dílo vydané Lotyšskými Státními Archivy9, 

které obsahuje rozsáhlé informace například o Aktivním Ateistickém Společenství a dalších 

dobových organizacích. Následně se zabývá otázkou rusifikace na Lotyšském území a s ní 

spojenou kolonizací v 50. letech, kdy se hodnostáři a politici SSSR stěhovali z Ruska do 

lotyšských měst i s rodinami. Zároveň nám autoři také poskytují náhled na vyostřenou situaci mezi 

tehdejší socialistickou vládou a církví, na propagandu, kterou SSSR proti odporu církve vedla. 

Dále kniha dává možnost nahlédnout do doby okupace ve formě reportů KGB, které celému dílu 

dodávají na vážnosti, autentičnosti a tím i na atraktivitě. Významně všemi zmiňovanými milníky 

přispěla k budování mého výzkumu. 

Kniha byla vydána při příležitosti 80. výročí nezávislosti Lotyšského státu. Společně s ní 

vydali archivy i další soubory, které přibližují dobu druhé ruské sovětské okupace, kdy za první je 

považováno období gubernií. Skvělým případem může být například kniha: The Three 

Occupations of Latvia 1940 – 199110.   

Na této knize je nejvíce zajímavá dobovost dokumentů – velmi kvalitně tak přibližuje 

absurditu doby a z hlediska českého čtenáře je možné si text velmi snadno vztáhnout přímo na 

sebe, protože v textech najde množství formulací, které mu nebudou vzhledem k totalitnímu 

režimu cizí.  V titulu však není mnoho originality nebo vysvětlování, je spíše primárním 

pramenem, ke kterému je připojený komentář. Vzhledem k tomu jde o informace kvalitní a 

věrohodné.  

Jediný zdroj, který práci dosud chyběl je od autora ze Západu. Proto jsem využil knihu 

profesora historie Alfreda Ericha Senna 11 . Senn je Američan, který působil na Univerzitě 

 
9 Daina Bleiere, ed., History of Latvia: The 20th Century (Riga: Jumava, 2006). 
10 Valters Nollendorfs a Latvijas Okupācijas Muzejs, ed., The Three Occupations of Latvia 1940 - 1991: 

Soviet and Nazi Take-Overs and Their Consequences, 3. rev. ed (Rīga: Occupation Museum Foundation, 

2005). 
11 Alfred Erich Senn, A Research Seminar in Black and White (Kaunas: VDU leidykla, 2004). 
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Wisconsinu-Madisonu, kde se také narodil. Velmi zásadním je jeho mimoevropský pohled na 

celou problematiku Litevského disentu za období okupace SSSR, která se v mnohém liší například 

od názorů rodilé ruské vlastenkyně Ludmilly Alexeyevy. Je to skvělý náhled na to, jak tehdejší 

události regionu vnímalo zahraničí, zejména pak Spojené státy, a jak se k němu stavělo. 

Autor o tomto tématu napsal množství přínosných publikací, kdy zásadní okolností je, že 

komplexní problematiku nevnímá pouze z odborné pozice historika, ale také jejího účastníka. 

V jeho díle se čtenář setkává s konverzacemi a korespondencí, kterou vede se současnými 

emigranty, s kterými sdílí jejich zkušenosti a vzpomínky a vzhledem k nim otevřenou diskuzi. 

Dále vede rozsáhlé rozhovory i s množstvím odborníků na dané téma okupovaného území Litvy. 

V další části práce se také podrobně zabývá Litevskými menšinami, kterou osobně hodnotím velmi 

přínosně.  

Co je z mého osobního hlediska ať už na rozhovorech v Black And White nebo v jeho další 

knize Lithuania Awakening12 dobré je to, že autor popisuje nepopisuje pouze události, ale dodává 

jim na značné reálnosti tím, že se jich opravdu účastnil. 

Poslední knihou, která mi pomohla ucelit si názor na jednotlivé složky disentu v Pobaltí 

byl Slovník disidentů13. Jde o sborník, který přináší ucelený pohled na disent v mnoha státech 

východní Evropy. Editoři Alexandr Daniel a Zbigniew Gluza sebrali informace z mnoha zdrojů, 

které dávají knize potřebnou věrohodnost. Do knihy přispěli autoři pro Pobaltí lokální i zahraniční 

a Slovník tak nabízí profily mnoha stěžejních disidentů v regionu, stejně jako přehledný popis 

vývoje akcí disentu i spontánních výbuchů občanské nespokojenosti a jednoduchou a přehlednou 

faktografickou strukturu vývoje disidentských hnutí v pobaltských státech. 

DISENT 
Nejprve je potřeba pro účely práce definovat pojem disent. V Encyklopedii moderní historie14 je 

disent definován jako „termín používaný především pro označení vnitřních odpůrců komunistické 

totalitní vlády, kteří otevřeně vystupují (prostřednictví samizdatů, soukromých seminářů a kroužků 

 
12  Alfred Erich Senn, Lithuania awakening, Society and culture in East-Central Europe (Berkeley: 

University of California Press, 1990). 
13 Alexandr Daniel et al., Slovník disidentů: přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v 

letech 1956-1989. 2 2 (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019). 
14 Pečenka a Luňák, Encyklopedie moderní historie, 115. 
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atd.) s politickou a ideologickou kritikou svého státu, již nemohou vyjádřit v oficiálních 

sdělovacích prostředcích. Totalitní režimy disent zpravidla potlačují mocenskými prostředky.“ 

Další pohled na disent nabízí Stanley Vardys, který říká, že jde o formu opozice proti 

Sovětům a jiným součástem komunistických systémů. 15  Dále tvrdí, že sovětský disident je 

ideologický heretik, který vyjadřuje svůj nesouhlas buď s pravidly systému, nebo s politikou, 

kterou realizuje anebo konečně odporuje jak ideologii, tak praktikám politické kultury tohoto 

režimu.16  

Odpor proti režimu disident sdílí s partyzány, kteří představovali hlavní proud odporu proti 

sovětské nadvládě krátce po okupaci. Důležitým rozdílem mezi těmito skupinami je ten, že členové 

disentu s režimem bojují mírovými prostředky. 17  Z tohoto tvrzení bude práce dále vycházet. 

V následujících kapitolách budou rozvedeny různé projevy disentu a motivy jeho jednotlivých 

aktérů k účasti na mírovém odporu proti okupantům. 

DISENT NA LITVĚ  
Odpor Litevců proti sovětům začal ihned po okupaci státu v roce 1940. Prvotní formou vzdoru 

byla partyzánská válka, při níž bylo zabito nebo následně popraveno kolem 50 000 lidí. Stejný 

počet byl následně deportován do táborů nucených prací. Poslední partyzáni byli zajati v roce 

1956. V té době však začaly krystalizovat i jiné, mírové, formy protestů.18 Počet lidí, který se 

prvotního vzepjetí obyvatelstva proti okupaci zúčastnil, dokazuje, jak masová byla nevole vůči 

okupaci v litevské společnosti.  

Sovětský svaz partyzánské hnutí brutálně potlačil. Z tohoto důvodu se Litevci uchýlili 

k jiným formám odporu. Vývoj jeho podoby do roku 1987 můžeme rozdělit do tří etap. První 

z nich trvala od roku 1954 do roku 1965, kdy se začaly formovat první podzemní skupiny a 

 
15  V. Stanley Vardys, „The Nature and Philosophy of Baltic Dissent: A Comparative Perspective", 

Nationalities Papers 10, č. 2 (1982): 121–36, https://doi.org/10.1080/00905998208407936. 
16 Ibid. 

17 Ibid. 

 
18 Andres Kasekamp, A History of the Baltic States, Palgrave Essential Histories (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2010), 141. 
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organizace, které mimo jiné tajně rozmnožovaly náboženskou literaturu. 19  Tyto struktury již 

splňovaly charakteristiku disentu. 

