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Pratarmė
Yra didesnių dalykų už laisvę, tai – Tiesa.
Adolfas fon Harnakas
Lietuva, daug kartų svetimšalių trinta iš žemėlapio kaip valstybė, šiandien ir toliau pasakoja savo istoriją. Joje kalbama ne tik apie senovės didybę, bet ir apie kovą su lenkinimu,
rusinimu, lietuviškos spaudos draudimu. Ir vis reikia priminti pasauliui apie tėvynainių
pasiaukojimą, nekaltų žmonių trėmimą, kančias ir pastangas dėl tautos laisvės ir tikėjimo.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika (toliau – Kronika) tapo tikinčiųjų teisių gynimo simboliu. Tai 1972–1989 m. sovietų nusikaltimų metraštis, kuriame suregistruoti Bažnyčios
veiklos varžymo, tikinčiųjų persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidinėjimo faktai. Kronikoje
skelbti pasipriešinimo dokumentai drąsino tikinčiuosius kovoti už savo teises, drausmino
linkusiuosius kolaboruoti su sovietų valdžia, palaikė Bažnyčios vadovybės ištvermę. Nepaisant KGB persekiojimų ir represijų, dešimčių bendradarbių ir platintojų įkalinimo ir šimtų
šantažavimo, Kronika buvo reguliariai leidžiama iki pat laisvės atgavimo.
Kronika – nepaprastos reikšmės istorinis dokumentas, liudijęs lietuvių tautos kovą už
tautinį išlikimą ir tikinčiųjų orumą. Prof. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1903–1974) rašė:
„Kova prieš religijos draudimą, Bažnyčią ėjo kartu su kova prieš tautinę sąmonę. Religinė
ir tautinė sąmonė visuomet buvo glaudžiai sutapusios Lietuvoje, o ypačiai išorinio pavojaus
metu“1.
Atsidavę kovotojai už tikinčiųjų teises guodė sunkiausiu metu ir padėjo nepasiduoti
okupantų sumanymams.
Rengti šią nedidelės apimties knygą paskatino artėjantis Kronikos 50 metų jubiliejus ir
daugelis simniškių, nes leidinys gimė Simne.
Rengdamas šią knygą naudojau Lietuvos Kronikos Sąjungos 1974–1992 m. Čikagoje
išleistų Kronikos 10 tomų medžiagą, Alytaus rajono savivaldybės informacijos centro
šaltinius, Kronikos archyvą internete. Daug vertingos medžiagos radau elektroninėse laikmenose ir publikuotuose straipsniuose.
Apie Kronikos istoriją, jos leidėjus ir turinį parašyta daug mokslinių ir publicistinių
straipsnių, prisiminimų, liudijimų, surengta nemažai konferencijų. Ši knyga anaiptol nepretenduoja į išsamią mokslinę monografiją. Jos tikslas – supažindinti skaitytoją su tikinčiųjų
patirta diskriminacija ir atskleisti, kokiais būdais ir priemonėmis sovietinės represinės
struktūros mėgino kovoti su tiesos žodžiu, koks buvo šio neginkluoto pasipriešinimo komunistinei ideologijai mastas ir kodėl būtent Katalikų Bažnyčia ir tikintieji atsidūrė priešakinėse
pasipriešinimo kovos linijose. Vyresniajai kartai ši knyga primins gūdų sovietmetį, kai buvo
draudžiama ne tik melstis, bet ir užeiti į bažnyčią, o jaunieji susipažins su totalaus melo imperija ir smurto doktrina, kuria buvo dvasiškai luošinami ir gniuždomi mokiniai ir studentai. Svarsčiau: ar įmanoma atkurti įvykių visumą? Laikas negailestingas – kai kurie Kronikos
leidėjai, bendražygiai išėjo Anapilin, daug kas grimzta į užmarštį. Reikėjo skubėti.
Prof. Arvydas Šeškevičius
1
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Religijos šalpų rėmėjų vyriausioji valdyba. Leidėjų žodis. LKBK, 1974, T. 1, p. 5.

Septyniolika LKB Kronikos metų

Kai 1972 m. kovo 19 d. pasirodė pirmasis LKB Kronikos numeris, turėjau tik vieną
pagalbininką – Petrą Plumpą. Jėzaus draugijos provincijolas Jonas Danyla SJ buvo leidęs
man vadovauti Kronikos leidimui, o tremtinys vyskupas Vincentas Sladkevičius šią leidybą
palaiminęs. Tai buvo labai kuklūs ir nedrąsūs žingsniai, nes buvo galima kliautis tik
Viešpaties globa. Padėtį vertinau labai realiai ir mąsčiau, kad pačiu geriausiu atveju šis leidinys gyvuos ne ilgiau kaip trejus ketverius metus. Gerai žinojau KGB pajėgas: Maskvoje
leidžiamus pogrindžio leidinius likviduodavo per kelerius metus, o kai kuriuos – teberedaguojant pirmąjį numerį.
Pogrindyje dauginusio Petro Plumpos talka naudojausi labai trumpai, nes buvo per
daug sudėtinga palaikyti su juo ryšį. Kurį laiką talkino VU dėstytojas Kazimieras Ambrasas,
bet su juo taip pat buvo sunku susisiekti.
Kurį laiką paruoštą Kronikos numerį aptardavau su kun. Kazimieru Žemėnu SJ. Susitikdavome Vilniuje, bet šie susitikimai buvo gan pavojingi, ypač po 1974 m. mano bute
atliktos kratos – tapo aišku, kad į mane jau nukreiptos KGB akys.
1975 m. prie Kronikos redakcijos prisidėjo sesuo Elena Šuliauskaitė. Ji, kaip redaktorė,
talkino iki 1984-ųjų. Sesuo Šuliauskaitė Kroniką suredaguodavo ir rašomąja mašinėle du
kartus atspausdindavo namelyje ant Simno ežero kranto, o vėliau, kai 1975 m. buvau per-
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keltas į Kybartus, atvykdavo į Lietuvos pakraštį ir klebonijoje ar pas patikimus žmones eilinį
numerį suredaguodavo ir kelis kartus perrašydavo.
Su didele pagarba ir dėkingumu menu kunigus Alfonsą Svarinską, Juozą Zdebskį,
Joną Kaunecką, kan. Bronių Antanaitį, Joną Lauriūną SJ, Lionginą Kunevičių, Gvidoną
Dovydaitį, Vaclovą Stakėną, Praną Račiūną MIC, Joną Kastytį Matulionį, Petrą Našlėną ir
kitus, kuriais galėjau pasitikėti ir kurie talkino Kronikos leidyboje.
Nujausdamas savo areštą, prašiau kun. Joną Kaunecką, pogrindininką kun. Joną
Borutą SJ ir kybartietę seserį Bernadetą Mališkaitę pasirūpinti Kronikos leidimu. Kybartuose gyvenančios seserys vienuolės Bernadeta Mališkaitė, Birutė Briliūtė, Ona Kavaliauskaitė
ir Ona Šarakauskaitė labai sudėtingu ir sunkiu laikotarpiu toliau leido Kroniką ir rūpinosi
jos kelione į Vakarus; kun. Jonas Boruta uoliai talkino rinkdamas medžiagą ir Kronikos numerius aptardavo su tremtyje gyvenusiu vyskupu Julijonu Steponavičiumi.
Kroniką leidžiant, dauginant ir jos kelionėje į Vakarus daug pasitarnavo seserys
vienuolės Julija Kuodytė, Nijolė Sadūnaitė, Janina Judikevičiūtė, Teklė Steponavičiūtė,
Bronė Vazgelevičiūtė, Jadvyga Stanelytė, Monika Gavėnaitė, Ona Vitkauskaitė, Genovaitė
Navickaitė, Donata Meškauskaitė, Regina Teresiūtė ir kt. Nepralenkiami talkininkai buvo
vilnietis Vladas Lapienis ir kaunietis inžinierius Vytautas Vaičiūnas. Dėl Kronikos spausdinimo ir platinimo skaudžiai nukentėjo ir buvo teisiami Petras Plumpa, Juozas Gražys,
sesuo Nijolė Sadūnaitė, kunigai Virgilijus Jaugelis ir Jonas Kastytis Matulionis, taip pat Ona
Vitkauskaitė, Genovaitė Navickaitė, Vladas Lapienis, Povilas Buzas, Anastazas Janulis ir kt.
Kronika nebūtų pasiekusi savo tikslo išviešinti sovietinės valdžios nusikaltimus, jei
ne jos platintojai Vakaruose. Labai didelį darbą atliko kun. Kazimieras Pugevičius su savo
talkininkėmis Ginte Damušyte ir Marijona Skabeikiene. K. Pugevičius vertė Kroniką į anglų
kalbą ir platino ją laisvame pasaulyje. Daug pasitarnavo Vatikano radijo lietuviškų laidų
redaktorius mons. Vytautas Kazlauskas, Kronikos medžiagą kas vakarą skaitydavęs per
Vatikano radiją. Kun. Kazimieras Kuzminskas Amerikoje įkūrė Kronikos sąjungą ir leido
Kroniką tomais lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis. Prel. Vincentas Mincevičius rūpinosi
Kronikos vertimu į italų kalbą; prel. Jonas Petrošius Kronikos žinias platino Prancūzijos
spaudoje. Amerikoje gyvenanti dr. Rožė Šomkaitė, dažnai aplankydavusi Lietuvą, ne tik
paimdavo kelionei į Vakarus Kronikos filmų, bet ir parūpindavo jai dauginti reikalingų
techninių priemonių.
Per septyniolika Kronikos gyvavimo metų tiesiogiai ar netiesiogiai prie jos leidybos
prisidėjo daugelis žmonių. Ne visi jie žinojo, kad padeda Kronikai, tik žinojo, kad žmonės,
kuriuos jie priglaudžia ir kuriais rūpinasi, dirba svarbų pogrindinį darbą. Tai simnietės Julija Juškauskaitė ir Eugenija Dainauskaitė, kybartiečiai Norkai, Griškaičiai, Teresė Petrikienė,
šeimininkė sesuo Ona Dranginytė, zakristijonas Petras Ferensa, Alfonsas Belickas ir kt.
Daug Kronikos talkininkų, kurie gautą eilinį numerį padaugindavo rašomąja mašinėle
ir skleidė, tikriausiai liks žinomi tik Dievui; jie nesigyrė, kad rizikuoja ir atlieka svarbų
Bažnyčiai ir Lietuvai darbą.
Minint LKB Kronikos gyvavimo penkiasdešimtmetį, malda ir dėkingumu lydžiu visus Kronikos darbininkus ir talkininkus. Jei ne Viešpaties globa ir ne tie drąsūs idealistai
žmonės, Kronika septyniolika metų tikrai nebūtų gyvavusi.
Kardinolas Sigitas Tamkevičius
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Gyvastį teikiančios šaknys

Švęsdami laiko sukaktis, siekiame išsaugoti įvykių atminimą ir pamatyti, kaip skleidžiasi
istorijoje jų prasmė. Priesaką švęsti šventes ir atminti Dievo išgelbėjimo ir savo pačių istoriją
mums perduoda Šventasis Raštas, kuriame daug kartų sakoma: „Prisimink! Nepamiršk!“
Juk tautos istoriniai sluoksniai atskleidžia mūsų tapatybę, o iš kartos į kartą perduodami
papročiai, tradicijos ir tikėjimas mus moko, kaip gyventi, kad išliktume.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – tai stebuklo, kurį Dievas parodė Lietuvos tikintiesiems ir visai tautai, rašytinis atminimas. Tai Viešpaties įkvėptas leidinys. Todėl labai
brangus knygos „Nenugalėta tiesa“ leidimo užmojis minint Kronikos 50-metį išsamiau ir
plačiau atskleisti šį unikalų sovietmečio pogrindinio leidinio reiškinį: leidėjų ryžtingumą,
tiesos žodį, laisvės troškimą, dvasios tvirtumą, tikėjimo pergalę.
Siekiant parodyti tikrąją tikinčiųjų situaciją Lietuvoje gūdžiuoju sovietmečiu, reikėjo
ne vien drąsos, bet pirmiausia stipraus tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. Ginti tikinčiųjų teises
tada visų pirma reiškė gyventi viltimi, kad Viešpats išgelbsti teisiuosius, nes „vykdo teisumo darbus, daro, kas teisinga, visiems engiamiesiems“ (Ps 103, 6). Šio gelbstinčio Dievo
stebuklo turime neužmiršti, nes tebėra būtinybė kasdien kovoti už laisvę širdyje ir nuolat
atsiverti Tiesos šaltiniui – Dievui.
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Vargu ar šiandien galėtume džiaugtis laisve, jeigu ne 17 metų nuo 1972-ųjų iki 1989-ųjų
ėjusi Kronika, jeigu ne šio tiesos žodžio išsiveržimas pro „geležinę uždangą“. Bet pagrįstai
teigiame, jog didžiausia tautos stiprybė – tai žmonės, kurie pasikliaudami Dievu tiki tiesos
pergale ir nepailsdami ją gina.
Labai linkiu, kad pažintis su leidinio herojais ir įvykiais padėtų mums giliau įsimąstyti
į tikėjimo, laisvės ir meilės, įsišaknijusios aukoje ir savęs dovanojime, grožį bei prasmę. Šis
pažinimas tepadeda įvertinti, kokia prasminga yra auka Dievui ir Tėvynei, koks vertingas
darbas, kuris padaromas nesitikint garbės ir nerungtyniaujant dėl nuopelnų.
„Ieškokite savo šaknų“, – kalbėjo popiežius Pranciškus Kauno arkikatedroje 2018-ųjų
rugsėjį. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika ir jos fenomeno pažinimas – tai Bažnyčiai ir
tautai gyvastį bei sveiką augimą teikiančios šaknys.
Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas
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Išsaugokime atmintį

Bėgant metams, keičiantis žmonių kartoms daug net svarbių istorinių įvykių, reikšmingų
gyvenimo momentų pamažu pamirštami. Tačiau yra dalykų, kurių istorinę atmintį būtinai
turime išsaugoti, priminti juos ateities kartoms, pasistengti, kad jie būtų ištirti, aprašyti,
kitaip įamžinti. Vienas tokių atminimo vertų dalykų yra Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.
Nors Kronika savo didžiausio aktualumo metu leista pogrindyje, visgi buvo pakankamai žinoma. Ypač išeivijoje gyvenančių lietuvių dėka – jie leidinį viešino, tiražavo. Kronika
atliko labai svarbų vaidmenį ginant tikinčiųjų teises, tikėjimo laisvę, žmogiškumą ir kartu
siekiant Lietuvos laisvės. Drauge ji buvo daugelio geros valios žmonių drąsos, ryžto ir tvirto
jų tikėjimo liudijimas.
Lietuvai atgavus laisvę ir nepriklausomybę ir Kronika išėjo iš katakombų, buvo visuotinai pripažinta itin reikšmingu fenomenu, laisvės ir tiesos šaukliu sovietinės okupacijos
laikais.
Dėkoju knygos autoriui profesoriui Arvydui Šeškevičiui už nuoširdžias pastangas
ruošiant šį jubiliejinį leidinį ir padedant išsaugoti atminimą apie rezistenciją, tikėjimo
gyvybingumą priespaudos laikais, apie daugybę gerų, atsidavusių žmonių, prisidėjusių prie
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos rengimo ir platinimo.
Rūpindamiesi savo krašto šiandienine gerove, nepamirškime ir jo praeities, iš jos
semkimės stiprybės, drąsos, taip pat mokykimės pasiaukojimo. Ir toliau uoliai liudykime
iš ankstesnių kartų paveldėtą tikėjimą, pamatines mūsų kraštui bendražmogiškas ir
krikščioniškas vertybes.
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila
11

Įvadas
Aš neprašau duonos nei užuojautos, prašau tik mažo atomo tiesos…
G. Papini

XX a. 7 ir 8 dešimtmečiuose pilietinis pasipriešinimas sovietų primestai santvarkai,
jų prievarta diegiamai ideologijai ir gyvenimo būdui Lietuvoje tapo viešesnis, atsirado
pogrindžio spaudos, išryškėjo kelios antisovietinio pasipriešinimo sąjūdžio kryptys. Viena
iš svarbiausių ir veiksmingiausių pasipriešinimo krypčių buvo kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų priešinimasis Katalikų Bažnyčios veiklos varžymui, tikinčiųjų teisių diskriminacijai,
represijoms prieš mokinius ir studentus.
Šioje knygoje skaitytojai susitiks su Kronikos redaktoriais, leidėjais, platintojais ir pagalbininkais, kurie savo gyvenimą paaukojo TIESAI.
Kronika yra išsamiausias dokumentų ir faktų apie sovietų valdžios vykdytą Bažnyčios
persekiojimą rinkinys. Per 17 metų buvo išleistas 81 Kronikos numeris, visa publikuota
medžiaga sugulė į 10 tomų, išleistų JAV.
Beveik kiekviename leidinio numeryje yra skyriai „Žinios iš vyskupijų“, „Laiškai ir pareiškimai“, „Tarybinėje mokykloje“, „Kratos“ ir „Tardymai, lageriai ir tremtys“. Leidinyje –
daugybė įvairioms sovietinėms valdžios institucijoms adresuotų peticijų ir pareiškimų, kuriais reikalauta grąžinti tikintiesiems nacionalizuotas, sandėliais paverstas bažnyčias.
Skyriuje „Žinios iš vyskupijų“ pateikiami konkretūs tikinčiųjų diskriminacijos ir persekiojimo už dalyvavimą atlaiduose faktai, informuojama apie valdžios pareigūnų sunaikintus
kryžius ir koplyčias, sandėliais paverstais bažnyčias. Didelį rūpestį kėlė vienintelės likusios
Kauno kunigų seminarijos klierikų prievartavimas tapti KGB agentais ir saugumiečiams
nepatogių klierikų šalinimas.
Kronikoje aprašoma daugybė tyčiojimosi iš mokinių, patarnaudavusių šv. Mišiose ar
atsisakiusių stoti į pionierių, komjaunuolių organizacijas, elgesio pažymio mažinimo „už
neaktyvumą visuomeninėje veikloje“ ar sąskaitų suvedimo per baigiamuosius egzaminus
atvejų. Rašoma apie studentų priverstinę ateizaciją, kuriai nepasidavus grėsė pašalinimas
iš universiteto. Atskleidžiami atvejai, kai dėl įsitikinimų mokytojai buvo atleidžiami darbo
knygelėje įrašant priežastį „už komunistinio auklėjimo uždavinių nevykdymą“. Mokykla ir
universitetai privalėjo ugdyti paklusnius sovietinei sistemai individus.
Kronikos skyriuje „Laiškai ir pranešimai“ pateikiami autentiški dokumentai ir faktai
padėjo mūsų broliams ir seserims užjūrio lietuviams geriau suvokti, kas yra tiesa, o kas –
apgaulė.
Skyriuje „Mūsų kaliniai“ skelbiama apie nukentėjusius kunigus, vienuolius ir pasauliečius, kurie kėlė sovietų represinės struktūros klastą ir melą į viešumą, apie jų patirtą orumo
žeminimą lageriuose.
Ne geresnė Bažnyčios padėtis buvo ir kitose TSRS respublikose. Kronikoje (skyrius
„Bažnyčia sovietinėse respublikose“) kalbama apie mūsų kaimynų ukrainiečių, baltarusių
ir Pavolgio vokiečių bei moldavų dusinimą – visos katalikų bažnyčios buvo uždarytos, o
susirinkus melstis į butus grėsė kalėjimas.
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Kronika buvo pirmas solidus periodinis, be to, ilgiausiai leistas ir labiausiai skaitytas
pogrindžio leidinys Lietuvoje. Nuo 1972 m. naujas numeris pasirodydavo gana reguliariai (kas 2–3 mėnesiai). KGB neįstengė sutriuškinti pogrindinio leidinio, nors tai bandė
daryti iki pat Atgimimo 1988 m., žodžio ir spaudos laisvės atgavimo. Septyniolikos metų
pogrindinė leidyba TSRS policinėje valstybėje – atrodo, iki šiol nepralenktas lietuviškasis
fenomenas.
Okupuotos ir suvaržytos Lietuvos gyventojams Kronika tapo liudijimu, kiek daug gali
laisvas, demokratiškas žodis ir kad tiesa – itin galingas ginklas prieš brutalų smurtą.
Kronikos sumanytojai, leidėjai, platintojai gerai žinojo, kokia nepaprastai sunki ir pavojinga yra jų veikla. Už šį kilnų žygdarbį su didele pagarba ir meile prisimename Jus ir esame
dėkingi…
Prof. Arvydas Šeškevičius, 2022 m.
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IŠTAKOS
XX a. 4-ajame dešimtmetyje Europoje vyko dideli neramumai. 1939 m. rugsėjo 1 d.
prasidėjo Antrasis pasaulinis karas – Trečiasis reichas užpuolė Lenkiją. Netrukus Vokietija
karą paskelbė Prancūzijai ir Jungtinei Karalystei. Lietuva laikėsi neutraliteto.
Vis dėlto didžiausias grobikas tykojo iš Rytų – TSRS. Lietuvos likimas buvo sprendžiamas
dviejų nusikaltėlių žmonijai: Hitlerio ir Stalino. 1939 m. rugpjūčio 23 d. buvo pasirašytas
Molotovo–Ribentropo paktas. Pagal pirmąjį planą Lietuva atiteko Vokietijos įtakos sferai,
vėliau ją nutarta perduoti TSRS (dabar – Rusijos Federacija).

Raudonoji armija peržengia Lietuvos valstybės sieną. 1940 m. LCVA, 1789–1(6-138) PIL

Pagal prievartinę notą TSRS 1939 m. spalio 10 d. į Vilniaus kraštą įvedė 20 000 sovietų
kareivių, o 1940 m. birželio 15 d. sovietai okupavo visą Lietuvos teritoriją. 1940 m. liepos
14 d. prasidėjo rinkimai į vadinamąjį Liaudies seimą. Į šį marionetinį valdymo organą
pateko ir Simno valsčiaus komunistų partijos sekretorius Viktoras Ditkevičius, delegacijos,
vykusios į Maskvą parvežti „Stalino saulės“, narys1. 1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuva buvo
aneksuota – neteko nepriklausomybės ir prievarta buvo prijungta prie TSRS pagal Maskvos
parengtą scenarijų2.
Dar 1940 m. liepos 22 d. bolševikų valdžia priėmė deklaraciją, kurioje buvo skelbiama,
1
2
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A. Šeškevičius. Simno šimtmečių istorija. 2019, T. 1, p. 236 ir 238.
V. Daugirdaitė-Sruogienė. Lietuvos istorija. Vilnius: Vyturys, 1990, p. 373.

kad žemė yra visos tautos, t. y. valstybės, nuosavybė. Buvo sudarytos žemės ūkio nacionalizavimo komisijos, į žemės matavimo brigadas prievarta įtraukti mokytojai, girininkai. Atlyginimo už darbą bolševikai jiems nemokėjo, mainais žadėdavo nemokamą ekskursiją į
Maskvą. Pirmiausia buvo nacionalizuojama dvarininkų, Bažnyčios, draugijų, asmenų, kurie
turėjo papildomą pragyvenimo šaltinį (pvz., mokyklų ir mokytojų), ir ūkininkų, valdančių
virš 30 ha, žemė.
Okupacijos metais Kauno arkivyskupijai, kaip ir visai Bažnyčiai Lietuvoje, teko didelių
išbandymų. Naujoji valdžia paskelbė atskirianti Bažnyčią nuo valstybės. Netrukus buvo
vienašališkai nutrauktas konkordatas su Vatikanu, apaštališkajam nuncijui įsakyta nedelsiant išvykti iš Lietuvos. Bažnyčia išguita iš viešojo gyvenimo: uždrausta dėstyti tikybą
mokyklose, katekizuoti vaikus, nutraukta visų religinių leidinių leidyba, sustabdyta vyrų ir
moterų vienuolijų, katalikiškųjų draugijų bei organizacijų veikla, nacionalizuotas Bažnyčios
ir religinių organizacijų turtas, uždarytos katalikiškos mokyklos, vaikų darželiai, prieglaudos, iš kariuomenės, mokyklų ir kalėjimų išvaryti kapelionai (Simno pradinėje mokykloje
kapelionu dirbo Vincas Šeškevičius (1876–1950), vikarais – Vaclovas Vaičiūnas (1909–
1983), Kazimieras Krušnauskas (1904–1981) ir Pranciškus Lingus (1904–1975)). Nustojo
veikusios mokinių organizacijos – skautų, jaunalietuvių ir ateitininkų. Siekiant įbauginti,
imtasi represijų prieš kunigus.
Lietuvoje suskambo iki to laiko negirdėtos dainos: Jesli zavtra vojna (vertimas: Jei rytoj karas), Katiuša (merginos vardas), Tri tankista (vertimas: Trys tankistai). Žmonės labai
greitai ėmėsi parodijuoti: pvz., „Trys tankistai traukė dantį vištai“ arba „Jeigu Staliną kars,
visa liaudis pritars“.
1940 m. rugpjūčio 14 d. mokytojai į Kauno sporto halę rinkosi sunerimę. Suvažiavimo tikslas – apšviesti mokytojus bolševikine šviesa, nes mokyklos ateityje turės rengti
bolševikinės inteligentijos kadrus. Daugiausia dėmesio buvo skiriama pradinių mokyklų
mokytojams, nes jie turėtų paveikti ne tik savo mokinius, bet ir apylinkės visuomenę. Mokytojas Vincas Martinkėnas prisimena3:
Iš tribūnos sklinda paniekos žodžiai viskam, kas brangu kiekvienam lietuviui mokytojui:
ne iki šiol buvusi, bet nuo šiol būsianti Lietuva tikrai nepriklausoma, Lietuva jau nebe tėvynė,
reikia paminėti komunizmo korifėjų sukurtą Sovietų Sąjungą… Visiems buvo aišku, kokiems
nežmoniškiems uždaviniams ir veidmainiavimui ruošiami mokytojai. Norėjosi šaukti, rėkti,
bėgti, kur kojos neša…
Suvažiavimo pabaiga buvo dramatiška – suskambėjo Tautos himnas. Prezidiume sėdėję
komunistai sutriko, nežinojo, ką daryti.
Jau 1940 m. LTSR vidaus reikalų komisaras A. Guzevičius gavo TSRS vidaus reikalų
liaudies komisaro L. Berijos ir sovietų saugumo veikėjo V. Merkulovo instrukciją, kaip
triuškinti Bažnyčią4:
Su priešiška dvasininkijos veikla NKVD turi kovoti gerai organizuotu agentūriniu-operatyviniu darbu <…> a) verbuojant kunigus ir katalikų autoritetus panaudoti visas jų silpnybes.
<…> tokia kompromituojanti medžiaga verbavimui efektyviausia; b) verbuojant ir dirbant su
3
4

R. Paulavičienė. XX amžiaus Lietuvos mokytojai. Vilnius, 1996, p. 78.
R. Grigas. Lietuvos okupacija ir ateizmas: dvasinis tautos ir tikinčiųjų genocidas. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2016 birželio 1. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2015-06-15-lietuvos-okupacija-ir-ateizmas-dvasinis-tautos-ir-tikinciuju-genocidas/
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agentūra atkreipti dėmesį į įvairiausius prieštaravimus tarp bažnyčios vadovų <…>, išnaudoti
juos skaldant ir diskredituojant bažnytinę vadovybę, ypač pasitelkiant karjerizmo ir pavydo
elementus; c kad įsigytume kvalifikuotų agentų dvasininkų, reikia maksimaliai panaudoti
suimtus kunigus ir religinius veikėjus; d) dvasininkus, užsiimančius aktyvia antisovietine
veikla, suimti <…>
1940 m. rudenį buvo pradėti formuoti, o 1941 m. pavasarį išplėsti represuojamų asmenų
sąrašai. Numatyti tremti asmenys buvo suskirstyti pagal trijų rūšių represijas: įkalinimas
TSRS NKVD (rus. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел; vertimas: Vidaus reikalų liaudies komisariatas) sistemos Gulago lageriuose (rus. ГУЛАГ – Главное
управление исправительно-трудовых лагерей и колоний, vertimas: Vyriausioji pataisos
darbų lagerių valdyba), įkalinimas karo belaisvių stovyklose ir apgyvendinimas specialiose
gyvenvietėse, prižiūrimose NKVD.
1941 m. gegužės 14 ir 16 d. TSRS komunistų partijos centro komitetas priėmė politinį
sprendimą dėl gyventojų trėmimo iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vakarų Ukrainos, Vakarų
Baltarusijos ir Moldavijos5.
Netikėtas ir brutalus masinis šalies inteligentų trėmimas į Sibirą sukėlė didžiulį žmonių
sąmyšį, pasipiktinimą ir pasipriešinimą. Masinės žudynės, žiaurūs tardymai, dundantys į
nežinią ešelonai gąsdino ne tik suaugusiuosius, bet ir vaikus. Į tremtį sovietų lageriuose
buvo išvežti tūkstančiai Lietuvos mokytojų, studentų, mokinių, kunigų, ūkininkų. Jų laukė
čekistų vykdomas teroras, badas, ledinė arktinė naktis.
Trėmimai prasidėjo 1939 m. rugsėjo–spalio mėn., kuomet TSRS karine jėga kontroliavo užimtą Vilniaus kraštą. Tuomet buvo suimta ir į TSRS kalėjimus išvežta nemažai šio
krašto žmonių.
1940 m. liepos 10–17 d. vyko pirmieji masiniai suėmimai – suimti 6606 žmonės, iš jų
3565 išsiųsti į TSRS lagerius ir kalėjimus6. Areštus vykdė specialūs NKVD daliniai. Labiausiai nukentėjo inteligentija: Lietuvos Respublikos politikai, valstybės tarnautojai, įvairių
įstaigų tarnautojai, politinių ir visuomeninių organizacijų vadai ir karininkai. Dauguma jų
mirė iš bado lageriuose.
Suimti, atskirti nuo šeimos ir be teismo išvežti į kalėjimus LR Prezidentas Aleksandras
Stulginskis, Seimo pirmininkas Konstantinas Šakenis, ministrai ir ministerijų darbuotojai: vidaus reikalų – Petras Aravičius, Antanas Endziulaitis, Zigmas Starkus, krašto apsaugos – pulkininkas leitenantas Juozas Papečkys, teisingumo – Stasys Šilingas, Aleksandras
Žilinskas, užsienio reikalų – Voldemaras Černeckis, švietimo – Kazimieras Jonkaitis, Juozas
Tonkūnas, finansų – Jonas Sutkus, susisiekimo – Jonas Masiliūnas, Jokūbas Stanišauskas,
Benediktas Tomaševičius. Į lagerius išsiųsti keli šimtai buvusių Lietuvos karininkų: divizijos
generolas Zenonas Gerulaitis, generolai Jonas Juodišius, Kazys Sprangauskas, Stasys Žilis7.
Karininkai pateko į Norilagą (Krasnojarsko kraštas), valstybės tarnautojai, mokytojai,
policijos pareigūnai į – Rešiotų lagerį (Kraslagą). Kiti atsidūrė Komijoje, Kazachijoje, vienos
moterys su mažais vaikais – Altajaus krašte. Pastarosios 1942 m. buvo išsiųstos į Jakutijos
šiaurę, į Lenos upės deltos salą Trofimovską. Iš ten sugrįžo nedaugelis.
5
6
7
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Lietuvos gyventojų 1941 m. birželio 14–18 d. trėmimas. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba [interaktyvus], Prieiga internetu: http://www.archyvai.lt/exhibitions/tremimas/pratarme.htm
A. Šeškevičius. Simno šimtmečių istorija. 2019, T. 1, p. 239.
Ten pat.