Další období trvalo do roku 1975, kdy se rozšiřovala podzemní vydavatelská činnost a 

šíření zakázané literatury na Litvě se stalo masovou záležitostí. Dalším důležitým proudem byl 

v této době boj za svobodu náboženství a jednotlivé protesty věřících a kněží. Klérus stál často za 

vydáváním ilegální literatury, která se pro litevský disent stala stěžejním nástrojem pro vyjádření 

odporu vůči vládnoucímu režimu.20 

Od roku 1975, kdy Sovětský svaz podepsal Helsinské dohody, začala disidentská hnutí 

působit otevřeně. Vznikly struktury hnutí na obranu lidských práv společně s novými podzemními 

časopisy, které o porušování lidských práv informovaly. Disent měl totiž v rukách mezinárodní 

dokument, kterým se Sovětský svaz dobrovolně zavázal k dodržování lidských práv. Přestože 

dodržování těchto dohod nemínil brát reálně v potaz, disent dostal do ruky živnou půdu pro 

legitimní a mezinárodně obhajitelný odpor.21 

Takové rozdělení vývoje disentu koreluje se zahraničními událostmi, které litevskou 

společnost silně ovlivňovaly. Těmi bylo v první řadě povstání v Maďarsku v roce 1956. Během 

tohoto roku byly potlačeny i zbytky partyzánských sil na území Litvy.22 Silný vliv na Litevce měla 

dále i invaze do Československa roku 1968.23 Posledním velkým katalyzátorem činnosti disidentů 

se stal dále již zmíněný podpis Helsinských dohod a události v Polsku v letech 1980 a 1981.24 

Konkrétní vliv těchto událostí popíšu v etapách s nimi souvisejících. 

Na přelomu 50. a 60. let začala litevská společnost v souvislosti s událostmi v Maďarsku 

demonstrovat vlasteneckou náladu veřejně. To se projevilo především demonstracemi při 

příležitostech litevských národních svátků. Stěžejní byly oslavy Dušiček. V roce 1956 se Dušičky 

proměnily ve spontánní demonstraci Litevců proti režimu, což souviselo s krvavým potlačením 

 
19 Daniel et al., Slovník disidentů, 248. 
20 Alekseeva, Soviet Dissent, 72-75. 
21  Arvydas Anušauskas, ed., Lithuania in 1940-1991: The History of Occupied Lithuania (Vilnius: 

Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, 2015), 464. 
22 Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, The Anti-Soviet Resistance 

in the Baltic States, 209. 
23 Luboš Švec, Vladimir Macura, a Pavel Štol, Dějiny pobaltských zemí (Praha: Nakl. Lidové noviny, 1996), 

252. 
24 Alekseeva, Soviet Dissent, 85. 
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povstání v Maďarsku. Svátek nabral podobu protestu i v následujících letech a navzdory snaze, se 

KGB setkávání lidí zabránit nepodařilo.25 

Nejrozšířenější skupiny odporu, které vznikaly po roce 1954, však organizovala mládež. 

Představitelé inteligence zprvu neudržovali spojení s podzemím, především ze strachu o své 

společenské postavení.26 Cílem mládeže v tomto období bylo připomínat, že je Litva okupovanou 

zemí a tuto situaci odmítat. Protestovali formou antisovětských letáků, vyvěšovali litevské vlajky 

a ničili sovětské stranické a státní symboly. Zároveň skupiny studentů tvořily i podzemní skupiny, 

kterých do poloviny 60. let odhalila KGB 149. Jen málo z nich mělo vypracovaný politický 

program, především se snažily o osvětovou činnost. Režim v reakci studenty vyhazoval ze škol 

nebo zabraňoval absolventům v kariérním postupu. Do konce 60. let postihl tento osud čtyři tisíce 

mladých lidí.27  

Studenti založili několik organizací, které se ukázaly jako důležité, protože reprezentovaly 

velkou část tehdejšího odporu proti Sovětům v Litvě v 50. letech. Jde v první řadě o Svobodu pro 

Litvu, která byla založená studenty středních škol ve Vilniusu a Kaunasu. Ti později pokračovali 

na vysokých školách, někteří z nich však byli v rámci sovětské reakce zatčeni. Uvěznění členové 

se následně pokusili prostřednictvím propuštěného vězně z Ruska propašovat seznam žen 

uvězněných Sověty z politických důvodů. Dokument se KGB podařilo zabavit.28 Důležitý je však 

fakt, že šlo o první pokus o obranu lidských práv v rámci disentu na Litvě a zároveň o první projev 

multinárodní solidarity. Další studentské organizace založili mezi léty 1953 až 1955 studenti 

kaunaských škol a studenti střední školy v Ignalině.29 

Majoritní aktivita těchto organizací byla kulturního a osvětového rázu. Její členové psali a 

šířili básně a literaturu, případně psali knihy s vědeckou tématikou. Podzemní skupiny a 

organizace poskytovali Litevcům naději na svobodu a připomínaly litevské národní hodnoty. Část 

 
25 Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera, a Romuald J. Misiunas, The Baltic States, years of dependence, 

1940-1990, Expanded and updated ed (Berkeley: University of California Press, 1993), 136. 
26 Daniel et al., Slovník disidentů, 247. 
27 Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, The Anti-Soviet Resistance 

in the Baltic States, 98-101. 
28 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 375. 
29 Daniel et al., Slovník disidentů, 247. 
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mládeže, která působila v těchto skupinách se později připojila do nových hnutí na obranu lidských 

práv, jejichž vznik způsobil podpis Helsinských dohod Sovětským svazem v roce 1975.30 

ROLE KATOLICKÉ CÍRKVE V DISIDENTSKÉM HNUTÍ 
Ačkoliv se na Litvě často konaly spontánní protesty obyvatelstva a mládeže, stěžejní roli během 

vzniku disentu sehráli představitelé katolické církve. Katolíci jsou v zemi historicky velmi vlivnou 

skupinou, věřící tvořili v druhé polovině 20. století 80 % populace Litvy.31 Vliv kléru neušel 

pozornosti komunistického režimu, který je sám o sobě ateistický a protináboženský. Netrvalo 

proto dlouho, než se Sověti pokusili nastolit státní kontrolu nad řízením jednotlivých diecézí. 

 Klérus kvůli tomu stál ve skryté nebo i otevřené opozici vůči režimu. Mnoho 

duchovních odsoudilo nucené deportace, kolektivizaci a někteří z nich podporovali partyzány. Na 

počátku 60. let byla možnost kněží přímo komunikovat s věřícími mimo oficiální obřady 

maximálně zredukována, aby se předešlo jakémukoliv nadměrnému vlivu z jejich pozice. Bylo 

zakázáno vyučovat děti náboženství, vytvářet spolky či církevní sbory pod hrozbou trestu, pro 

kontrolu takovýchto aktivit bylo vyčleněno několik set osob zhruba po dobu deseti let.32  

 Cílem komunistů bylo ovládnout a co nejvíce zorganizovat církev pod svoji 

taktovku, konkrétně pak samotné kázání kněží. Litevský komunistický režim následně začal 

věnovat více pozornosti otázce ateistické indoktrinace neboli jakési násilné převýchově občanů. 

Za tímto účelem začal režim vydávat časopisy, lživé články a organizovat propagandistické 

přednášky. Když to technologie dovolila, využil i dokumentární filmy, které popisovaly duchovní 

jako pokrytce nesouhlasící s režimem a obviňovala je za různé operace proti SSSR.33 

První náznaky odporu proti sovětské politice a jejího vztahu vůči církvi započaly na 

přelomu 50. a 60. let. Po Stalinově smrti přišel Sovětský svaz s novou taktikou, a to sice získat si 

katolickou církev pro svou zahraniční propagandu, a to prostřednictvím přídavků, liberalizace 

nebo například povolení tisku malého množství náboženské literatury. Takový plán na zlepšení 

vztahů mezi církví a úřady však nevyšel a církevní disent tato skutečnost naopak značně posílila34.  