Masiniai trėmimai prasidėjo 1941 m. birželį 14 d., šeštadienį, kai kur antrą, kitur –
trečią valandą ryto. Deportaciją vykdė LTSR ir TSRS represinių struktūrų pareigūnai,
Raudonosios armijos kariai, vietos komunistų partijos aktyvistai. Trėmimų vykdytojai
įsiverždavo į tremiamųjų būstus, pakeldavo gyventojus iš miego, pagal turimus sąrašus patikrindavo šeimos sudėtį, paskui surengdavo kratą – ieškodavo pinigų, aukso, ginklų, tik
po to pranešdavo apie trėmimą. Vienur žmonėms buvo leidžiama pasiimti dalį turto, iš
kitur buvo išvežami be jokių asmeninių daiktų. Dažnai tremiamųjų šeimos buvo atvirai
apiplėšiamos. Tremtinių paliktas turtas buvo konfiskuojamas.
Tremdami žmones, baudėjai elgėsi žiauriai – terorizavo, į mėginančius bėgti šaudė. Į
sunkvežimius buvo varomi seneliai, naujagimiai, nėščios moterys, net ligoniai su lovomis.
Visi tremiamieji buvo telkiami į surinkimo stotis ir konvojuojami į ešelonus. Telkimo punktuose šeimos buvo išskiriamos, žmonės suskirstomi į A grupę (šeimos galva) ir B grupę
(šeimos nariai). Patekusieji į A grupę buvo vežami į belaisvių stovyklas, B grupę – į specialias tremties vietas. Iš Lietuvos išsiųsti 4 ešalonai su A grupei priskirtais suimtaisiais ir 11
ešalonų su tremtiniais (B grupės). Iš viso išvyko 577 vagonai! Kelias paras dundėjo gyvulinių
traukinių ešalonai vienas paskui kitą į Rytus, į nežinią8.
Tremtis tapo didžiule tautos tragedija ir netektimi, ne veltui tas metas pavadintas Juoduoju birželiu. Tomis dienomis ištremta per 40 000 žmonių. Čekistai vadovavosi ūsuoto
„tėvelio“ Stalino posakiu: „Vieno žūtis – nelaimė, tūkstančiai mirčių – tik statistika.“9
Bolševikai labiausiai bijojo mokytojų ir kunigų, nes šie tarp Lietuvos gyventojų buvo įgiję didžiulį pasitikėjimą ir autoritetą. Jiems ir kirto stipriausią smūgį. Naujieji „išlaisvintojai“
jautė, jog be teroro Bažnyčia ir mokykla jiems nepasiduos.
Nepriklausomybės laikotarpiu Simno pradinėje mokykloje dirbo puikūs mokytojai.
Tikėjimą, dorą, tiesą diegė kapelionai, veikė jaunalietuvių, angelaičių, jaunųjų ūkininkų,
savanorių organizacijos. Vaikų darželyje dirbo vienuolės seselės vargdienės. Visos šios organizacijos ir bendruomenės arė gilią ir plačią vagą simniečių gyvenime. Rengdavo šventes,
vaidinimus, vakarėlius. „Pabuvęs tokiuose renginiuose, pasijusdavai visa galva aukštesnis“, –
prisimena buvęs mokinys Jonas Packevičius10. Šią tautišką mokyklą okupantai sugriovė.
Tokio žiaurumo ir tokios neteisybės absoliuti gyventojų dauguma negalėjo net įsivaizduoti.
Nenuostabu, kad prasidėjęs karas dalies gyventojų buvo sutiktas kaip išsivadavimas iš raudonosios vergijos, tačiau rudasis okupantas tiek savo ideologija, tiek darbais mažai kuo
skyrėsi nuo raudonojo pavergėjo.
1941 m. birželio 22 d. 3 val. 30 min. Sovietų Sąjungą užpuolė vokiečių kariuomenė.
Tuo metu tūkstančiai tremtinių, sugrūstų į gyvulinius vagonus, buvo jau už Uralo.
1941 m. birželio 22 d. besitraukdami raudonarmiečiai Lankeliškiuose, Vilkaviškio r.,
suėmė kleboną kunigą Vaclovą Balsį (1905–1941) ir pas jį viešėjusius Marijampolės
Rygiškių Jono gimnazijos kapelioną Joną Petriką (1885–1941) ir Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorių, kunigą, kanonų teisės daktarą Justiną Dabrilą (1905–1941). Nuvežę į
netoliese esantį Budavonės miškelį, žiauriai išsityčiojo ir nukankino. 1989 m. nužudymo
vietoje pastatytas paminklas – trys sujungti kryžiai11.
8
9
10
11
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Memorialinė lenta sovietų 1941 m. nužudytiems kunigams. Budavonės miškas, Vilkaviškio r.
Nuotr. iš Vikipedijos

Paminklas sovietų 1941 m. nužudytiems kunigams dr. Justinui Dabrilai, Vaclovui Balsiui ir Jonui Petrikai.
Budavonės miškas, Vilkaviškio r. Nuotr. iš Vikipedijos
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Kitose vietose bolševikų nužudyti kunigai: Pusnės (Molėtų r.) klebonas Valentas Balčius, Molėtų klebonas Matas Lajauskas, Stirnių (Molėtų r.) klebonas Jonas Daugėla, Viekšnių
(Mažeikių r.) klebonas Jonas Navickas, Merkinės (Varėnos r.) klebonas Andrius Juknevičius,
Skarulių (Jonavos r.) klebonas Pranas Vitkevičius, Veprių (Ukmergės r.) klebonas Balys
Vėgėlė, Palomenės (Kaišiadorių r.) klebonas Jonas Tutinas, Kuršėnų (Šiaulių r.) klebonas
Vaclovas Dambrauskas, Rokiškio altaristas Benediktas Šveikauskas, Vilniaus krašto kunigas
Zigmantas Stankevičius, Joniškio gimnazijos kapelionas Paulius Racevičius12.
Vokiečiai praktiškai be pasipriešinimo užėmė visą Lietuvą. 1941–1942 m. žiemą
vokiečių kariuomenė priartėjo prie Maskvos ir Leningrado.
1941 m. birželio pabaigoje buvo suformuota Lietuvos laikinoji vyriausybė, vadovaujama Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus (1903–1974). Deja, tai neįėjo į vokiečių planus ir šie
vyriausybę po 43 dienų darbo paleido, įvedė savo civilinę valdžią. Lietuvą ėmė valdyti generalinis komisaras Adrianas fon Rentelnas (dirbo Kaune). Laimėjus Antrąjį pasaulinį karą
Baltijos šalys turėjo būti visiškai germanizuotos ir prijungtos prie Trečiojo reicho13.
Jau pirmosiomis karo dienomis imti grobti ir naikinti žydai. Nužudyta apie 175 000–
200 000 (90–95 proc.) Lietuvos žydų14. 1941 m. rugsėjo 12 d. vien Kalesninkų miškelyje
nužudyta 414 žydų, iš jų 68 vyrai, 197 moterys ir 149 vaikai15.
Nuo naujųjų okupantų, nacių, nukentėjo daug mokytojų ir gimnazijų direktorių. Į
Štuthofo koncentracijos stovyklą buvo išvežtas pats švietimo tarėjas dr. Pranas Germantas (1903–1941) su trimis gimnazijos direktoriais – A. Kučinsku (1900–1988), K. Bauba ir
A. Januševičiumi. Joje išgyventi pavyko tik A. Kučinskui. Taip pat kalėjo Simno gimnazijos
mokytojas Juozas Valenta (1911–1950) (paimtas iš Marijampolės).
Naciai išleido įsakymą, kad vaikinai ir merginos, gimę 1921 ar 1922 m., privalo dvejus
metus atidirbti Reiche. Nesutikusius gaudė ir prievarta vežė darbams į Vokietijos karines
gamyklas.
Visame krašte trūko mokytojų, nes 1941 m. birželio mėn. sovietai net 11 proc. mokytojų
buvo ištrėmę į Sibirą. O mokinių skaičius, ypač gimnazijose ir progimnazijose, padidėjo,
nes ūkininkai, karo metu pabrangus žemės ūkio produktams, išgalėjo leisti vaikus mokytis.
Teko priimti nekvalifikuotus mokytojus.
1944 m. į Lietuvą sugrįžus Raudonajai armijai, prasidėjo istorijoje negirdėto neregėto
masto puolimas prieš ūkininkus, tautinę kultūrą ir Bažnyčią. Masinius civilių gyventojų,
šeimų, vaikų trėmimus į poliarines sritis, Sibirą, Vidurinę Aziją galima apibūdinti tik sąvoka
„genocidas“. Per abi sovietines okupacijas dėl įkalinimų ir trėmimų Lietuva neteko 473 185
savo piliečių16. Tarnautojai, karininkai, kunigai gelbėdamiesi nuo žūties emigravo į Vakarus – jų repatrijavo apie 320 000. Taigi nuostoliai viršijo 1 milijoną. Mažai valstybei tai –
katastrofiški skaičiai.
12 Ten pat.
13 Lietuva Vokietijos okupacijos metais (1941–1944). Visuotinė Lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga
internetu: https://www.vle.lt/straipsnis/lietuva-vokietijos-okupacijos-metais-1941-1944/
14 Ten pat.
15 A. Šeškevičius. Simno šimtmečių istorija. 2019, T. 1, p. 250.
16 R. Grigas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene,
Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir
dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
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TSRS kariuomenė 1944 m. rugpjūtį žygiuoja per Šiaulius. Ch. Levino nuotr.

Antrosios okupacijos metu raudonarmiečiai veržėsi į bažnyčias, klebonijas, grobė turtą, mat načalninkai sakė, jog persikėlus per Nemuną bus Vokietija ir galės daryti, ką tik nori.
1945–1946 m. beveik visose Lietuvos bažnyčiose dar buvo įprasti vaikų bažnytiniai
chorai, moksleivių pamaldos (drauge dalyvaujant ir mokytojams), moksleivių rekolekcijos,
vaikų katekizacija ir tikybos pamokos pagal klases. Tačiau jau tada šį tikinčiųjų ir Bažnyčios
toleravimą daug kas suprato kaip tylą prieš audrą. O audros ilgai laukti neteko. Prasidėjo
masiniai kunigų areštai, jų tardymai, kankinimai, teismai su nuosprendžiais net iki 25 metų.
Be to, imtos uždarinėti bažnyčios, pradėtos naikinti ir niekinti visiems tikintiesiems brangios ir šventos vietos. Per labai trumpą laiką iki 1950 m. (tais metais buvo švenčiamas Lietuvos įjungimo į Tarybų Sąjungos sudėtį pirmasis dešimtmetis) vien tik Vilniuje ir Kaune
buvo uždaryta apie 50 katalikų bažnyčių ir pusiau viešų koplyčių. 1950 m. pavasarį Vilniuje liko tik 8, o Kaune – 10 veikiančių katalikų bažnyčių (žr. skyrių „Dokumentai“). Vėliau
puolimas persikėlė į provinciją, ten be kunigų liko 129 bažnyčios17. Uždrausta naudotis
kapų koplyčiomis (vėliau kai kurios iš jų, naikinant kapus, nugriautos), išsprogdinti Trys
Kryžiai Vilniuje, nugriauti kryžiai gatvėse ir kryžkelėse. Susprogdintos Vilniaus Kalvarijos
koplytėlės.
17 A. Lukšas. [interaktyvus], 2012 kovo 23. Prieiga internetu: http://www.alfa.lt/straipsnis/14110193/lkb-kronika-nenugaleta-tiesa#ixzz3fIF3Yzt5
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Vilniaus Kalvarijų koplyčios sovietų valdžios 1962 ir 1963 m. buvo susprogdintos. 1990–2002 m. atstatytos.
Nuotr. iš Vikipedijos

Sugrįžę raudonieji okupantai uždarė visus vienuolynus, parapijoms priklausančius
senelių namus, slaugos ligonines ir globos namus, neįgaliųjų namus, našlaičių globos namus. Kunigams buvo uždrausta atvykti į ligoninę pas ligonius, teikti jiems sakramentus,
kalėjimuose lankyti nuteistuosius. Dvasininkai pastoraciją atlikdavo slapta, vėlai vakare ar
net naktį.
Vilniaus katedroje sovietai planavo įkurdinti traktorių remonto dirbtuves. Nepasisekė
įgyvendinti šio beprotiško sumanymo. Įsteigė paveikslų galeriją. Šv. Kazimiero bažnyčią
pavertė Ateizmo muziejumi, Kaune Šv. Mykolo arkangelo (Įgulos) bažnyčioje įkūrė Vitražų
muziejų, kryžių nupjovė ir jo vietoje virš stogo iškėlė bumbulą – „socializmo klestėjimo
simbolį“. Ar galėjo būti didesnis pasityčiojimas iš tikinčiųjų?
1946 m. buvo uždarytos kunigų seminarijos Vilniuje, Telšiuose ir Vilkaviškyje. Kunigų
seminarija liko tik Kaune. Vyskupų pareigas ėjo Teofilius Matulionis (1873–1962) ir Vincentas Borisevičius (1887–1946). V. Borisevičius 1946 m. lapkričio 18 d. buvo sušaudytas
ir užkastas Tuskulėnuose. 1999 m. rugsėjo mėn. jo palaikai surasti ir perkelti į Telšių katedros kriptą18. Teofilis Matulionis sovietų okupacinės valdžios ne kartą tardytas, kalintas
ypatingojo režimo kalėjime. 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų
skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus
Matulionio kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju.
18 Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasinis atgimimas. LKBK. 1982, Nr. 51.
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Palaimintasis Teofilius Matulionis (1873–1962), kunigas, arkivyskupas,
kankinys. Nuotr. iš Vikipedijos

Telšių vyskupas Vincentas
Borisevičius (1887–1946).
Nuotr. iš LKBK archyvo
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Pranciškus Ramanauskas (1893–
1959), Telšių vyskupas, teologijos
mokslų dr., profesorius, kankinys.
Nuotr. iš Vikipedijos

Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius, sąžinės kalinys. 1946 m.
Nuotr. iš LKBK archyvo

Suimto arkivyskupo M. Reinio nuotraukos iš jo baudžiamosios bylos.
1946 m. LKBK archyvas

Simno klebonas Vincas
Šeškevičius (1876–1950).
Nuotr. iš A. Šeškevičiaus archyvo

Kunigas kanauninkas, Prienų
„Žiburio“ gimnazijos įkūrėjas ir
direktorius, Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino
kavalierius Feliksas Martišius
(1879–1955). Nuotr. iš Prienų
kraštotyros muziejaus archyvo

Arkivyskupas Mečislovas Reinys
(1884–1953).
Nuotr. iš LKBK archyvo

1947 m. areštuotas Vilniaus arkivyskupas, teologijos
ir filosofijos profesorius Mečislovas Reinys (1953 m. mirė
Vladimiro kalėjime Maskvoje) ir Telšių vyskupas pagalbininkas Pranciškus Ramanauskas (1893–1959)19.
Po karo 1944 m. ilgametis (išdirbęs 31 metus) Simno
klebonas, kapelionas Vincas Šeškevičius (1876–1950) pasitraukė į Marijampolę. Vengdamas sovietų represijos, gyveno
Marijampolės vienuolyne. 1949 m. liepos 7 d. areštuotas už
Savipagalbos komiteto įkūrimą Simne ir sufabrikuotą antisovietinę propagandą. 1949 m. rugsėjo 5 d. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus ministro sprendimu nubaustas
10 metų kalėjimo. Nepadėjo nė faktas, kad 1941 m. gelbėjo
Simno žydus (V. Šeškevičiaus byla yra Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, GS, f. 1, b. 2213). Kalėjo Verchneuralsko kalėjime Kuibyševe. Mirė 1950 m. sausio 19 d.
kalėjime. Palaidotas bendrame kape.
Prienų gimnazijos „Žiburio“ įkūrėjas ir direktorius kunigas kanauninkas Feliksas Martišius (1879–1955) 1951 m.
buvo ištremtas iš Prienų į Simną. Sovietams nepatiko jo populiarumas ir autoritetas tarp buvusių gimnazijos mokinių.
Mirė 1955 m. Simne, palaidotas Prienuose. Kanauninkas
turėjo turtingą Vakarų Europos literatūros klasikų biblioteką:
Viljamo Šekspyro raštus, Johano Volfgango Getės, Frydriko
Šilerio, Voltero ir kitų autorių knygų. Mokiniai slapta lankydavo kunigą, jis noriai duodavo paskaityti knygų.
19 Ten pat.
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Į totalinį naikinimą lietuviai atsakė gerai organizuotu partizaniniu pasipriešinimu. Jame
dalyvavo visų sluoksnių atstovai, daugiausia ūkininkų jaunimas, studentai. Moralinių jėgų
jie sėmėsi iš katalikiško tikėjimo. Krikščioniui ginkluota kova turbūt visada problemiška,
nes neišvengiamai eskaluojama neapykanta. Bet taip pat žinome moralinės teologijos
garantuojamą teisę į savigyną, net piliečių pareigą ginti vertybes nuo neteisingos agresijos. Pasipriešinimas buvo tragiškas. Lietuviai kovojo vienui vieni – nei po Kalėdų, nei po
Velykų, nors laukta ir tikėtasi, amerikiečiai neatėjo. Didžiosios valstybės mažytę šalelę paliko okupantams praryti. Vakarų demokratai, kurių pagalbos taip tikėtasi, flirtavo su Stalinu.
Jų nejaudino miestelių aikštėse mėtomi žuvusių partizanų kūnai, pilni kalėjimai nuteistų be
teismo žmonių20.
Ginkluotas pasipriešinimas truko nuo 1944 iki 1954 metų, ištisą dešimtmetį. Miškuose
žuvo apie 50 000 jaunuolių. Tai buvo mažos tautos gyvybinė kova prieš supervalstybę.
Lietuviškoji rezistencija buvo fiziškai sunaikinta.
Bažnyčia liko vienintelė krašte legaliai veikianti sovietų ideologijai oponuojanti institucija, skelbianti teisingumo idėją, patriotizmą ir Nepriklausomybės atkūrimo viltį. Nenuostabu, kad nuo pirmųjų raudonosios okupacijos dienų pagrindiniu sovietų taikiniu tapo
būtent Katalikų Bažnyčia – krikščionybė atmetė materialistinį ateizmą kaip marksizmo
sudėtinę dalį. Bažnyčia tapo šalies istorijos, tradicijų ir tautos identiteto saugotoja. Ji pagrįstai
laikyta kliūtimi rusifikacijai ir sovietizacijai.
Iš tremties 1982 m. sugrįžęs vyskupas Vincentas Sladkevičius Kauno kunigų seminarijoje kalbėjo21:
Kas trečias Lietuvos kunigas ir keturi iš penkių vyskupų buvo įkalinti ir ištremta daugybė
katalikiškų organizacijų veikėjų, krikščioniškos kultūros darbininkų, uolių tikinčiųjų; uždaryta
visa katalikiška spauda, mokyklos, organizacijos, brolijos; išvaikyti vienuolynai, uždaryta
nemažai bažnyčių ir trys kunigų seminarijos, konfiskuotos vienuolynų ir seminarijų bibliotekos… Bažnyčia skaudžiai kentėjo, bet ji liko anuomet visoje šalyje vienintelė institucija,
negarbinusi diktatoriaus… Per atoslūgį, po diktatoriaus [N. S. Chruščiovo] mirties nebuvo
atkurta nei religinė spauda, nei mokyklos, atvirkščiai, vėl buvo uždaryta bažnyčių, sistemingai
naikinami pakelių kryžiai ir koplytėlės, sustiprinta kova prieš tikėjimą spaudoje ir mokyklose,
antireliginis spaudimas inteligentams, tarnautojams. Grasinimais nuo altorių buvo nuvaryti
vaikai ir jaunimas <…>.
Vienas iš svarbiausių uždavinių buvo perauklėti mokytojus ir mokinius. Naujoji valdžia atleidinėjo nepatogius mokytojus ir net baudė: ne vienas buvo kalinamas, ne vienas
sušaudytas už tai, kad protestavo prieš mokinių prievartavimą stoti į pionierius, komjaunuolius, už neperrašytą Lietuvos istorijos dėstymą, už tai, kad klasėje kabojo kryžius ir
prezidento Antano Smetonos portretas. Kadangi naujų vadovėlių nespėjo išleisti, įsakyta
naudoti išleistuosius iki karo, bet nurodė užklijuoti Lietuvos karaliaus Mindaugo, Lietuvos
kunigaikščių Vytauto Didžiojo, Gedimino, Algirdo portretus, maskuoti poetų patriotinius eilėraščius ir tautinę simboliką. Vadovėliuose atsirado įklijos su marksizmo, leninizmo
20 R. Grigas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene,
Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir
dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
21 Ten pat.
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ir stalinizmo klasikų portretais ir atitinkamais ideologiniais tekstais. Uždraustas Lietuvos
himnas. Mokytojai buvo verčiami studijuoti V. Lenino, J. Stalino, K. Markso veikalus, Sovietų Sąjungos suvažiavimų ir nutarimų medžiagą.
Sovietai kūrė savas vaikų ir jaunimo organizacijas: spaliukų, pionierių ir komjaunuolių.
Šeima, gimtinė, meilė jau nebuvo vertybės. Buvo švenčiama Moters diena, o ne Motinos, Tarybinio kario, o ne Tėvo. Mylinčio tėvynę vaiko etalonu tapo Pavlikas Morozovas,
įskundęs savo tėvą, o geriausiu jo draugu – „tėvelis“ Stalinas.
Mokyklose įvestas privalomas rusų kalbos, LTSR ir TSRS istorijos, aukštosiose mokyklose – ateizmo, mokslinio komunizmo, dialektinio materializmo, komunistų partijos istorijos mokymas. Sunkiausia buvo išmokyti rusų kalbos, nes mokytojai jos nemokėjo, ypač
provincijoje. Lietuvių kalbos programa buvo pakeista, neliko vietos kai kuriems rašytojams,
tikybai, tautiškumui. Nors kapelionai buvo atleisti ir uždrausta tikyba, mokiniai, kol mokytojas ateidavo į klasę, savo iniciatyva kelerius metus po karo prieš pamokas ir po jų sukalbėdavo maldą.
Uždrausta trispalvė vėliava, už jos naudojimą žmonės buvo persekiojami ir baudžiami
lageriu. Įbrukta nauja vėliava – raudona su pjautuvu, kūju ir penkiakampe žvaigžde. Priimta
vadinamoji Stalino konstitucija, kuria bandyta pridengti kruvinus okupacinės valdžios darbus Lietuvoje.
1948 m. liepos 9 d. LKP CK priėmė nutarimą „Dėl partinės organizacijos uždavinių demaskuojant priešišką reakcinės katalikų dvasininkijos veiklą“. Planuota kuo skubiau suregistruoti religines bendruomenes, dvasininkus ir užkirsti kelią vaikų katekizacijai, kuri tuo
metu dar buvo visuotinis reiškinys. Tai buvo vienas iš skausmingiausių smūgių Bažnyčiai
ir tikintiesiems. Vaikų katekizacijos draudimas sulaukė didžiausio pasipriešinimo ir buvo
vienas iš pretekstų organizuoti pogrindinį leidinį.
Kitas galingas stalininės valdžios smūgis buvo tų pačių metų vasarą priimtas nutarimas
nacionalizuoti visus kulto pastatus, t. y. parapijos galėjo naudotis jais tik pagal prievarta
sudarytas panaudos sutartis, kurias valdžia galėjo nutraukti kada panorėjusi. Vadovauti parapijai privalėjo iš jos narių išrinktas parapijos vykdomasis organas, kurį tvirtino apskričių
DŽDT (darbo žmonių deputatų tarybų) vykdomieji komitetai. Joks kunigas negalėjo
eiti savo pareigų neturėdamas Religijų reikalų tarybos leidimo ir registracijos parapijoje
pažymėjimo. Neregistruotų kunigų ar parapijų komitetų naudojamos bažnyčios be jokių
ceremonijų būdavo uždaromos, visų pirma didžiuosiuose Lietuvos miestuose22.
Vis dėlto kovodami su Bažnyčia vien administracinėmis priemonėmis okupantai
neapsiribojo. Bažnyčią, jos tarnus „globojo“ LTSR MGB O skyrius, kurio užduotis buvo
persekioti, šantažuoti, bauginti arba verbuoti dvasininkus. Daugeliui nesutikusiųjų tapti
skundikais būdavo keliamos baudžiamosios bylos, kurios baigdavosi lageriais ir tremtimi,
pateikus standartinį kaltinimą „už ryšius su ginkluotu pogrindžiu“ ar „šnipinėjimu Vatikano naudai“, kitaip tariant, už okupacinės valdžios nesankcionuotus Lietuvos dvasininkų
ryšius su Šventojo Sosto atstovais.
Sovietinę valdžią piktino tai, kad sovietinėse respublikose Katalikų Bažnyčios hierarchai buvo tiesiogiai pavaldūs Vatikanui – sovietinei valdžiai nepasiekiamai institucijai, antikomunizmo bastionui. Ne veltui sovietizuojamoje Lietuvoje mėginta įkurti nuo Vatikano
22 A. Lukšas. [interaktyvus], 2012 kovo 23. Prieiga internetu: http://www.alfa.lt/straipsnis/14110193/lkb-kronika-nenugaleta-tiesa#ixzz3fIF3Yzt5
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nepriklausomą vadinamąją tautinę bažnyčią. Visgi šis klastingas okupantų sumanymas taip
ir nebuvo įgyvendintas.
Įvykiai Vakarų Europoje, kai sovietų tankai brutaliai sutraiškė Prahos pavasarį (1968)
ir Budapešto rudenį (1956), kai buvo įvykdytas kruvinas susidorojimas su milijonų čekų,
slovakų ir vengrų siekiu sukurti „socializmą žmogišku veidu“, galutinai parodė, kad komunistinė ideologija nesuderinama nei su žmogiškumu, nei su sveiku protu, nei su tiesa.
Daugeliui komunizmo imperijos gyventojų tai buvo iliuzijų žlugimo metas. Nors fiziškai
susidoroti su spontaniškais protesto mitingais Vakarų Europoje, Maskvos ar tuomečio Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) gatvėse galingai sovietų represinei mašinai nebuvo
sunku, tačiau į žmonių sielas įkritusių laisvės ir tiesos daigų išrauti jau nebuvo galima.