 
30 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 460-462. 
31 Daniel et al., Slovník disidentů, 248. 
32 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 454-460. 
33 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 505-506. 
34 Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, The Anti-Soviet Resistance 

in the Baltic States, 104-106, 108-110. 
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Jako jeden z proudů odporu působilo Hnutí za práva církve a věřících, které mělo počátky 

na konci 60. let, a v kterém působili především obyčejní kněží. Následoval vznik nové vlny odporu 

proti omezením vůči církvi, který se sestával z kněží, mnichů i laiků. Jedním z hlavních cílů 

takového disentu bylo především najít nové způsoby vydávání církevní literatury. Po roce 1958 se 

rozšířil způsob publikování náboženských textů, mezi knězi se začaly psát reflexe a kázání, které 

pak dále šířili kněží. Mezi významné osobnosti hnutí odporu té doby patřil otec P. Račiūnas, který 

byl vězněn KGB od roku 1945 až do roku 1965. Tajná služba posléze zjistila, že po dobu několika 

let psal teologické a antikomunistické texty, které pak posílal svým kontaktům, aby byly předány 

do rukou věřících. Jeden z nejnovějších rukopisů nesl název: „Ko minia laukia iš Katalikij 

Bažnyčios“ – ve volném překladu: „Co čeká národ od katolické církve“, ve kterém otec urgoval 

nutnost katolické reformy, aby církev nepodlehla ideologickému nátlaku a následné destrukci.35  

Dalším způsobem, jakým se církev bránila represím, byly petice a otevřené dopisy. 

Největší ohlas měla petice zaslaná generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimovi, sepsaná 

v souvislosti s odsouzením dvou kněží za katechezi (pojmenování pro teoretické a praktické 

uvedení člověka do křesťanského života) dětí v letech 1970 až 1971. Memoriál litevských katolíků 

podepsalo 17 tisíc lidí, pro což si získal pozornost zahraničních médií, která ho dále šířila.36 

Úspěch petice vedl ke změně přístupu disentu vzhledem k odporu. Ukázalo se, že dává 

smysl nabízet aktuální informace, ne se pouze zaměřovat na minulost. Nejsilnější zbraní bylo 

dokumentování a sledování aktuálních případů porušování lidských práv. To však vyžadovalo 

pravidelnou dokumentaci a šíření samizdatů nejen vnitrostátně, ale i do zahraničí. Představu 

nového média splnila Kronika katolické církve v Litvě, která se stala prvním a nejznámějším 

periodikem na Litvě. Její založení realizoval kněz Sigitas Tamkevičius. První číslo vyšlo v roce 

1972, poslední v březnu 1989. Celkem bylo vydáno 81 čísel.37 

Vznik kroniky silně ovlivnil nálady veškerých proudů litevského disentu. Ukázal totiž 

efektivitu nového boje proti režimu – samizdatu, v jehož vydávání byla Litva i v rámci celého 

 
35 Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, The Anti-Soviet Resistance 

in the Baltic States, 104-110. 
36 Vardys, „The Nature and Philosophy of Baltic Dissent", 134-135. 
37 Misiunas, Taagepera, a Misiunas, The Baltic States, years of dependence, 1940-1990, 255-258. 
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Sovětského svazu nesmírně aktivní. Od roku 1975 do roku 1989 vycházelo v zemi nejméně 25 

nezávislých titulů.38 

Litevské církvi a občanské veřejnosti se podařilo zachovat si navzdory represím 

homogenitu. Vysoké procento katolických věřících v Litvě způsobilo, že měl katolický disent 

pevné základy ve veřejnosti. Církev se netajila tím, že nemá v úmyslu se bouřit nebo bojovat proti 

sovětům silou. Slovy biskupa Julijonase Steponavičiuse, litevská katolická církev považuje za 

nejdůležitější cíl, zaujmout generaci mladých lidí. Církev slavila v tomto ohledu vítězství, podle 

Kroniky Katolické církve se až 70 % dětí na litevském území věnovalo katechezi. Masová podpora 

a popularita církve přinutila sovětské autority dělat ústupky. Pronásledování kněží se omezilo na 

minimum a katecheze byla více tolerována.39 

Důležitým orgánem při výchově mládeže byl Svaz přátel Eucharistie. Jeho mladí členové 

se později účastnili poutí, pokoušeli se dostat do soudních síní k politickým procesům, požadovali 

dodržování ústavy nebo sbírali podpisy pod petice. Koncem 70. let bylo na Litvě podle údajů KGB 

20 000 katolických aktivistů.40 Toto číslo však zahrnuje i představitele národního proudu, který 

byl s náboženstvím úzce spjatý. 

Poslední organizací církevního disentu, kterou zmíním je Výbor pro obranu práv věřících. 

Společenství se skládalo z pěti kněžích, kteří jej založili a další tři, jež se k nim v roce 1980 

přidali. 41  Katolický výbor začal vydávat dokumenty a odvolání, které obsahovaly přesné 

informace o zločinech SSSR a o tom, jak režim porušoval práva věřících. Výbor poukazoval 

především na nezákonnou perzekuci na základě sovětské ústavy, a na základě mezinárodních 

dohod schválené samotným Sovětským svazem. Výbor také odmítl dodržovat pravidla stanovená 

vládou, především status Náboženských sdružení, který shledávali kněží za neústavní, nezákonný 

a nepřípustný. Zhruba 78 % katolických litevských kněží se přidalo k výboru a k jeho názorům.42   

 
38 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 466-470. 
39 Ludmilla Alexeyeva, Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human 

Rights (Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1985), 63 – 74, 75- 80. 
40 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 455-456. 
41 Alekseeva, Soviet Dissent, 76. 
42 Ibid. 
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HELSINSKÉ DOHODY A JEJICH VLIV NA HNUTÍ ZA LIDSKÁ PRÁVA NA 

LITVĚ 
V roce 1975 podepsal Sovětský svaz společně s dalšími pětatřiceti státy Závěrečný akt Konference 

o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Dokument se zkráceně nazývá Helsinské dohody a obsahuje 

deklaraci deseti zásad, které se signatářské státy zavázaly dodržovat. Důležitým pro další vývoj 

události v SSSR byl sedmý bod tohoto aktu, kterým se stát zavázal k respektování lidských práv a 

základních svobod včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství nebo přesvědčení. 

Podepsání aktu v řadách disentu vyvolalo reakci. Ejtan Finkelšten, Karolis Garuckas, Ona 

Lukauskaitė-Poškienė, Viktoras Petkus a Tomas Venclova založili v roce 1976 Litevskou 

helsinskou skupinu. Zakládající prohlášení této organizace je v rámci Pobaltí i celého Sovětského 

svazu výjimečné, nemluví se v ní totiž jen o porušování lidských práv, ale i o okupaci Litvy. 

Zakladatelé v tomto prohlášení požadovali obnovení nezávislosti Litvy. Jako jediná podobná 

skupina tak měla Litevská helsinská skupina i politický aspekt. Do roku 1981 vydala organizace 

přes třicet dokumentů a prohlášení, která exportovala na Západ.43  

Aktivita Litevské helsinské skupiny představila litevskému disentu nový směr. Po této 

skupině začaly vznikat další organizace na obranu lidských práv a stále více jejich členů se 

obracelo k metodám otevřené a veřejné argumentace, které se opírala o právní řád. Příkladem 

může být Liga svobody Litvy, kterou založil Antanas Terleckas. V roce 1979 předložili její 

členové na tiskové konferenci za účasti zahraničních médií informace o porušování lidských práv 

na Litvě. Nejdůležitějším dokumentem, který skupina představila byla Baltská výzva adresovaná 

generálnímu tajemníkovi OSN, vládám NDR, SRN a SSSR a státům, jež podepsaly atlantickou 

chartu. Dokument odsuzoval pakt Molotov-Ribbentrop a vyzýval k zrušení jeho důsledků.44 

Další z nově založených skupin byl Katolický výbor na obranu práv věřících. Fungoval od 

roku 1978 do roku 1983 a za dobu své existence vydal 53 výzev adresovaných sovětským a 

západním státním institucím. Činnost spolek přerušil po uvěznění dvou jeho členů.45  

Navzdory represím se celkový počest aktivistů, kteří sdružením pomáhali, zvyšoval a 

stejně tak podíl mládeže mezi nimi. Tím, že se na aktivitách disentu účastnilo stále více lidí, se 

 
43 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 464-467. 
44 Daniel et al., Slovník disidentů, 248. 
45 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 505-508. 
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jednotlivé proudy (šlo vždy spíše o rozdělení na základě preferencí) litevského disentu začaly 

konsolidovat. Kromě církevního a národního hnutí šlo i o účastníky vlastivědných hnutí, 

kulturních kroužků a distributory samizdatu.  

Nejdůležitější konsolidovanou organizací založenou v roce 1988 vědeckými a kulturními 

aktivisty byla Sąjūdis. Šlo o legální společenskou organizaci, národní frontu. Organizace rychle 

získala podporu všech vrstev společnosti a stala se reálnou politickou silou. Její kandidáti později 

zvítězili ve volbách do nejvyššího sovětu a ten v roce 1990 vyhlásil nezávislosti Litvy.46 

DISENT V LOTYŠSKU 
Odpor proti sovětské okupaci v Lotyšsku na sebe, podobně jako v Litvě, nejprve vzal podobu 

ozbrojených partyzánů. Na začátku padesátých let však jeho aktivity začaly upadat, nespokojenost 

společnosti s okupací totiž po jejím delším trvání začala ztrácet na intenzitě.  

Událostí, jež vyvolala v Lotyšsku vlnu politické aktivity, se stala Maďarská revoluce v roce 

1956. Šlo o aktivitu organizovanou i spontánní. Do roku 1959 odhalila bezpečnostní služba téměř 

padesát podzemních skupin. Mezi jejich aktivity patřilo především rozšiřování protirežimních 

letáků.47 Lotyši se od padesátých let potýkali s rusifikací. Jejich lidové zvyky Sověti zesměšňovali, 

což občané nesli s nelibostí. Moskevská politika byla pro Lotyše problémem především proto, že 

podporovala ruské imperiální tradice. Vlastenci se obávali, že ztratí svou národní identitu.48  

Podíl Lotyšů v zemi klesl od roku 1945 z 80 % na pouhých 52 % v roce 1989. Hrozilo 

proto, že se malý národ stane ve svém státě minoritou. I proto bylo jednou z myšlenek disidentů 

založit federaci baltských republik. Snažila se o to organizace jménem Baltská federace, která 

působila v letech 1958 až 1959. Založilo ji osm Lotyšů, kteří byli přesvědčeni, že baltské národy 

spojuje společný osud.49  

Specifickým znakem lotyšského národního hnutí byla aktivita představitelů různých 

generací, lidí s různým vzděláním a společenským postavením. V jejich řadách byla inteligence i 

 
46 Daniel et al., Slovník disidentů, 256. 
47 Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, The Anti-Soviet Resistance 

in the Baltic States, 164-166. 
48 Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, The Anti-Soviet Resistance 

in the Baltic States, 166-167. 
49 Kasekamp, A History of the Baltic States, 155. 
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dělníci. K podpoře národních zájmů se hlásili i Lotyši v komunistické straně. Příkladem může být 

Eduards Berklavs, člen Komsomolu a Lotyšské SSR v 50. letech. Vystupoval proti rusifikaci a 

podporoval širší byrokratické využití litevštiny. Snažil se prosadit i snížení imigrace lidí z dalších 

částí Sovětského svazu. Vysloužil si tím nálepku lotyšského nacionalisty a z pozice ve straně byl 

odstraněn. Koncem 80. let byl jedním z nejaktivnějších disidentů, kteří se snažili o nezávislost 

Lotyšska. Byl také jedním ze zakládajících členů Hnutí za nezávislost Lotyšska. V 90. letech byl 

členem lotyšského parlamentu.50 

Dalším z protestujících komunistů byl Janis Jahimovičs, předseda jednoho ze 

zemědělských družstev, který bránil autory, iniciátory a distributory samizdatu odůvodněním, že 

ho SSSR může potlačit pouze dodržováním deklarace lidských práv. Za takové jednání proti 

ideologii byl vyloučen ze strany, ovšem v protestech i nadále pokračoval a stal se vášnivým 

obhájcem lidských práv.51 Tímto tedy začal vznikat další proud odporu, který v Lotyšsku existoval 

– národní komunisté, kteří hájili lidská práva a zasazovali se o jejich dodržování.52 Byli důležití 

zejména kvůli dokumentu: „Dopis sedmnácti komunistů“ z roku 1971, který byl adresován 

předsedům mnoha evropských komunistických stran a byla mu věnována pozornost i na Západě.53 

V onom dopise si národní komunisté stěžovali na porušování marxisticko-leninských idejí a 

dožadovali se od sesterských stran pomoci a pochopení.  

Nejobecnější formou spontánního odporu běžného obyvatelstva byly protisovětské nápisy 

na zdech veřejných budov, strhávání sovětských symbolů, nebo vyvěšování vlajek meziválečného 

Lotyšska. 

Touha Lotyšského národa po svobodě byla silná, občané se hrdě hlásili ke své vlajce a 

doufali v nezávislost, na ulicích se objevovaly slogany jako: „Rusové, odejděte z Lotyšska!“ nebo 

„Rusové, jděte domů!“ a narůstaly počty protestů proti SSSR.54  

 
50 Anušauskas, Lithuania in 1940-1991, 393-395. 
51 V. Stanley Vardys, „The nature and philosophy of Baltic dissent: A comparative perspetive“, Jurnal of 

Baltic studies 10, č. 2 (19. října 2007): 131-136, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905998208407936. 

 
52 Bleiere, History of Latvia, 393-396. 

53 Ibid. 
54 Ludmilla Alexeyeva, Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human 

Rights (Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1985), 98 - 105. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905998208407936
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NÁBOŽENSTVÍ A DISENT V LOTYŠSKU 
Represe vůči církvím ze strany úřadů nebyly v Lotyšsku časté. Většina věřících Lotyšů patřila 

k luteránské církvi. Ta se povětšinou zcela podřizovala sovětské moci a mohla proto působit 

oficiálně. Větší protirežimní aktivitu vyvíjeli katolíci, kteří však v Lotyšsku tvořili konfesní 

menšinu. Jedním z největších projevů katolické církve byly pořady Rádia Vatikán, které se 

věnovaly národní problematice a lidským právům.55  Neoficiálně působili baptisté, kteří měli 

kontakty na Západě.  

Lotyšští katoličtí kněží, až na pár výjimek, podporovali i ozbrojený odpor, ovšem nevěřili, 

že partyzánská válka povede k osvobození Lotyšska. Katolická církev odmítala jakoukoliv 

spolupráci s tehdejší socialistickou vládou a kompatibilnější se stala až v dobách, kdy byla 

slibována alespoň minimální práva a svobody. Od šedesátých let byla, podle údajů KGB, katolická 

církev jedním z nejsilnějších disentů v zemi, a tudíž i největší hrozbou.56 I kvůli tomu čelil snahám 

o infiltraci, přímé agresi a represím. 57 

Boj proti katolické církvi vedly okresní a městské výbory Komunistické strany a Mladé 

komunistické ligy. Postupy byly zprostředkovávány Radou vědeckého ateismu SSSR, který 

koneckonců prosadil i výuku „vědeckého ateismu“ na středních a vysokých školách jako další 

prostředek šíření socialistické ideologie. Církev a vláda se rozcházely v mnoha názorech, 

například ohledně rovnosti bez ohledu na sociální původ, který ideologie považovala za „vrozený 

hřích“.58 Náboženskému disentu se také úspěšně dařilo šířit religiózní literaturu a tím podporovat 

domácí katechezi u dětí.   