Vengrijos revoliucija (Budapešto ruduo): vengrai sukilo
prieš sovietų okupaciją. 1956 m. Nuotr. iš Vikipedijos

Prahos pavasaris. Sovietų okupantai
pasiuntė tankus prieš taikius
čekoslovakus sukilėlius. Praha,
1968 m. Nuotr. iš Vikipedijos

1953 m. mirus Stalinui totalitarinės sistemos gniaužtai tarsi susilpnėjo. Tai buvo juntama ir religiniame gyvenime: paskirti nauji vyskupai, gautas leidimas statyti bažnyčią Klaipėdoje, aprimo kruvinas teroras. Partizanai jau buvo sunaikinti, „buožės“ – Sibire, „fašistai“ –
lageriuose. Vis dėlto šis atšilimas buvo trumpas – juk komunizmas dar nepastatytas, o jo
horizontas vis tolo. Kaip šią nesąmonę pateisinti? Su kuo kovoti? Bolševikai tęsė kovą su
didžiausiu priešu – Bažnyčia. Prasidėjo intensyvios pastangos sunaikinti krikščionybę,
kontroliuoti kiekvieno gyventojo veiksmus. Ateizacija tapo vienu iš svarbiausių valdžios
rūpesčių, atėjo „buldozerinio ateizmo“ epocha. Tai labiausiai palietė tikinčiuosius.
Šis pusšimtį metų sovietų vykdytas dvasinis luošinimas negalėjo nepalikti randų ne
tik Katalikų Bažnyčioje, bet ir visos tautos sąmonėje. Bažnyčia patyrė daugybę skaudžių
ir tragiškų praradimų. Patys drąsiausi kunigai, disidentai, vienuolės ir vienuoliai stojo į
pasipriešinimo kovą. Prisidėjo ir tikintieji.
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JIEMS RŪPĖJO BAŽNYČIA IR LIETUVA
Būti šventu nereiškia atlikti nepaprastų darbų, suprasti didžių dalykų,
bet priimti vien tik tai, kad dovanoju save Dievui, nes priklausau Jam…
Štai mano visiškas atsidavimas
Motina Teresė

Simnas – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos lopšys
Sovietų okupacijos metais Bažnyčia patyrė skaudžią genocido dalią. Stalino represijos
prieš Katalikų Bažnyčią ilgam laikui sukūrė pasyvumo atmosferą tarp kunigų. Bažnyčios hierarchai buvo įsitikinę, kad „prieš vėją nepapūsi“, ir klusniai vykdė visus sovietinės valdžios
reikalavimus, o partijos viršūnės planavo vis greitesnį Bažnyčios likvidavimą. Septintajame
dešimtmetyje už menkiausią nusižengimą slaptoms sovietinės valdžios instrukcijoms kunigams būdavo uždraudžiama eiti pareigas. Religijų reikalų tarybos (RRT) įgaliotinis prie
Ministrų Tarybos jautėsi esąs viešpats. Tik nedaugelis kunigų galvojo, jog negalima sėdėti
susidėjus rankų, nes sovietinė valdžia visus uždusins. Ką daryti? Atsakymą davė Maskvos
disidentai, drąsiai teikdami idėjas, pareiškimus, platindami knygas ir leidinius, kuriuose
visam pasauliui buvo viešinami juodi saugumo darbai – tegul visas pasaulis pamato tironiją,
o gal šviesoje bus nepatogu daryti niekšybes?
Kaip savo paskaitoje, skaitytoje Vokietijoje 1994 m., pažymėjo kunigas Robertas Grigas, apie 1969 m. atsirado naujų pozityvių poslinkių. Iš gulago grįžtantys politiniai kaliniai, tremtiniai parvežė laisvės dvasią. Aktyvūs katalikai primityviomis spausdinimo
priemonėmis ėmėsi dauginti religines maldaknyges ir knygas. Pamažu kūrėsi uolių kunigų,
pogrindyje veikiančių vienuolijų ir drąsesnių pasauliečių remiamas Eucharistijos bičiulių
sąjūdis, suvienijęs didelę dalį tikinčio jaunimo. Eucharistijos bičiulių būreliai, išplitę visoje
Lietuvoje, gaivino krikščionių solidarumo dvasią, kuri buvo ypač svarbi patyčių ir persekiojimo atmosferoje. Jie organizavo slaptas rekolekcijas, susitikimus su katalikais disidentais, bendras šventes vaikams ir šeimoms. Buvo pabrėžiama Eucharistijos, kaip „Dievas
su mumis“, svarba vidiniam gyvenimui ir kiekvienai tauriai veiklai. Visa tai tapo galinga
atsvara ateistinių organizacijų terorizuojamam katalikų jaunimui, padėjo neutralizuoti
propagandinį „smegenų plovimą“. Kūrėsi ir buvo platinama religinė spauda. Kiekvienas
mąstantis, jaunatviškos dvasios, atsikratęs baimės tikintysis buvo potencialus Kronikos skaitytojas, talkininkas ir slėpėjas23.
23 R. Grigas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene,
Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvoskataliku-baznycios-kronika
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Kiek leido sovietinis legalumas, kūrėsi ir mėgino veikti blaivininkų, žygeivių, Liaudies
dainų klubų ir kraštotyrininkų judėjimai, kurių siekiuose vyravo tautinės ir dorinės idėjos.
Iš vienvaldės komunistų partijos kontrolės sprūstantiems judėjimams ir tiesą ginantiems
piliečiams reikėjo balso. Juo ir tapo Kronika.
Kunigas Sigitas Tamkevičius 1969 m. pabaigoje prieš Kalėdas buvo paskirtas Simno
parapijos vikaru. Kunigas prisimena24:
Paskyrimas į Simną vikaru buvo kita Dievo malonė: turėjau gerą kleboną kun. Juozapą
Matulevičių ir pakankamai daug laisvo laiko. Kunigų būreliuose pradėjome svarstyti spaudos
klausimą: buvo labai reikalingas leidinys.
Beveik kiekvieną šeštadienio vakarą Kaune, kuriame nors bute Vilijampolėje, Centre ar
Šančiuose, kalbėdavau susirinkusiam jaunimui, vienuolėms ir katalikams inteligentams. Sekmadienio rytą pirmu autobusu sugrįždavau namo ir 10 val. jau stovėdavau prie Mišių altoriaus.
Apvaizda laimino šias keliones ir per penkerius metus nei vieną sekmadienį nepavėlavau
į Mišias. Sudėtingiausia būdavo žiemą, kai pustydavo ir kelias ankstų rytą nuo Igliaukos iki
Simno galėjo būti nepravažiuojamas. Tokiomis dienomis nerizikuodavau ir pirkdavau bilietą
į Lydos autobusą, kuris vidurnaktį pravažiuodavo pro Alytų, neužsukdamas į autobusų stotį.
Patogiausioje vietoje šalia Alytaus išlipdavau ir pėsčias nukakdavau į geležinkelio stotį; čia
keturias valandas palaukdavau Šeštokų traukinio ir labai ankstų rytą būdavau Simne. Dar
porą valandų galėdavau nusnausti.

Kunigas vikaras Sigitas Tamkevičius.
Apie 1972 m.
Prienų krašto muziejaus nuotr.

Pirmoji Komunija. Centre – kunigas S. Tamkevičius.
Simnas, apie 1972 m.
Nuotr. iš S. Tamkevičiaus asmeninio archyvo

24 „LKBK Kronikos“ leidėjų atsiminimai. Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ. Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://lkbkronika.lt/index.
php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=83
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Naujasis vikaras sekmadienį po rytinių šv. Mišių bažnyčioje ruošdavo vaikus Pirmajai Komunijai. Pradžioje žmonės neskubėjo per mokslo metus vesti savo vaikų į katekizmo pamokas bažnyčioje, bet pamažu įprato ir susidarė didelis besimokančių vaikų būrys.
Žiemą pamokos nutrūkdavo, nes bažnyčia buvo nešildoma. Kunigas ypač mokėjo bendrauti su vaikais ir jaunimu. Atsirado norinčiųjų patarnauti šv. Mišioms. Po daugelio metų
S. Tamkevičius maloniai prisimena25:
Kartą mane prie bažnyčios laiptų susistabdė viena jauna mama, šalia jos stovėjo du
broliukai. Mama pasiūlė, kad jos vaikai galėtų patarnauti per Mišias. Mielai priėmiau geros
motinos pasiūlymą, o klebonas taip pat sutiko, kad vaikai patarnautų. Tai buvo pirmieji Simno patarnautojai – Antanas ir Leonas Jakimavičiai; pastarasis net subrandino pašaukimą į
kunigystę ir tapęs klebonu Alytuje pastatė bažnyčią. Netrukus prie altoriaus atsirado būrys
berniukų – patarnautojų ir dar didesnis būrys mergaičių – adoruotojų.

Mišių patarnautojai ir kunigai. Iš kairės: V. Karčiauskas, Romas Valatkevičius, kunigas Sigitas Tamkevičius,
klebonas Juozapas Matulevičius, Leonas Jakimavičius, T. Kavaliauskas. Apie 1972 m.
Nuotr. iš R. Valatkevičiaus archyvo

Įvedė naują tradiciją – pirmaisiais mėnesio penktadieniais aplankyti tuos ligonius,
kurie anksčiau būdavo pasikvietę vikarą dėl Švč. Sakramento. Po pirmojo penktadienio
šv. Mišių sėsdavo ant motociklo ir apvažiuodavo apie 20 ligonių. Bendravimas su parapijiečiais, S. Tamkevičiaus teigimu, buvo labai nuoširdus26:
Mačiau, su kokiu džiaugsmu laukdavo šios dienos kaip šventės. Aplankęs su Švč. Sakramentu prašydavau, kad jie melstųsi už parapiją, už mokinius ir kitomis intencijomis. Šie ligoniai tapo geriausiais mano pagalbininkais.
25 Ten pat.
26 Ten pat.
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Kunigų teismai už katekizaciją ir kiti bažnytinio gyvenimo varžymai skatino parengti platesnį dokumentą. 1971 m. Simno vikaras S. Tamkevičius su kitais kunigais parengė
Tikinčiųjų memorandumą, skirtą TSRS komunistų partijos generaliniam sekretoriui Leonidui Brežnevui (1906–1982). Dokumente buvo išvardyti reikšmingiausi to meto Bažnyčios
persekiojimų faktai: vyskupų J. Steponavičiaus (1911–1991) ir V. Sladkevičiaus (1920–2000)
tremtis, kunigų Juozo Zdebskio (1229–1986) ir P. Bubnio įkalinimas, Kauno kunigų seminarijos veiklos varžymas, tikinčiųjų persekiojimas dėl katekizacijos (žr. skyrių „Dokumentai“). Kad memorandumas būtų svarus politiškai, buvo paruošta šūsnis rašomąja mašinėle
atspausdintų lapų ir drąsūs katalikai visoje Lietuvoje pradėjo rinkti parašus. Žmonės noriai
pasirašė po pareiškimo tekstu.
Apie parašų rinkimą sužinojęs KGB (rus. Комитет Государственной Безопасности,
vertimas: Valstybės saugumo komitetas), Sovietų Sąjungos specialioji tarnyba, veikusi prie
TSRS Ministrų Tarybos, 1971 m. pabaigoje ėmė gaudyti memorandumo parašų rinkėjus,
bet jos pastangos neatnešė vaisių – per porą mėnesių buvo surinkta per 17 000 parašų. Svarstyta, ką toliau daryti su šiuo unikaliu dokumentu ir parašais. Nutarta daugiau jų nerinkti ir
pasiųsti tik tuos, kurie jau surinkti. Petras Plumpa pakišo mintį, kad reikėtų parašus siųsti
ne tiesiogiai į Kremlių, bet per SNO generalinį sekretorių Kurtą Valdheimą. Šiam sumanymui buvo pritarta. P. Plumpa parašė lydraštį, adresuotą K. Valdheimui, padarė visų lapų
kopijas, originalo lapus nutarė paslėpti, kad jie išliktų istorijai, o lapų kopijas, laikydamasis
visų atsargumo priemonių, nuvežė į Maskvą ir perdavė pažįstamiems disidentams. Memorandumo originalą paslėpė pas kaunietį Juozą Gražį, kuris vėliau KGB buvo suimtas už
Kronikos dauginimą27.
1972 m. per Velykas Amerikos balsas pranešė, kad Vakaruose gautas „17 000 tikinčiųjų
memorandumas“. Tekstas buvo išgarsintas pasaulyje, nuplėšta komunistų melo kaukė ir pasaulis sužinojo tikrąją Bažnyčios padėtį pavergtoje Lietuvoje28.
Tai buvo pirmas žygis prieš komunistinio ateizmo bastioną. Kremlius sunerimo ir dar
labiau sustiprino kunigų ir tikinčiųjų persekiojimą. Verbavo agentus informatorius, kad
sektų kunigus, klierikus, vienuolius, tikinčiuosius ir kitaip mąstančiuosius. Informatorių
gausėjo. Nuostabą kelia tai, kad jau 1945 m. Simne veikė užverbuoti agentai informatoriai:
Antanas, Vilkas, Baltrūnas, Mikas, Medinis, Birutė, Žana, Ona, Petras, Tarzanas, Džiuljeta.
Tai dar ne visi, laikui bėgant tik daugėjo29.
Po pasisekusio memorandumo ryžtasi, pasitelkiant pogrindinę spaudą, papasakoti pasauliui apie Lietuvos Bažnyčios dusinimą ir tikinčiųjų persekiojimą. Taip gimė idėja organizuoti periodinį slaptą žurnalą. Vienas iš šios idėjos iniciatorių buvo Simno vikaras Sigitas
Tamkevičius.
Jaunas kunigas jėzuitas S. Tamkevičius gavęs savo vienuolijos vadovybės ir tremtyje
laikomo vyskupo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) pritarimą (jis tapo Kronikos krikštatėviu), Simno naujojoje klebonijoje (Kreivoji g. 3) išleido pirmąjį Kronikos numerį,
datuotą 1972 m. kovo 19-ąja, Šv. Juozapo, Bažnyčios globėjo, diena ir skirtą Pravieniškių
lageryje kalinčio kunigo Juozo Zdebskio (1929–1986) atminimui. Simnas tapo šio leidinio
27 Memorandumo kelionė į Vakarus. Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://lkbkronika.lt/index.php/apie-kronikas2
28 Ten pat.
29 LYA, f. K-30, ap. 1, b. 477.
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lopšiu. Pirmąjį numerį taisė ir savo ranka perrašė Petras Plumpa. Dalį straipsnių perrašė
Šventosios Šeimos kongregacijos seselė vienuolė Genovaitė Navickaitė. Likusią dalį parašė
kunigas S. Tamkevičius, sutvarkęs išdalijo patikimiems pažįstamiems. Taip 1972 m. kovo
mėnesio pradžioje mažame Simno klebonijos kambarėlyje šviesą išvydo Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos pirmasis numeris.

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. A. Levrenovo nuotr.