Největším úspěchem představitelů luteránského disentu se stala petice z Daugavpils z roku 

1975, kterou podepsalo více než pět tisíc lidí a jejímž obsahem byl protest proti hrozícímu zbourání 

místního kostela. 59 

 
55 Daniel et al., Slovník disidentů, 323. 
56 V. Stanley Vardys, „The nature and philosophy of Baltic dissent: A comparative perspetive“, Jurnal of 

Baltic studies 10, č. 2 (19. října 2007): 131-136, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905998208407936. 
57 Bleiere, History of Latvia, 369. 
58 Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, The Anti-Soviet Resistance 

in the Baltic States, 175-181. 
59 V. Stanley Vardys, „The nature and philosophy of Baltic dissent: A comparative perspetive“, Jurnal of 

Baltic studies 10, č. 2 (19. října 2007): 134-135, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905998208407936. 
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Zajímavou náboženskou skupinou v Lotyšsku byli Židé, v jejichž hnutí za emigraci do 

Izraele se objevily náboženské i národní motivy. Příslušníci hnutí zařídili u Rigy hřbitov obětí 

holokaustu, zakládali sionistické kroužky a vydávali i podzemní časopisy.60 

Žádná náboženská skupina v Lotyšsku však nevyvíjela v rámci disentu velkou 

organizovanou aktivitu a jednalo se spíše o spontánní projevy odporu proti aktuální situaci, 

případně o reakce na represe. Přesah do dalších proudů disentu se i kvůli malému počtu členů 

v případě katolických disidentů v Lotyšsku nekonal. 

SAMIZDAT V LOTYŠSKU 
Nejrozšířenější formou vyjádření národního lotyšského cítění a odporu vůči režimu byl samizdat, 

tedy distribuce necenzurované literatury a jiných zdrojů nejčastěji v rodném jazyce. Lotyšská 

distribuce tehdy úzce spolupracovala s ruským samizdatem, jelikož většina Lotyšského národa 

ovládala velmi dobře i ruský jazyk.61  

Oběh podzemních publikací v zemi byl na vrcholu v sedmdesátých letech. Navzdory 

relativně velkému množství samizdatových materiálů však v Lotyšsku nevznikly publikace jako 

byla například litevská Kronika či její ruské obdoby. Lotyšští disidenti tiskli především letáky, 

které byly buď anonymní nebo podepsané pouze názvem organizace.62 

Na začátku 70. let byl obsah těchto plakátů zaměřený především na národní problémy. 

V druhé polovině desetiletí se však v těchto výtiscích začal objevovat i motiv obrany lidských 

práv. Například letáky z roku 1976, které podepsal Demokratický svaz lotyšské mládeže, vyzývaly 

k boji za demokratická práva, které zaručovala sovětská ústava. V dalších letácích zase disidenti 

požadovali propuštění politických vězňů.63 

Lotyšský samizdat nebyl realizován v takovém množství jako třeba na území Litvy, 

nicméně i pro něj se stala postupem času lidská práva hlavním zájmem a cílem. Lotyšským 

disidentům se dále například povedlo propašovat na Západ krátký film z pracovního tábora poblíž 

 
60 Alekseeva, Soviet Dissent, 175-183. 
61 Ludmilla Alexeyeva, Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human 

Rights (Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1985), 98 - 105. 
62 Daniel et al., Slovník disidentů, 320-324. 
63 Alekseeva, Soviet Dissent, 99. 
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Rigy, který byl potom vysílán v USA, Kanadě, Francii nebo Británii. Podařilo se také například 

dostat do i fotografie venkova, zdevastovaného kolektivizací a plánovaným hospodářstvím.64 

Zajímavým faktem je, že na rozdíl od jiných sovětských republik v Lotyšsku nevznikly 

organizace na obranu lidských práv jako byly helsinské skupiny. Lotyšský disent se spíše pokoušel 

založit společné hnutí pobaltských zemí. Tyto snahy však selhaly kvůli zatčení Viktorase Petkuse. 

Kromě této iniciativy se lotyšští disidenti podepsali pod Baltskou výzvu – dokument Estonských, 

Litevských a Lotyšských opozičních aktivistů, který byl zaměřen proti paktu Molotov-Ribbentrop. 

Posledním dokumentem, který zmíním je otevřený dopis, v němž pobaltské země kritizovaly 

invazi sovětských vojsk do Afghánistánu v roce 1979.65 

Solidárnost s ostatními národy, kterou se lotyšští disidenti vyjímali, reflektuje i reakce na 

Pražské jaro. V den zahájení invaze do Československa vypluli rybáři z Engure se smutečními 

páskami na rukávech.66 V dubnu 1969 rozvinul matematik Ilja Rips v Rize transparent, který 

odsuzoval invazi a pokusil se upálit.67 

Začátkem osmdesátých let začal lotyšský disent svou činnost spojovat – ať už šlo o obranu 

lidských práv, podzemní práci nebo vydavatelskou činnost či náboženské problémy. Tomu učinil 

režim přítrž, když v roce 1983 zahájil masové zatýkání disidentů v rámci celého pobaltí, kvůli 

čemuž se členové na svobodě dostali do izolace.68 

Zvýšení aktivity disentu přinesla až Perestrojka. V roce 1986 založili Martins Bariss, 

Raimonds Bitenieks a Linards Grantiņš skupinu Helsinki 86. Skupina se soustředila na obranu 

národních práv a mezi prvními dokumenty, které vydala, byla výzva Michailu Gorbačovovi 

s požadavkem referenda o samostatnosti Lotyšska. Skupina se obrátila také na OSN a na papeže 

Jana Pavla II. s prosbou o pomoc při boji s rusifikací.69  

Do července 1988 vzniklo několik dalších hnutí a klubů s cílem ochrany životního 

prostředí nebo náboženských a politických práv. V červenci pak vzniklo Hnutí za nezávislost 

 
64 Misiunas a Taagepera, The Baltic States: Years of dependence, 264. 

65 Misiunas, Taagepera, a Misiunas, The Baltic States, years of dependence, 1940-1990, 262-265. 
66 Alekseeva, Soviet Dissent, 98. 
67 Jindřich Dejmek, Lotyšsko (Praha: Libri ve spolupráci s pro.libri, 2010), 118-122. 
68 Misiunas, Taagepera, a Misiunas, The Baltic States, years of dependence, 1940-1990, 253-258. 
69 Daniel et al., Slovník disidentů, 323. 
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Lotyšska. Po něm v září Neformální národní fronta.70 Tato sdružení byla již masová a předchozí 

formy protestních spolků ztratily smyl. V dějinách Lotyšska mohla začít cesta za svobodou a 

nezávislostí. 

Poslední významnou osobností lotyšského disentu, kterou v práci zmíním je Ints Cālītis, 

který se v roce 1977 aktivně účastnil na vytvoření Hlavního výboru národních hnutí Estonska, 

Litvy a Lotyšska. V roce 1979 podepsal Baltskou výzvu, sbíral pod ni i další výzvy podpisy 

disidentů z pobaltských zemí. Byl zvolen předsedou jednoho z oddělení Klubu na ochranu 

životního prostředí Lotyšska. Ve volbách v roce 1990 byl zvolen poslancem Nejvyššího sovětu 

Lotyšské republiky. Později byl předsedou Strany demokratického středu – první nekomunistické 

politické strany nezávislého Lotyšska.71 

DISENT V ESTONSKU 
Podobně jako v ostatních státech Pobaltí byl začátek okupace v létě roku 1940 pro Estonsko 

ničivým, více než 10 000 lidí bylo zatčeno nebo deportováno a mnoho občanů emigrovalo. 

V Estonku, po vzoru všech okupovaných zemí, mělo dojít k poruštění obyvatelstva imigranty 

z ostatních států Sovětského svazu.  

V rámci zaměření této práce si dovolím definovat základní složky estonského hnutí odporu 

proti sovětskému svazu rozdělených do několika časových bloků. Prvními opozičními činnostmi 

byla činnost podzemních, především mládežnických, organizací, jež trvala do roku 1962. Do roku 

1953 byla část tohoto podzemí těsně spjata s lesními bratry, partyzány, kteří bojovali proti nové 

sovětské okupaci.72 Většina účastníků odporu byla složena převážně z mladých občanů a studentů. 

Podle estonských archivů bylo do roku 1958 režimem zlikvidováno devět mládežnických 

organizací do nichž patřilo 94 lidí. 21 z nich bylo uvězněno a zbytek byl pod dohledem. V téže 

době (do roku 1962) bylo zaregistrováno 64 případů šíření letáků (od 54 autorů ve 316 

exemplářích) a 149 anonymních dokumentů společně s 22 případy nápisů na městských zdech.73  

 
70 Misiunas, Taagepera, a Misiunas, The Baltic States, years of dependence, 1940-1990, 303-310. 
71 Daniel et al., Slovník disidentů, 328-329. 
72 Anušauskas a Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, The Anti-Soviet Resistance 

in the Baltic States, 204-207. 
73 Daniel et al., Slovník disidentů, 152. 
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Kvůli represím činnost mládeže na začátku 60. let ustala. Společnost se začala režimu 

přizpůsobovat, členství v KSSS se začalo pojímat pragmatičtěji, ať už kvůli kariéře, cestování nebo 

jiným výhodám.74 

Během stalinismu brali Estonci vstup do strany jako spolčení s nepřítelem, v šedesátých 

letech se členství ve straně „tolerovalo“ za účelem získání výsad. Kvůli tomu značně vzrostlo 

procento Estonců, kteří byli členy Komunistické strany Estonska. Poprvé po válce byla ve straně 

více než polovina populace. Chruščevovské tání však poskytlo disidentům příležitost pracovat na 

obnově estonské kultury – začala vycházet díla autorů z meziválečné doby, publikovat se mohla 

dokonce i díla některých emigrantů. 75 

Kulturním a vědeckým centrem života v Estonsku byla univerzita v Tartu, na které vzniklo 

multinárodní prostředí, kde mezi sebou mohli odpůrci režimu diskutovat. Škola se následně stala 

střediskem rozmnožování a šíření samizdatové nezávislé literatury.76 Během Chruščevovského 

tání pak dále vznikaly další podzemní kroužky jejichž aktivita se soustředila především na oblast 

Estonska.77 Kontakty se zahraničním disentem začali Estonci navazovat až koncem 60. let. 

Disidentské hnutí v zemi bylo převážně orientováno na národní demokracii. Estonské 

demokratické hnutí učinilo první pokusy vytvořit samizdatovou publikaci v 60. letech. Členové 

organizace publikovali dva časopisy v ruštině: „The Democrat“ a „The Ray of Freedom“, následně 

několik čísel dvou časopisů v estonštině: „Estonský demokrat“ a „Hlas estonského lidu“.  Po 

dopadení estonského demokratického hnutí, tyto časopisy přestaly být publikovány. V důsledku 

toho probíhalo hromadné zatýkání autorů a šiřitelů samizdatových publikací po celém Estonsku.78 

Zásadní změnu v aktivitě estonského disentu přineslo Pražské jaro, které silně zasáhlo 

občanskou společnost a donutilo ji probudit se do reality socialismu v zemi. Část společnosti viděla 

v okupaci Československa analogii s okupací své země. Celá řada estonských intelektuálů byla 

z potlačení Pražského jara zklamaná. Společenskou náladu vystihuje citát básníka Hanneseho 
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Varblane, který potvrzoval, že „rok 1968 byl přelomovým okamžikem, že cosi bylo velmi hrubě 

zlomeno. Přizpůsobit se by bylo jednodušší, kdybychom nebývali viděli svobody 60. let.“79 

Po československých událostech se začaly protesty v Estonsku i celém Pobaltí 

centralizovat. Znamenalo to další etapu disentu, která se vyznačovala zvýšenou činností 

podzemních demokratických kroužků a trvala do roku 1975.  

Na přelomu 60. a 70. let působily v Estonsku dvě organizace, jež měly politický nádech. 

Šlo o Svaz bojovníků za politická práva, který založili v roce 1968 důstojníci z Baltské vojenské 

flotily a Demokratické hnutí Sovětského svazu.80 Jejím cílem nebyla nezávislost Estonska, ale 

reformace režimu. 

Estonská národní fronta a Estonské demokratické hnutí byly dalšími podzemními 

organizacemi. Na podzim 1972 oba spolky připravily petici generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu 

Waldheimovi. Požadovaly v ní zrušení sovětské okupace Estonska a uskuteční svobodných voleb 

pod dozorem OSN.81 

Obě dvě snahy však selhaly a organizace byly rozbity na přelomu let 1974 a 1975. Šlo o 

přelomový bod ve vývoji estonského disentu. Vzhledem ke kontaktům s Ruskými disidenty si 

začali Estonci všímat, jak efektivní byla činnost moskevských ochránců lidských práv. 82 

Vystupování s prohlášeními a výzvami na veřejnost přinášelo lepší výsledky.  

Podepsání Závěrečného aktu helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

mělo vliv i na Estonský disent. Pokus o vytvoření helsinské skupiny však selhal. Představitelé 

diskriminovaných náboženských skupin jako byli baptisté nebo luteráni a národnostních menšin 

byli v tak malém počtu, že neprojevili o vznik skupiny zájem. Reakcí byla snaha vytvořit 

společnou organizaci pro celé Pobaltí, tu však zmařila intervence KGB.83  

Disidenti poté orientovali svou činnost na dokumentování o porušování lidských práv a 

šíření těchto informací vnitrostátně i do zahraničních médií. Prvním kolektivním baltským 
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dokumentem, kteří Estonci podepsali byla Baltská výzva v roce 197984 na kterou zareagoval o 

čtyři roky později Evropský parlament a schválil rezoluci, ve které deklaroval, že považuje 

Estonsko, Litvu a Lotyšsko za nezávislé státy okupované Sovětským svazem. Reakcí na tuto 

rezoluci byly kolektivní otevřené dopisy.85 

Organizovaná činnost disentu měla také podobu vydávání nelegální literatury. Od roku 

1978 vycházel po osm let časopis Doplněk svobodného oběhu myšlenek a informací v Estonsku, 

v němž byly zveřejňovány výsledky monitorování dodržování lidských práv v Estonsku, případně 

důkazy o jejich porušování.86  

V neposlední řadě se také v Estonsku odpor proti režimu projevoval spontánními reakcemi 

obyvatelstva. Největší takovou erupcí byly několikadenní protesty studentů po zákazu vystoupení 

rockové skupiny Propeller v září a říjnu 1980.87 

Represe vůči disentu nabraly v Estonsku na začátku 80. let na intenzitě a nepočetné 

opoziční spolky tak musely svou činnost omezit. Úlevu přinesla až druhá polovina 80. let, kdy na 

základech postavených v letech sedmdesátých vyrostlo celonárodní hnutí za nezávislost známé 

jako Zpívající revoluce, které se zasadilo o vznik nezávislého Estonského státu. 

DISENT A CÍRKEV V ESTONSKU 
Většina věřících Estonců se řadila k luteránům. Luteránství jako takové však nebylo samostatným 

ani oficiálně registrovaným náboženským celkem s vlastními právy, a proto se nemohlo vzepřít 

režimu. Vedení luteránské církve nemělo potřebnou podporu a zázemí ve společnosti, nemohlo se 

proto vládě vzepřít. Kromě toho, že věřící člověk mohl být limitován v akademickém a profesním 

životě, byli mladí věřící lidé často považování za duševně nemocné.88 

Jeden ze známých případů, kdy se jeden z luteránských ministrů otevřeně vzepřel režimu, 

byl případ ministra Vella Salluma. Ten striktně odmítal vládní zásahy do církevních záležitostí a 

ve svých kázáních, stejně jako v článku: „Církev a národ“ z roku 1981, prosazoval, že cíle 

komunismu a křesťanství jsou stejné – šťastní lidé.89 Tato obhajoba před vládou však neuspěla, 
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reagovala názorem, že si své občany umí udělat šťastné svým vlastním způsobem dle ideologie, 

tudíž není za potřebí jakýchkoliv nelegálních církevních postupů. Ministr Sallum byl zadržen a na 

několik měsíců umístěn do psychiatrické léčebny, byl propuštěn až když „přiznal“, že jeho 

myšlenky a názory, které kázal, byly pouze výplody nemocné mysli.90 K jediné a krátkodobé 

liberalizaci došlo roku 1980 v průběhu Olympijských her, kdy se SSSR potřebovalo ukázat 

v nejlepším světle. 