Simno parapijos klebonija (Kreivoji g. 3, Simnas). Čia gimė legendinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.
A. Šeškevičiaus nuotr.
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P. Plumpa žadėjo kiekvieną Kronikos
numerį padauginti po 100 egzempliorių. Jis
jau turėjo tokio darbo patirties, nes Kaune,
Kalniečių gatvėje, vieno namo palėpėje buvo
įsirengęs dauginimo aparatą „Era“ ir juo išleidęs ne vieną religinio turinio knygą. Apie
Kronikos pradžią žinojo tik keli asmenys,
Simne – nė vienas. Kronikos pirmasis numeris buvo tarsi mažas garstyčios grūdas – kaip
seksis toliau, ar sudygs?
S. Tamkevičius prisimena30:
Pirmieji žingsniai Simne buvo tylūs ir
nedrąsūs. Sunkiausia buvo surasti, kur spausdinti. Klebonijoje bijojau, nes buvo nesaugu.
Pradėjau dairytis, pas ką būtų galima namie
paruošti pirmąjį numerį. Nužiūrėjau dvi
Simno davatkėles, kurios kiekvieną dieną ateidavo į mišias. Tai buvo Julija Juškauskaitė ir
Genutė Dainauskaitė.
Leidinį reikėjo ne tik parengti, spausdinti, bet ir dauginti. S. Tamkevičius savo prisiminimų knygoje „Tiesa išlaisvina“ 31 rašo:
Turėjau didelį būrį kunigų, seselių vieSimno bažnyčios Šv. Vincento Pauliečio altorius.
Šonuose – šv. Onos ir šv. Pranciškaus statulos. Alto- nuolių ir pasauliečių, kuriais galėjau pasitiriaus pakyloje buvo slepiami Kronikos rankraščiai .
kėti dėl to, kad mokėjo tylėti. Kai kuri gauA. Šeškevičiaus nuotr.
nama medžiaga kronikai būdavo parašyta
rašomąja mašinėle, bet daugiausia parašyta
ranka. Visą šią medžiagą reikėdavo paslėpti. Slėptuvė turėjo būti pakankamai saugi ir lengvai
prieinama. Kelerius metus Simno bažnyčia buvo ta vieta, kur buvo saugojami rankraščiai,
tai buvo šv. Vincento Pauliečio altorius. Išėmus kelias Viešpaties stalo lenteles buvo galima
dėti rankraščius ir juos pastūmėti po altoriaus laiptu – pakyla. Tai buvo saugiausia vieta. Kai
ką slėpdavau virš bažnyčios ar zakristijos – ten, kur rasdavau smėlio, ir pakasdavau. Darbas
palengvėjo, kai į talką atėjo seselė vienuolė Gerarda Elena Šuliauskaitė.
Simno bažnyčioje prie dviejų piliorių yra altoriai. Vieta iš bažnyčios gerai matoma, todėl
ieškotojams net mintis neateidavo, jog jų ieškoma medžiaga guli čia pat. Buvo vienas trūkumas – medžiagą buvo galima paimti tik vėlai vakare ar naktį32.
Kažin ar Kronikos leidėjai tuomet iki galo įsivaizdavo, kokių titaniškų pastangų pareikalaus šis jų darbas: rinkti informaciją iš įvairių Lietuvos kampelių, apdoroti ir redaguoti
30 LKBK leido savanoriai ir idealistai. Alytaus rajono savivaldybės informacija, 2012.
31 S. Tamkevičius. Tiesa išlaisvina. Kaunas, 2012. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija
ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/s-tamkevicius-tiesa-islaisvina
32 S. Tamkevičius. LKB kronika – tiesa išlaisvina. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija
ir dabartis. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/sigitas-tamkevicius/103-lkb-kronika-tiesaislaisvina
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tekstus, organizuoti spausdinimą, įrišimą, platinimą, o svarbiausia – pasirūpinti keliais,
kuriais Kronika pasiektų laisvąjį pasaulį. Visa tai reikėjo atlikti griežčiausios konspiracijos
ir milžiniško pavojaus sąlygomis. Pasak S. Tamkevičiaus, visi leidinio bendradarbiai ėmėsi
savo misijos puikiai suprasdami, kad šis darbas anksčiau ar vėliau atves juos į sovietinį kalėjimą. Nepaisydami to, daugybė kunigų, vienuolių ir pasauliečių ne tik uoliai dirbo skleisdami
tiesos žodį, bet ir niekada neišdavė nė vieno savo bendražygio. Tai atrodo beveik stebuklas,
žinant, kokiomis vargingomis sąlygomis buvo renkama medžiaga. Redaktoriaus žodžiais
tariant, negi paskelbsi komunistų partijos oficioze „Tiesoje“, kad pogrindžio leidiniui reikia
sovietinės valdžios daromų nusikaltimų aprašymų33.
Sovietų valdžia ir KGB tuoj pat reagavo į naują pasipriešinimo formą ir jau 1972 m.
liepos 5 d. dėl Kronikos atsiradimo fakto buvo iškelta baudžiamoji byla Nr. 345. Siekdamas likviduoti Kroniką, KGB atliko daugybę kratų. Byla nebuvo iki galo užbaigta, nors
1973–1983 m. buvo suimti ir įkalinti 2 kunigai, 4 vienuolės ir 11 pasauliečių. Bebaimiai
atsidavėliai dėl Tiesos ir Laisvės rizikavo asmenine laisve, reputacija, artimųjų gerove. Žodis
Kronika kagėbistų lūpose tapo beveik keiksmažodžiu.
Rizikuodama laisve, šį darbą kruopščiai atliko Eucharistinio Jėzaus kongregacijos ses.
Gerarda Elena Šuliauskaitė. Kronikos leidėjų prisiminimuose, išleistuose V. Spenglos (Simno vidurinės mokyklos 1952 m. laidos abituriento Algimanto Žilinsko slapyvardis), ji prisimena34:
<…> buvau Eucharistinio Jėzaus kongregacijos vienuolė, sakydavau, kad mane vyresnieji gali siųsti kur nori. Naudodamasi tokia mano nuostata, vyresnioji paprašė, kad palikčiau
darbą valdiškoje įstaigoje. Tada dirbau Respublikinėje bibliotekoje vyr. redaktore. <…>
paliepė važiuoti į Simną <…> pas kun. Sigitą Tamkevičių. Nuvažiavusi nuėjau į kleboniją.
<…> Kun. S. Tamkevičius <…> paaiškino, kad teks leisti „LKB Kroniką“. Mielai sutikau.
<…> Prasidėjo darbas. Iš pradžių į Simną važinėdavau. Apsistodavau mažame namelyje ant
Simno ežero kranto <…>. Ten gyveno dvi labai religingos, drąsingos ir sumanios moteriškės –
Julytė Juškauskaitė ir Genutė (Eugenija) Dainauskaitė [autorius: Dariaus ir Girėno g. 46, dabar namelio nėra]. Pas jas tekdavo išbūti ir po dvi savaites, nes reikėdavo „Kronikai“ surinktus rašinius perspausdinti, sutvarkyti ir suredaguoti <…> Po aptarimo ir pataisymų viską
rašomąja mašinėle perspausdindavau du kartus. <…> Pirmuosius 20 ar 24 egzempliorius
perduodavome tik mums žinomiems žmonėms. Keletą egzempliorių pasilikdavau sau. Juos
veždavau į Kauną ir Vilnių. <…>
Kol kun. S. Tamkevičius buvo Simne, viskas buvo paprasta: nuvažiuoji tamsų vakarą
ar naktį į Simną, Julytė ar Genutė parneša straipsnius ir dirbi. Išeiti į lauką negalima: sėdi
kaip kalėjime ir rašai. Šeimininkės suvokė mums gresiantį pavojų. Labiausiai jos bijojo, kad
neatvažiuotų kas iš giminių ir nereikėtų jų vesti į gerąją gryčią, kur dirbau. Jos nepaprastai
daug padėjo: slėpdavo, maitindavo, saugodavo, kad kas netikėtai neužeitų. Paežere pro namą
ėjo takas ir būdavo neramu: užsuks praeivis ar neužsuks? O žmonių pas jas užeidavo. Ypač
daug pavasarį. Mat jos augindavo daržoves ir ruošdavo sėklas, todėl pavasarį daugelis ateidavo jų nusipirkti. Kiekvienas toks atėjimas sukeldavo nerimo ir rūpesčio: reikėdavo greitai
nutraukti spausdinimą, kad neišgirstų mašinėlės tarškėjimo ir nesuprastų, kad kažkas pas jas
yra. Bet, ačiū Dievui, niekada nieko ypatingo nenutiko.
33 Ten pat.
34 V. Spengla. Bažnyčia, „Kronika“ ir KGB voratinklis. Vilnius: Katalikų akademija, 2001, 522 p.

33

Tiesa, kartą mane, vos atvažiavusią, smarkiai išgąsdino… Kaip paprastai, iš autobuso
buvau išlipusi miestelio pradžioje – į stotelę nevažiuodavau – ir aplinkiniais takeliais paežere
traukiau link jų. Staiga matau: Genutė, išbėgusi į kiemą, gestais man rodo, kad grįžčiau atgal.
Suspurdėjo širdis. Apsisukau, grįžau prie ežero ir atsisėdau jo pakrantėje. Sėdžiu ir dėkoju
Dievui, kad dar laisva, tikriausiai ten krata…
Buvo dienos metas. Gal po kokios valandos, žiūriu, ateina Julytė. Priėjusi sako: „Ačiū
Dievui, kad jūs neatėjote. Buvo milicija…“
O reikalas buvo labai paprastas: prie jų namo pavogė kažkieno paliktą dviratį, todėl
milicija atėjo apklausti, ar nematė ko, nepastebėjo?.. <…>
Kad niekas neatkreiptų dėmesio, jog tame kambaryje kažkas yra, vakarais langus
uždangstydavome, kad neliktų nė jokio plyšelio. Krosnis visą laiką būdavo paruošta. Degtukai
taip pat. Jeigu kas – kad spėčiau sudeginti…
Rankraščiai buvo perspausdinami rašomąja mašinėle, konspiracijos sumetimais keičiamas mašinėlės šriftas. Perspausdinant mašinėle per kalkę būdavo pagaminama apie 10–
12 teksto kopijų. Dėl galimų saugumiečių kratų buvo ypač pavojinga rankraščius ir ranka
įrašytus redakcinius taisymus laikyti darbo vietoje. Kronikos archyvą teko nuolat slapstyti ir
kilnoti iš vienos vietos į kitą.
Iš pradžių Kronikoje buvo fiksuojami tik religinės laisvės suvaržymo faktai, o vėliau
imtos nagrinėti skaudžios lietuvių tautos problemos ir kitų TSRS respublikų tikinčiųjų
represija.
1972 m. balandžio 29 d. iškvietė vikarą S. Tamkevičių į Alytaus m. vykdomąjį komitetą.
Kaip liudytojai taip pat buvo iškviesti klebonas J. Matulevičius ir Alytaus bei Daugų dekanai.
Dalyvavo Alytaus vykdomojo komiteto pirmininkas su dviem pavaduotojais, propagandos
skyriaus vedėjas ir korespondentas iš Vilniaus. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Jančauskas valandą skaitė, kaip pats sakė, „aukšto lygio“ įspėjimą, skirtą Simno vikarui
S. Tamkevičiui, kad į užsienį perduoda šmeižikišką medžiagą, ten ją spausdina, platina ir
taip šmeižia tarybų valdžią, kad moko vaikus tikėjimo tiesų ir leidžia juos prie altoriaus patarnauti. Pareigūnas tvirtino, kad dabar valdžia yra humaniška – pokario metais su kunigu
niekas taip nebūtų terliojęsis. S. Tamkevičiui buvo įsakyta nuvaryti vaikus nuo altoriaus,
nemokyti jų tikėjimo tiesų ir nešmeižti tarybų valdžios. „Laikiausi rusiškos patarlės principo – „čiort svajo, a pop svajo“ [vertimas: „velnias daro savo darbą, o dvasininkas – savo“], ir
toliau dariau, ką daręs“, – sakė kunigas35.
Pareigūnams kunigas S. Tamkevičius paaiškino, kas yra šmeižtas, o kas – tiesa:
Man, užaugusiam pokario metais, visiškai nesuprantama, kad valdžios pareigūnai bijo
tiesos. Juk tiesa turi būti valstybės pagrindas. Mano nuomone, tie, kurie mane negailestingai
barė, turėjo padėkoti, kad atkreipiau dėmesį į esamas negeroves. Reikia gerbti piliečius, kurie pasako tiesą, ir reikia bijoti tų, kurie, nuduodami karštus patriotus, norėdami įsiteikti,
pataikauja vyriausybei ir nuslepia nuo jos akių trūkumus, kurie niekam neduoda naudos ir
nedaro garbės36.

35 S. Tamkevičius. Kunigiškos tarnystės džiaugsmai ir pavojai. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už
laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/sigitas-tamkevicius/101-kunigiskos-tarnystes-dziaugsmai-ir-pavojai
36 Ten pat.
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Jančauskas įspėjo, kad tokie dalykai daugiau nesikartotų. Pavaduotojas piktinosi, kad
vikaras neteisingai nušvietė Simno pradinių klasių mokytojos Mortos Babarskaitės (1893–
1971) laidotuves.
Buvo taip… Tikinti mokytoja niekada bažnyčios nesišalino. Ją laidojant mokytojai
mokinukų neleido eiti į bažnyčią, nors kunigas vikaras S. Tamkevičius ragino nebijoti, eiti.
Dalis mokinių buvo bažnyčioje, o mokytojai ir keli mokinukai stovėjo šventoriuje. Po šv. Mišių mokytoją lydėjo į kapus. Kapinėse kunigas S. Tamkevičius pasakė pamokslą, mokytoją
apibūdino kaip puikią pedagogę, atsidavusią mokiniams, kultūringą, taurią asmenybę, vertą
tinkamos pagarbos palydint į paskutinę kelionę. Netrukus apie tai papasakojo „Amerikos
balsas“. Komunistams nepatiko. Jie teigė, kad niekas netrukdė pagerbti, kad patys mokiniai
nenorėjo eiti į bažnyčią, visa tai esąs kunigo šmeižtas37.
1974 m. kovo 20 d. keturi saugumo darbuotojai, vadovaujami kapitono Vytauto Pilelio,
Simno klebonijoje (Kreivoji g. 3) iškrėtė kunigo S. Tamkevičiaus butą ir garažą. Per kratą
rado du Kronikos numerius. Be to, paėmė 10 magnetofono juostų, rašomosios mašinėlės
segmentą, užrašų knygelę, pamokslo planą ir keletą straipsnelių, pvz., „Bažnyčia ir valstybė“,
„Reikia duoti visišką religinę laisvę“ ir kt. Krata truko 6 valandas. Po kratos Simno partiečiai
skleidė gandus, kad kunigas S. Tamkevičius turįs radijo siųstuvą ir perduodąs žinias į užsienį,
todėl saugumo darbuotojai ir darė kratą.
Balandžio 16 d. kunigas S. Tamkevičius buvo iškviestas į Valstybės saugumo komitetą
Vilniuje ir klausinėjamas, ką žinąs apie Kroniką ir apie slaptą kunigų seminariją38.

Sovietų saugumo 1974 m. balandžio 16 d. šaukimas atvykti pas tardytoją Pilelį,
įteiktas kunigui S. Tamkevičiui. Nuotr. iš LKBK archyvo
37 Apie tetą Mortą Babarskaitę. E. Babarskaitės prisiminimus užrašė A. Šeškevičius, 2021.
38 Byla Nr. 345. LKBK. 1974, Nr. 10.
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Po kratos praėjus pusantrų metų, paimtų daiktų nesugrąžino. Valstybės saugumo komiteto rašte buvo nurodyta, kad per kratą paimtų daiktų likimas bus išspręstas parengtinio
tardymo metu, o du Kronikos egzemplioriai pridėti prie baudžiamosios bylos.
Saugumas nedavė ramybės ne tik vikarui S. Tamkevičiui, bet ir Simno klebonui Juozapui Matulevičiui (1914–1994). 1975 m. po Velykų buvo priekaištaujama, kam jis į iškilmes
pasikvietė kunigą J. Zdebskį (disidentą). To neužteko – už šį „sunkų nusikaltimą“ kleboną
nusiuntė net į Vilniaus KGB saugumo komitetą. Saugumui ypač užkliuvo J. Zdebskio per
pamokslą pasakyti žodžiai, kad valdžia siunčia į užsienį kunigus skelbti netiesos, nors Lietuvoje esanti tikėjimo laisvė39. Saugumas J. Matulevičių perspėjo, kad daugiau komunizmo
„griovėjo“ Simne nebūtų.
1975 m. vasario 14–15 d. kunigas Sigitas Tamkevičius buvo tardomas Vilniuje, Valstybės saugumo komitete. Tardė majoras Vytautas Pilelis ir majoras Antanas Rimkus. Tardomasis buvo klausinėjamas apie suimtąją Nijolę Sadūnaitę. Tardytojai sakė žinantys, kad kunigas
S. Tamkevičius yra vienas iš Kronikos leidėjų, bet turintys vilties, kad jis dar gali pasitaisyti,
o štai dėl kitų kunigų, kaip antai P. Račiūno, J. Zdebskio, A. Svarinsko, J. Buliausko, vilties
nebepuoselėjantys. Tardytojai pagrasino, kad jei Kronika ir toliau bus leidžiama, kunigui
S. Tamkevičiui būsianti iškelta baudžiamoji byla S. Tamkevičius pareiškė, kad Kronikos leidimas ar sustabdymas nepriklauso jo kompetencijai40.
Simno klebonija tapo KGB dėmesio centru. Priešais kleboniją antrame aukšte gyvenanti šeima stebėjo kiekvieną žmogų, ateinantį pas vikarą, užrašinėjo automobilių numeris.
Tame pačiame name gyvenantis S. Barauskas kunigą perspėjo, kad reikia būti atsargiems.
Saugumas įtarė, kad Kronikos iniciatorius yra kunigas S. Tamkevičius. Todėl jis 1975 m.
pabaigoje pagal Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio Lietuvos
SSR Justo Rugienio reikalavimą buvo perkeltas į Kybartus į klebono pareigas. KGB galvojo,
kad turėdamas parapijoje daug darbo Kroniką užmirš41. Vis dėlto Kronika sėkmingai ėjo.
Kronika ir toliau buvo spausdinama Simne (Alytaus r.), prie Simno ežero prigludusiame
J. Juškauskaitės ir G. Dainauskaitės namelyje. Į Simną jos perspausdinti važinėdavo seselė
vienuolė Monika Gavėnaitė. Ji Simne išdirbo apie metus, kol pakeitė seselė vienuolė Elena
Šuliauskaitė. Čia buvo suredaguoti ir pirmieji penki pogrindinio leidinio „Aušra“ numeriai.
Prie Kronikos leidybos ir platinimo daug prisidėjo simnietė seselė Ona Virginija Kavaliauskaitė. Išspausdintus leidinius J. Juškauskaitė veždavo į Kybartus, o rankraščius iš
Kybartų parveždavo į Simną naujam Kronikos numeriui.
Kelionės pasidarė labai pavojingos. Nutarta medžiagos nevežioti, leidinį spausdinti Kybartuose. Kybartuose kunigas S. Tamkevičius ir toliau buvo viešai persekiojamas,
šmeižiamas. 1979 m. rugsėjo 5 d. laikraštyje „Tiesa“ pasirodė straipsnis su įspėjimu kunigams – Viduklės klebonui A. Svarinskui ir Kybartų klebonui S. Tamkevičiui – už tai, kad per
pamokslus skleidžia melagingus prasimanymus, šmeižia tarybinę valstybę ir santvarką42.
39 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1976, Nr. 16.
40 Atakos prieš LKB kroniką. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/14-lietuviu/kronikos-dva-

sia/718-atakos-pries-lkb-kronika.html
41 V. Kričenaitė. Ką slėpė Simno bažnyčios altorėlis. Alytaus naujienos [interaktyvus], 2007 kovo 20, Nr. 53
(10909), p. 6.
42 Kunigų ir tikinčiųjų protestai. LKBK. 1980, Nr. 41.
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Arkivyskupas S. Tamkevičius ir Julytė
Juškauskaitė. Simnas, apie 2001 m.
Nuotr. iš LKBK archyvo

Šiame name Simne, S. Dariaus ir S. Girėno g.,
buvo spausdinama Kronika. Apie 1992 m. Namas neišliko.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Julytė Juškauskaitė (1907–2002) ir Genutė Dainauskaitė (1916–2001) jau mirusios, o
namelis, kuriame jos gyveno, nugriautas ir pastatytas kitas.
Simno parapijos tikintieji, prisimindami savo kunigą S. Tamkevičių ir norėdami apginti, Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui ir Lietuvos TSR generaliniam
prokurorui parašė, pareiškimą (iš viso 269 parašai)43:
Kunigas S. Tamkevičius mūsų parapijoje dirbo 5 metus. Mes jį pažinome kaip dorą,
sąžiningą ir uolų kunigą. Tokiais kunigais Bažnyčia ir tikintieji gali tik pagrįstai didžiuotis.
Mūsų bažnyčioje kunigas S. Tamkevičius yra pasakęs daugybę pamokslų, tačiau niekada
negirdėjome, kad jis būtų kalbėjęs apie ką nors netiesą. Taip pat esame ne kartą girdėję kunigą A. Svarinską kalbant per atlaidus, rekolekcijas ir taip pat negirdėjome melagingų prasimanymų. Prašome neteisingus skundėjus sudrausminti ir liautis persekiojus kunigą A. Svarinską ir kunigą S. Tamkevičių.
Atsakymo negavo.
Simno parapijiečiai ir toliau palaikė ryšius su išvykusiu dirbti kitur kunigu, bendravo.
Simne Kronika buvo spausdinama trejus metus, išleista 19 jos numerių. Ji labai išgarsino
Lietuvą. Buvo verčiama į daugelį kalbų. Tai pasaulinio masto unikumas.
Kronika ėjo iš rankų į rankas, brandino laisvas mintis, sukėlė aidą žmonėse. O aidas
kartais sukelia laviną kalnuose. J. Prapiestis prisimena44:
Į mano rankas patenka „Lietuvos Katalikų kronika“. Arba tiesiog – „Kronika“. Paprastos tiesos, išsakytos be jokių cenzūrų. Pirmą kartą rankose laikau tokio svarumo leidinį. Iš
pradžių tarsi žado netenku ir negaliu pasakyti net savo nuomonės apie jį. Nesinori kritikuoti
ar sakyti pastabas, kai žinai, ką reiškia Sovietų Sąjungoje vien mintis išleisti nepriklausomą
leidinį. Belieka tik žavėtis tų žmonių drąsa ir ryžtu.
43 Ten pat.
44 J. Prapiestis. Amalo uogos. Vilnius, 2016, p. 196.
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Nepaklusnieji
Simniškiai drąsiai reiškė nepasitenkinimą dėl valdžios sugalvotų tikinčiųjų teisių apribojimų, rašė pareiškimus, rinko parašus, siuntė į Vilnių. Šis Simno tikinčiųjų pasipriešinimas buvo gana plačiai nušviečiamas Kronikoje.
Pvz., 1975 m. rugpjūčio 6 d. Simno bažnyčios šventoriuje buvo pastatyta Švč. Mergelės
Marijos statula, ant kurios postamento buvo užrašas „Šventoji Marija, melskis už mus!
Šventieji metai – 1975 m.“
Vietiniai ateistai tuojau pat pranešė Alytaus rajono valdžiai. Atvyko Alytaus rajono
statybos inspektorius A. Balsys ir surašė patikrinimo aktą45:
Aš, valstybinės statybos inspekcijos inžinierius-inspektorius Balsys A. S., dalyvaujant
Simno m. vykdomojo komiteto pirmininkui
S. Šlenfuktui, Simno m. vykdomojo komiteto sekretorei D. Zurnandžian, patikrinęs
nustačiau, kad Simno bažnyčios komitetas
(pirmininkas Br. Mardosa) vykdo savivalinę
kulto skulptūros statybą Simno bažnyčios
šventoriuje.
Darbų stovis patikrinimo metu: bažnyčios šventoriuje pastatyta kulto skulptūra ant
betoninio postamento, atlikti dažymo darbai,
pilnai sutvarkyta teritorija prie skulptūros,
atlikti apželdinimo darbai. Statyba pradėta
1975.VIII.5. Dokumentų nėra.
R e i k a l a u j a m a:
Simno
bažnyčios vykdomajam komitetui
Švč. Mergelės Marijos statula Simne. Ant postasavavališkai statomą pastatą iki 1975.VIII.8
mento yra užrašas: Šventoji Marija melskis už mus!
Šventieji metai – 1975 m. A. Šeškevičiaus nuotrauka
nugriauti ir sutvarkyti sklypą.
Į inspektoriaus klausimą, kodėl neprašė leidimo, klebonas J. Matulevičius atsakė
paaiškinimu, jog to daryti nebuvo verta – vis vien nebūtų gavęs.
Tuo dar nesibaigė. Į Simną iš Vilniaus atvyko RRT įgaliotinis Kazimieras Tumėnas su
Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdybos viršininko pavaduotoju E. Misiuliu. Atvykėliai įtikinėjo, kleboną, kad padarytas nusikaltimas ir statulą teks nugriauti, kad statula
pastatyta per daug matomoje vietoje – ją tikę statyti priebažnyčio šiauriniame kampe arba
kapinėse. Tikintieji labai pasipiktino šitokiu rajono ir Vilniaus pareigūnų „uolumu“.
Ir vėl buvo priekaištaujama, kodėl statula pastatyta be architekto leidimo, tarsi šis
turėtų teisę panašius leidimus išduoti. Vilniaus pareigūnai bažnytinio komiteto pirmininką
B. Mardosą ilgai įtikinėjo, kad buvo padarytas nusikaltimas ir statulą teksią pašalinti.
45 Kryžių griovėjai. LKBK. 1975, Nr. 18.
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Kardinolas S. Tamkevičius prisimena46:
Nepraėjo kelios dienos, į kleboniją sulėkė būrys pareigūnų ir pradėjo reikalauti, kad klebonas Marijos statulą, pastatytą be valdžios leidimo, nugriautų. Man širdyje kirbėjo abejonė: ar atlaikys nedrąsus klebonas šitokį spaudimą? Staiga girdžiu kleboną sakant: „Klebonas
Švč. Mergelės Marijos statulą gali tik pastatyti, bet niekuomet negali nugriauti“. Mano akyse
akimirksniu klebonas tapo didvyriu. Kitas jo vietoje nebūtų išdrįsęs šitaip pasakyti. Neprašyti svečiai išvažiavo nieko nepešę, o parapijiečiai kelis mėnesius naktimis saugojo, kad statula
nebūtų nugriauta. Ji išliko iki šios dienos.
1975 m. rugpjūčio 17 d., gausiai dalyvaujant tikintiesiems, Švč. Mergelės Marijos statula buvo pašventinta.
Alytaus rajono valdžia Simno m. vykdomojo komiteto pirmininkui S. Šlenfuktui ir
sekretorei D. Zurnandžian parašė papeikimus, kad nesukliudė statulos statybos.
Valdžios įsakymu 1975 m. kunigą S. Tamkevičių perkėlus į Kybartus, kunigas klebonas
Juozapas Matulevičius (1914–1994) Simno tikinčiųjų dvasinius poreikius turėjo tenkinti
vienas. Parapijos tikintieji susitarę raštu pareikalavo RRT įgaliotinio ir vyskupo Liudviko
Povilonio (1910–1990) paskirti vikarą, nes darbų tikrai buvo daug47:
<…> Lietuvoje jau yra 85 parapijos, neturinčios nuolatinio kunigo. Vien tik mūsų vyskupijoje nuolatinio kunigo neturi 5 parapijos (Lankeliškiai, Patilčiai, Išlaužas, Riečiai ir N. Ūta).
Pernai, po ilgo laikotarpio, į kunigų seminariją, valdžiai leidžiant, buvo priimta 12 kandidatų, o per tuos metus Lietuvoje mirė 19 kunigų. Užpernai mirė 22 kunigai. Todėl valdžios
skriauda Lietuvos tikintiesiems yra akivaizdi.
1975 m. Helsinkyje vykusio saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo Deklaracijoje, kurią pasirašė ir Tarybų Sąjungos KP generalinis Sekretorius L. I. Brežnevas, sakoma, kad „dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises, įskaitant ir minties, sąžinės, religijos
ir įsitikinimų laisvę, nepaisant skirtingos rasės, lyties ar religijos“…
Mes, žemiau pasirašiusieji, Simno parapijos tikintieji, prašome Jus, Religinių reikalų įgaliotini, kurio tiesioginė pareiga tarpininkauti tarp valdžios ir Bažnyčios, padaryti žygių, jog:
1. Būtų panaikinta limitas kunigų seminarijai, kad patys vyskupai savo nuožiūra galėtų
priimti visus jaunuolius, norinčius tapti kunigais, kad Simno bažnyčia gautų kunigą-vikarą,
kuris jai labai reikalingas.
2. Išleistų bent mažą katekizmą. Toks katekizmas buvo išleistas tik prieš II Pasaulinį
karą.
3. Išleisti didesniu tiražu maldaknyges ir šv. Rašto Naująjį Testamentą.
Pasirašė keli šimtai Simno parapiečių.
Atsakymo į šį raštą simniškiai negavo. Tais pačiais metais pakartotinai rašė RRT įgaliotiniui K. Tumėnui raštą, kuriame reikalavo, kad būtų panaikintas limitas kunigų seminarijai, kad patys vyskupai savo nuožiūra galėtų priimti visus jaunuolius, norinčius tapti
kunigais, ir kad nebūtų draudžiama katekizacija.
Šv. Mišiose paprastai patarnaudavo mokiniai. Simne tai buvo populiaru, mokiniai noriai dalyvaudavo. Kai vikaru dirbo S. Tamkevičius, jų buvo visas būrys. Štai KGB ir rado
46 S. Tamkevičius. Kunigiškos tarnystės džiaugsmai ir pavojai. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už
laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/en/sigitastamkevicius/101-kunigiskos-tarnystes-dziaugsmai-ir-pavojai
47 Simno tikinčiųjų kreipimasis. LKBK, 1976, Nr. 23.
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naujus „komunizmo griovėjus“ – mokinukus. Jų tardymas paaktyvėdavo po švenčių, pvz.,
po Kalėdų, Velykų ar atlaidų. Tardydavo daugiausia Alytaus švietimo skyriaus vedėjas arba
Alytaus rajono vykdomojo komiteto pirmininkas ar jų pavaduotojas. Mokykloje iš šių patarnautojų tyčiodavosi ir žemindavo. Kronikoje aprašomas atvejis, kai aštuntoje klasėje buvo
reikalaujama parašyti ateistinį diktantą. Mokinys Romas Valutkevičius atsisakė rašyti. Mokytojas bandė perauklėti. Nepasisekė. 1974 m. Romui baigus aštuonias klases, į charakteristiką buvo įrašyta48:
Romo vaikystę, paauglystę ir dabar perėjimą į jaunystę lydėjo ir lydi gilus religinis fanatizmas. Jis atėjo į mokyklą su tėvų įkaltu ir kunigo įprasmintu religingumu. Tai klapčiukas su
stažu. Aštuntoje klasėje viename trimestre buvo sumažintas elgesys už mokinio elgesio normų
nepaisymą, t. y. už savotiškai parodytą priešiškumą tarybinei mokyklai ir tarybiniam mokytojui… šiaip sau tvarkingas, tylus, gerai lankė mokyklą.
Tokia charakteristika jaunuoliui užkirto kelią į mokslus.
1980 m. sausio 4 d. Simno vidurinės mokyklos mokytojas, IXb klasės vadovas paprašė,
kad auklėtiniai, kurie savo noru eina į bažnyčią, atsistotų. Atsistojo visa klasė. Mokytojas tuomet pasiteiravo, kurie iš jų eina į bažnyčią tėvų verčiami. Neatsistojo niekas. Tada
mokytojas pasityčiojo sakydamas, kad jis anketoje parašysiąs, jog visi klasės mokiniai eina į
bažnyčią verčiami tėvų. Mokiniai vienu balsu suriko: „Kai atvažiuos iš Švietimo ministerijos
atstovai, mes pasakysime, kad anketoje buvo parašyta netiesa“49.
1982–1984 m. Simne dirbo vikaras Juozapas Gražulis (1956–2010). Buvo labai mėgstamas jaunimo, organizavo jaunimo futbolo komandą. Kartu su klebonu J. Matulevičiumi
1982 m. šventoriuje ruošė kalėdinę eglutę. Tris sekmadienius prieš Kalėdas Simno bažnyčioje kunigai skelbė, kad antrą Kalėdų dieną bažnyčios šventoriuje bus eglutė ir apsilankys
Kalėdų Senelis. Parapijos kleboną ir vikarą iškvietė Alytaus rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas A. Makštutis ir raštiškai pateikė reikalavimą, kad
šventoriuje nebūtų eglutės, kad vaikai ir jaunimas nedalyvautų kalėdinėje šventėje, nepatarnautų šv. Mišioms,
negiedotų bažnytiniame vaikų chore. Kunigai nepakluso,
atsisakė pasirašyti. Tada pavaduotojas gąsdino, kad viską
perduos RRT įgaliotiniui P. Anilioniui50.
Kalėdų antrą dieną po Sumos šventoriuje prie eglutės
susirinko parapijiečiai, bažnyčios choristai, gausus būrys
vaikų ir jaunimo. Žinoma, buvo ir Kalėdų Senelis – visus
pasveikino su Kūdikėlio Jėzaus gimimo švente, vaikams
padalijo dovanėlių. Vaikai deklamavo eilėraščius, dainavo,
žaidė.
Šventėms praėjus, prasidėjo tardymai. Daugiausia
Kunigas Juozapas Gražulis
kliuvo kunigams ir Simno vidurinės mokyklos mecha(1956–2010).
nizacijos mokytojui O. Vyšniauskui, mat šis tvarkė
Nuotr. iš Vikipedijos
eglutės apšvietimą. Alytaus rajono švietimo skyriaus
48 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1974, Nr. 12.
49 Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1980, Nr. 42.
50 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1984, Nr. 62.
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viršininkas iškvietė O. Vyšniauską ir pareikalavo, kad atsistatydintų iš mokytojo pareigų,
vartojo psichologinį smurtą. Mokytojas atsistatydino. Alytaus mašinų ir traktorių stoties
darbuotojams Gyčiui Gelčiui ir A. Geraltauskui buvo priekaištaujama, kad dalyvauja bažnyčios chore. Klebonas J. Matulevičius ir vikaras J. Gražulis sumokėjo 50 rublių baudas.
Su katalikišku religiniu gyvenimu buvo susiję daug nuo seno Simno parapijoje susiklosčiusių papročių, kurie išliko reikšmingi ir sovietiniu laikotarpiu. Kiekvienais metais kunigai
tarp Kalėdų ir Užgavėnių kalėdodavo, aplankydavo visus savo parapijiečius. Pagrindinis šių
vizitų tikslas buvo kunigo malda su parapijiečiais jų namuose, šeimos ir namų palaiminimas ateinantiems metams. Tai buvo puiki proga artimiau susipažinti, pasikalbėti tikėjimo,
šeimos, pedagogikos ir kitomis temomis. Kunigą į kaimą atveždavo ūkininkas, kaip palyda
važiuodavo dar pora rogių su bažnyčios tarnais – zakristijonu ir varpininku (dzvaninyku).
Ūkininkai sutvarkydavo kiemą, atkeldavo vartus, nuvalydavo sniegą, namuose iššluodavo visas pakampes, švariai paklodavo lovas, stalą uždengdavo balta linine staltiese, ant
stalo pastatydavo kryželį, uždegdavo vieną ar kelias žvakes, nuvalydavo šventųjų paveikslus.
Į namus įsileisdavo per gonkas (paradines duris). Atvykusį kunigą pasitikdavo namų šeimininkas. Kviesdavo į gerąjį gryčios galą, padėdavo nusisiausti paltą. Visi šeimos nariai
prisistatydavo – nuo seniausio iki jauniausio. Pasimeldus kunigas pašventindavo namus,
lankydavo ligonius, jei reikėdavo, suteikdavo ligonių palaiminimą (vadinamąjį paskutinį
patepimą). Pakalbėdavo apie šeimos rūpesčius, patardavo. Kunigai vaikų klausdavo poterių,
todėl vaikai baimindavosi, kad gali suklysti. Vaikams kunigas dovanodavo saldainių, šventųjų paveikslėlių. Moksleivių paklausinėdavo, kaip sekasi mokslai, kuo būsi. Susitikdavo su
jaunavedžiais, pasiteiraudavo, kaip sekasi, pakrikštydavo naujagimius. Pietų ar vakarienės
važiuodavo valgyti ten, kur kaimas susitardavo, vienais metais – vieni, kitais kiti vaišindavo.
Dažnai pas vaišinančius šeimininkus sueidavo kaimo jaunimas, grodavo ir šokdavo (jei dar
nebūdavo gavėnia, kitaip – neleistina)51.
Šių gražių tradicijų šeimos stengėsi laikytis ir sovietiniu laikotarpiu. Pagal Bažnyčios
teisę Vyskupų sinodo nutarimu buvo reikalaujama, kad kunigas nors kartą per metus aplankytų savo parapijos tikinčiuosius.
Sovietiniais laikais kalėdojimas buvo draudžiamas. Simno parapijos klebonas J. Matulevičius ir vikaras J. Gražulis 1983 m. lankė savo parapijiečius. Jiems aplankius kelis kaimus, sujudo Alytaus rajono socializmo sergėtojai. Klebonas ir vikaras vėl buvo iškviesti pas
Alytaus rajono vykdomojo komiteto pavaduotoją Makštutį. Šis barė ir įspėjo, kad nedrįstų kalėdoti. Kunigai atsakė, kad ne kalėdoja, o tik lanko savo parapijiečius ir jokių aukų
neima52.
Per 1975 m. Velykas Simno bažnyčia buvo sausakimša besimeldžiančių žmonių. Tokį
vaizdą buvo galima pamatyti beveik visose Lietuvos bažnyčiose. Tačiau ne visi atvyko melstis. Bažnyčioje netrūko ir valdžios pareigūnų – seklių, atvykusių pasiklausyti velykinio
pamokslo ir stebėti, kiek susirenka žmonių, moksleivių, parvykusių į namus švęsti Velykas
studentų. Tarp neatpažintų seklių minioje buvo Alytaus rajono liaudies švietimo skyriaus
vedėjas V. Valeika.
Po Velykų balandžio 1 d. į Simno vidurinę atvykęs tas pats Liaudies švietimo skyriaus
51 A. Šeškevičius. Simno bažnyčiai 500 metų. Kaunas, 2020. Prieiga internetu: https://www.dainavoskrastas.
lt/wp-content/uploads/2020/10/Seskevicius-SIMNO-BAZNYCIAI-500_SUSKAITMENINTA.pdf
52 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1983, Nr. 56.
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vedėjas pradėjo tardymą. Buvo pakviesti du šv. Mišių patarnautojai: R. Juknelis ir V. Vasiliauskas. R. Juknelis buvo klausinėjamas, kas jį ruošė Pirmajai Komunijai, kas pakvietęs patarnauti Mišioms, kodėl nestojąs į pionierius ir kt. V. Vasiliauskas buvo klausinėjamas, kas iš
moksleivių dalyvavo velykinėje procesijoje. Atrodo, kad švietimo skyriaus vedėjui rūpėjo iš
vaikų išgauti, kad jie yra organizuojami patarnauti Mišioms kunigo S. Tamkevičiaus53.
1975 m. balandžio 2 d. pas Alytaus rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoją Jančiauską buvo iškviestas Simno parapijos klebonas kunigas J. Matulevičius. Pavaduotojas priekaištavo, kodėl klebonas pasikvietęs be rajono leidimo vesti rekolekcijas kunigą
J. Zdebskį. Po apklausos pavaduotojas kleboną nusiuntė į Alytaus saugumo komitetą, kur jo
laukė atvykęs iš Vilniaus Valstybės saugumo komiteto tardytojas kapitonas Marcinkevičius.
Tardymas truko apie tris valandas. Kapitonas Marcinkevičius klausinėjo apie Velykų metu
pasakytą kunigo S. Tamkevičiaus pamokslą. Saugumui ypač užkliuvo pamoksle paminėtas
faktas, kad valdžia diskriminuoja tikinčiuosius, persekioja vaikus. J. Matulevičius atsakė,
kad per Velykas buvo užsiėmęs ir pamokslo negirdėjo, o bendrai jo vikaras kalbąs ne
pasaulietinėmis, o religinėmis temomis. Tardytojas labai norėjo, kad kunigas J. Matulevičius
paliudytų, jog S. Tamkevičius kalbąs „pasaulietinėmis“ temomis54.