Během dalších let se objevilo ještě několik případů odporu v rámci luteránských 

duchovních, kteří ovšem ničeho pro prospěch církve či státu nedosáhli. Všichni, kteří projevili 

sebemenší odpor vůči socialistické vládě, která si slepě prosazovala svou ideologii, byli 

pronásledování, vězněni a trestáni. Jedno ze známých jmen byl například farář Harry Mytsnik, 

který byl zatčen roku 1985.91  

KOMPARACE 
Pobaltské státy a jejich národy si byly během socialistického útlaku od roku 1940 v mnohém 

podobné. Ať už se jednalo o silnou touhu po národní emancipaci, národní hrdost při hrozbě 

fyzického i kulturního potlačení nebo sdílený strach z omezení kultivace národního dědictví. 

Přesto se v mnohém, zejména kvůli rozdílnému historickému vývoji, lišil. Jednotlivé skupiny a 

hnutí národních disentů v pobaltských republikách sledovaly jiné cíle. Je pravdou, že se zároveň 

mnohé jejich touhy a motivace protínaly. Pro účely komparace však tyto často heterogenní hnutí 

rozdělím do skupin podle jejich hlavní motivace, ačkoliv se jedná o krok ve své podstatě umělý. 

V komparaci vycházím z hypotézy, že si jsou národní disenty v Pobaltí podobné. 

Domnívám se, že jde o předpoklad mylný. Odnože disentu rozdělím podle jejich motivací na tři 

proudy, jejichž podobu budu v Litvě, Lotyšsku a Estonsku porovnávat. Nejprve půjde o disent 

bránící náboženská práva – budu se věnovat roli církve a kléru v Pobaltí. Dále chci porovnat reakci 

disentu na podpis Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Zajímá mne, 

zda vždy vedla k založení tzv. Helsinských skupin, které monitorovaly dodržování lidských práv 

v zemi, případně, zda byla reakce disentu jiná a proč. Na závěr budu komparovat národní a 
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vlastenecké aspekty v jednotlivých národních disentech. Jaký důraz na národ a jeho práva 

jednotlivé skupiny dávaly a proč tomu tak bylo. 

CÍRKEVNÍ DISENT 
Náboženství a aktivity církve v Litvě, Lotyšsku a Estonsku dobře ilustrují heterogenitu a rozdílnost 

těchto států. Na Litvě byli a jsou katolíci historicky silnou skupinou, která v druhé polovině 20. 

století tvořila 80 % populace věřících.92 Klérus se v zemi těšil velké popularitě, církev byla pro 

společnost důležitá. To z ní dělalo pro sovětské okupanty nepřítele. Nezávislá církev by vzhledem 

ke své popularitě mohla být ideálním podhoubím pro odpor vůči režimu, který je navíc ze své 

podstaty ateistický. Přišly proto represe, které mířily na další aspekt litevské společnosti – kněží 

často spolupracovali s mládeží, kterou vzdělávali. To nebylo pro komunisty žádoucí. 

Klérus na Litvě navíc kvůli svému vlivu stál často skrytě a někdy i otevřeně proti režimu. 

Mnoho duchovních odsuzovalo deportace, násilnou kolektivizaci a rabování venkova a někteří 

dokonce podporovali i partyzány. Reakcemi na represe bylo vytvoření Hnutí za práva církve a 

věřících. V řadách této skupiny byli především obyčejní kněží, kteří vytvořili novou vlnu odporu 

proti režimu. Velmi důležitá byla i Kronika katolické církve v Litvě, která reflektuje vysokou 

publikační kapacitu katolické církve na Litvě.  Je tedy patrné, že náboženství, a především 

katolická církev a obrana jejích práv hrály v disidentských kruzích v Litvě stěžejní roli. 

V sousedním Lotyšsku a v Estonsku však byla situace jiná. Náboženské protesty nebyly 

v Lotyšsku časté. Většina věřících patřila k luteránské církvi, která se povětšinou sovětské moci 

podvolila.93 Důvodem k tomu byla slabá podpora společnosti a špatné zázemí. V Estonsku patřilo 

nejvíce věřících také mezi luterány. Podobně jako v Lotyšsku však neměli vliv, zázemí a podporu 

ve společnosti. 

Katoličtí věřící, ač nepočetní, byli v Lotyšsku aktivnější. Připravovali vysílání pro Rádio 

Vatikán, věnovali se problematice národní identity a lidským právům. Největším úspěchem 

Lotyšského disentu se stala petice z Daugavpils z roku 1975, kterou podepsalo více než pět tisíc 

lidí94 a jejímž obsahem byl protest proti hrozícímu zbourání místního kostela.   

 
92 Daniel et al., Slovník disidentů, 250. 
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Toto ilustruje další rozdíl, kdy aktivity bojovníků za náboženská práva na Litvě 

přesahovaly hluboce do dalších disidentských hnutí, zatímco činnost lotyšských a estonských 

luteránů a katolíků se zaměřovala především na zájmy samotné menšiny. Podobně tomu tak bylo 

i s Židovskou menšinou v Lotyšsku, jejíž členové se snažili zajistit si právo na emigraci do Izraele. 

Odlišnosti v rámci aktivit církevního disentu v pobaltských republikách reflektují jejich 

odlišný historický vývoj a zároveň jsou dobrým příkladem toho, že region není homogenní a mezi 

Lotyšskem, Litvou a Estonskem můžeme najít mnohé rozdíly, které vyplývají z odlišného 

demografického složení obyvatelstva a jejich náboženského vyznání. 

REAKCE NA HELSINSKÉ DOHODY 
Snahy o ochranu lidských práv můžeme objevit v aktivitách mnohých disidentských organizací 

v celém Pobaltí. Na intenzitě tato aktivita však začala nabírat až po podepsání Závěrečného aktu 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975, kterým se Sovětský svaz zavázal 

mimo jiné dodržovat lidská práva. 

Pro disidentská hnutí na Litvě byla tato událost katalyzátorem aktivity. Disidentská hnutí 

začala působit otevřeně, vznikly struktury hnutí na obranu lidských práv společně s novými 

podzemními časopisy, které o porušování lidských práv informovaly. Co Litvu odlišuje od 

ostatních pobaltských států je opět mohutnější aktivita disentu. V roce 1976 se podařilo v Litvě 

založit Litevskou helsinskou skupinu, která byla výjimečná i v rámci sovětských republik. V jejím 

ustavujícím dokumentu se totiž nemluvilo jen o porušování lidských práv, ale i o okupaci Litvy a 

nutnosti ustavení svobodného státu. Jako jediná podobná skupina tak měla i politický aspekt.  

Navíc nešlo o jedinou skupinu hájící lidská práva. Po zvolení kardinála Wojtyly papežem založili 

litevští kněží „Katolický výbor pro ochranu práv věřících“. Obě skupiny se potom prostřednictvím 

mnohých dokumentů snažily získat zahraniční pozornost.  

V Lotyšsku a Estonsku se Helsinské skupiny založit nepodařilo. Lotyšský disent se 

pokoušel zorganizovat spíše společné hnutí pobaltských zemí. Tyto snahy však selhaly kvůli 

zatčení Viktorase Petkuse. 

Pokus o vytvoření Helsinské skupiny selhal v Estonsku proto, že představitelé 

diskriminovaných náboženských skupin a národnostních menšin neprojevili o vznik skupiny 

zájem. Estonsko i Lotyšsko na Helsinské dohody však zareagovaly zvýšenou aktivitou, co se týče 
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dokumentační činnosti o porušování lidských práv a tyto informace šířily disidentské skupiny 

vnitrostátně i do zahraničí. 

Podobně jako v případě náboženského disentu, i organizace, které hájily lidská práva byly 

nejaktivnější v Litvě. Tato situace může být dána tím, že Litevců bylo jednak více než Lotyšů a 

Estonců, tak tím, že Litevci měli blízko k Polsku, jehož realitu a disent úzce vnímali. Aktivita kléru 

se zároveň odrážela i v hnutích za lidská práva, kdy například v Kronice katolické církve v Litvě 

byly dokumentovány příklady porušování těchto práv ve snaze takovému jednání zabránit.95 

Disent v Estonsku a Lotyšsku byl zaměřen primárně jiným směrem, především kvůli tomu, že jeho 

řady nebyly tak početné, jako na Litvě. Což nás dostává k další kapitole komparace. 

PODOBA NÁRODNÍHO DISENTU 
Národní hnutí napříč státy Pobaltí bylo v mnohém podobné. Ve všech zemích bylo národní hnutí 

významné z hlediska nacionalismu a touze po demokracii, odlišná však byla především velikost a 

následný úspěch jednotlivých skupin. Všechny státy také sdílely velmi silné národnostní touhy, 

jako bylo právo na používání svého jazyka, ochrana národní identity, právo na politické sebeurčení 

a podobně. Národní práva souvisela s touhou udržet si národní identitu a byla proto závislá na 

adekvátně fungujících demokratických principech.  

Významné pro národně demokratické hnutí bylo v první řadě vydávání samizdatu, který 

sloužil mnohým účelům. Jednak rozšiřoval obecné povědomí o národní kultuře, rozdmýchával 

v zemích antisovětské nálady, tmelil národ, případně dokumentoval situaci, a především udržoval 

povědomí o národní identitě ve společnosti. 

Největším producentem samizdatových materiálů byla Litva, což bylo dáno aktivitou 

náboženského disentu, který měl k dispozici dobré zázemí pro jeho vytváření. Lotyšské i Estonské 

skupiny byly však stále v rámci Sovětského svazu poměrně aktivní. Litva produkovala více 

samizdatových materiálů pravděpodobně i díky demografickým rozdílům – Litevců bylo zkrátka 

více. 

Všechny pobaltské státy vykazují vysokou angažovanost mládeže a studentů na podpoře 

národních témat. Je ale nutné podotknout, že litevská státnost byla v poměru k Lotyšsku a 

Estonsku méně ohrožena, zejména proto, že Litevců bylo vždy v zemi alespoň 80 % 
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obyvatelstva.96 Dva malé národy se těžko potýkaly s rusifikací a imigrací lidí ze sovětského svazu. 

Proto byly pro Lotyšsko národní otázky zcela stěžejní, v roce 1989 tvořili jen 52 % populace své 

země97, a i v současnosti jim hrozí, že se stanou menšinou. 

Na území Litvy bylo národní demokratické hnutí velmi úzce spojené a ruku v ruce kráčející 

s disentem církevním, protože fungovali téměř jako jeden celek a celý religiózní odboj měl velký 

národní nádech. 

V Lotyšsku a Estonsku hrála otázka udržení národní identity a hodnot s nimi spjatých 

důležitou roli v aktivitách hlavních disidentských skupin. Pro malé národy bylo zkrátka stěžejní si 

navzdory rusifikačnímu a imigračnímu tlaku udržet svoji identitu. Takový problém Litva neměla. 

Odráží se to i na solidárních akcích lotyšského a estonského disentu. Hnutí v obou státech se 

snažily vytvářet interbaltické iniciativy. 

ZÁVĚR 
Litva, Lotyšsko a Estonsko spolu mnohé sdílí. Jednak jde o geografickou blízkost, díky které spolu 

určité historické etapy tyto státy prožívaly a prožívají. Navzdory této blízkosti však můžeme 

pozorovat v Pobaltí značné rozdíly. Jde především o historicky dané demografické (národnostní 

složení), náboženské a kulturní odlišnosti, které předurčovaly vývoj disentu v regionu. 

Prvním rozdílem, který se mi povedlo nalézt byla aktivita církve v rámci disidentských 

organizací v jednotlivých státech. Na Litvě se těšil velké popularitě katolický klérus, který byl 

trnem v patě ve své podstatě ateistickému komunistickému režimu. Ten se jej proto snažil potlačit, 

na což katolíci na Litvě reagovali hojnou protirežimní aktivitou. Nejvýznamnějším počinem bylo 

pravděpodobně vydávání Kroniky katolické církve v Litvě. Jde o samizdatový časopis, který 

popisoval represe uvalené na církev a byl pojmem i v rámci celého Sovětského svazu. Oproti tomu 

v Lotyšsku a Estonsku nebylo náboženství tak populární a církevní disent se tak angažoval 

především v nemnohých petičních aktivitách. 

 

Důvodem k nižší aktivitě církevní disentu v Lotyšsku a Estonsku byl i problém 

národnostní, který byl pro tyto národy prioritní. Na rozdíl od Litevců byla pro Lotyše a Estonce 

 
96 Daniel et al., Slovník disidentů, 252. 
97 Kasekamp, A History of the Baltic States, 155. 



30 
 

velkým problémem imigrace z ostatních států Sovětského svazu, která způsobila pokles podílu 

těchto národů ve svých zemích. Bylo pro ně proto stěžejní si udržet svoji národní identitu, což 

reflektovaly i aktivity disentu. Hlavním nástrojem odporu se proto v Lotyšsku a Estonsku stal 

samizdat, který pomáhal šířit povědomí o národní kultuře a identitě ve společnosti. Litva byla v 

produkci samizdatu také velmi aktivní, rozdílem však je, že obsahoval rozmanitější témata, 

například náboženská. 

 

Posledním rozdílným proudem v rámci disentu, který jsem definoval, byly reakce na 

podepsání Helsinských dohod. Lotyšsko i Estonsko, zejména kvůli nižší celkové aktivitě disentu, 

nezaložilo strážní skupiny, hojně rozšířené po Sovětském svazu. Lotyšskou reakcí byla snaha o 

založení mezinárodní skupiny, ta však kvůli zásahu KGB selhala. Oproti tomu na Litvě se skupinu 

vytvořit podařilo a její ustavující dokument dokonce obsahoval i politický aspekt, kdy zakladatelé 

požadovali nutnost ustavení svobodného litevského státu. 

 

Z komparace vyplývá, že nejaktivnější byl disent na Litvě. Důvodem k tomu byla vysoká 

popularita církve, která se odporových aktivit účastnila, stejně jako absence národnostních 

problémů a silného ukotvení národní identity. V Lotyšsku a Estonsku oproti tomu hrála 

nejdůležitější roli právě národní identita, jejíž udržení a propagace byly hlavní motivací aktivit 

disidentů. Absenci větší aktivity náboženských složek lze vysvětlit jejich nízkou popularitou a 

počtem. Možnosti k rozšíření práce vidím v hlubším statistickém probádání jednotlivých 

disidentských organizací v Pobaltí, které by ale vyžadovalo práci s primárními zdroji a takový 

výzkum by již byl svou náročností mimo rámec bakalářské práce. 

 

Cílem mé práce bylo analyzovat a komparovat vývoj národních disentů Litvy, Lotyšska a 

Estonska. Mým předpokladem bylo, že největší rozdíl bude možné nalézt především v náboženské 

sféře. Hypotézu se mi potvrdit podařilo. Role náboženství byla jedním ze stěžejních rozdílů mezi 

národními disenty v Pobaltí. Kromě toho však byla rozdílem i národní otázka, která byla pro 

Lotyše a Estonce stěžejní, kvůli hrozbě, že se ve svých státech stanou menšinou.   
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SUMMARY 
This thesis analyses and compares dissident movements in Lithuania, Latvia and Estonia. In the 

first, theoretical part, of this work I am analyzing the development of dissent in the Baltics. I am 

concentrating mostly on the social structure of those movements, their motivations and goals. In 

the second, practical, part of this thesis I am comparing the movements between each other. 

My most important findings are the differences between religious dissent in the Baltics. In 

Lithuania, religion, mainly in the form of the Catholic Church, played a vital part in dissident 

movement, participating in various other movements such as Lithuanian Helsinki Group. In 

comparison, churches in Latvia and Estonia did not have such influence. Another important finding 

was that national right movement played a crucial part in Latvian and Estonian dissent, mainly due 

to the threat of those nations to become minorities in their respective countries. 

As a theoretical background for my comparison of dissent I analyzed its development. This 

analysis was compiled mainly from secondary sources of various local and foreign authors which 

offers different points of views on the topic. I concentrated on different branches of dissent 

throughout the Baltics, primarily on the religious dissent, human right movements and national 

right movements. Main contribution of this thesis is that it shows how different the dissent in 

Baltics were. This finding illustrates the historical, demographical and religious differences 

between Lithuania, Latvia and Estonia which are often overlooked by laics as well as by 

academics. 
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