Nepalaužiami teisuoliai
Stalino laikų terorą pakeitė vadinamoji ideologinė kova N. Chruščiovo ir L. Brežnevo
metais. Ji vyko dviem kryptimis: stengtasi į Bažnyčią infiltruoti agentus, ją suskaldyti ir
paversti klusniu valstybės priedėliu, kaip iš dalies buvo pavykę Rusijoje su ortodoksų cerkve,
antra – drausti ir slopinti bet kokias religines ir tautines apraiškas.
Sovietiniai prokurorai Kronikos leidėjus kaltino „šmeižimu“, tačiau paskelbtų neva
melagingų faktų paneigti nesugebėjo.
Valdžia ypač stengėsi griauti Katalikų Bažnyčią iš vidaus – pačių dvasiškių ir tikinčiųjų rankomis. Visagalis RRT įgaliotinis skirdavo į žymesnius postus sovietų valdžiai nuolaidžiaujančius arba neaktyvius kunigus. Skaudžiausiai nukentėjo miestų pastoracija. Be to,
saugumas stengėsi neobjektyviai informuoti Vatikaną, kad šis be nuopelnų paaukštintų kai
kuriuos dvasiškius. „Kodėl šv. Sostas šitokius kunigus vertina ir laiko pavyzdžiu kitiems?“ –
mąstė Lietuvos kunigai. O už gerą pastoracinį darbą nebuvo įvertintas nė vienas kunigas.
Vatikano klaidintojai norėjo psichologiškai nuginkluoti uolius kunigus ir sukompromituoti
Romos kuriją55.
Bolševikai buvo pasiryžę galutinai likviduoti Lietuvos vyskupus – tikinčiųjų pasididžiavimą vyskupą J. Steponavičių (1911–1991) ir vyskupą V. Sladkevičių (1920–2000). Šį
smūgį Lietuvos Bažnyčiai sovietinė valdžia siekė suduoti Vatikano rankomis – paskiriant į
tremtinių vyskupų vietas naujus, pačių ateistų parinktus kunigus, kurie neturėjo pasitikėjimo tikinčiųjų visuomenėje ir tarp kunigų56.
53
54
55
56
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Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1975, Nr. 16.
Ten pat.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios rūpesčiai. LKBK, 1974, Nr. 10.
Ten pat.

Vyskupas Julijonas Steponavičius (1911–1991).
Panevėžys, apie 1957 m.
Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotr.

Vyskupas Vincentas Sladkevičius
(1920–2000). 1988 m. Kardinolo
V. Sladkevičiaus memorialinio
muziejaus nuotr.

Vyskupas Julijonas Steponavičius 1957 m. buvo paskirtas Panevėžio ir Vilniaus vyskupijų apaštališkuoju administratoriumi su rezidencinio vyskupo teisėmis. Įgaliojimus pradėjo
vykdyti 1958 m. sausio 3 d.
Vyskupas atsisakė LTSR partinių organų reikalavimams raštu įsakyti kunigams, kad
nekatekizuotų vaikų, neleistų jiems dalyvauti religinėse apeigose, nerengtų parapijiečiams
rekolekcijų, nekalėdotų, be valdžios leidimo netalkininkautų kitose bažnyčiose, nesirinktų
dideliu būriu kunigų rekolekcijose. Be to, iš vyskupo buvo pareikalauta, kad jis neleistų
dirbti kunigo darbo tiems kunigams, iš kurių įgaliotinis atima registracijos pažymėjimą, ir
kad būtinai šventintų kunigais visus civilinės valdžios pristatytus kandidatus.
Už šių reikalavimų nevykdymą vyskupas buvo nušalintas nuo pareigų ir 1961 m. sausio
18 d. ištremtas į Žagarę, prievarta apgyvendintas avariniame 34 m gyvenamojo ploto bute
be vandentiekio, kanalizacijos, vonios, tualeto ir centrinio šildymo. Tame bute turėjo apsigyventi ir jo namų šeimininkė.
RRT įgaliotinis P. Anilionis 1987 m. rugpjūčio 6 d. „Tiesoje“ išspausdintame straipsnyje
pateikė melagingą vyskupo J. Steponavičiaus ištrėmimo į Žagarę istoriją. P. Anilionis tvirtino, kad vyskupą į Žagarę perkėlė Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vadovai. Faktiškai Bažnyčios vadovai buvo apšmeižti. Iš tikrųjų milicija prieš vyskupo valią jį išregistravo iš Vilniaus
miesto, o valstybės saugumo tarnautojai liepė tučtuojau išsikraustyti į Žagarę, priešingu
atveju išvešią jėga. Vyskupui paklausus, kokius valstybės įstatymus jis pažeidęs, saugumo
tarnautojai pasakė, kad nėra pažeidęs jokių įstatymų, bet tik nevykdęs valdžios reikalavimų,
kurie įgaliotinio jam pateikiami.
1975 m. Julijonas Steponavičius kreipėsi į Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininką
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J. Maniušį su reikalavimu sugrąžinti jį į Vilniaus arkivyskupijos vyskupo ganytojo pareigas:57
Eina jau penkiolikti metai, kai buvau nušalintas nuo savo tiesioginių pareigų ir priverstas apsigyventi administracinės valdžios man paskirtoje vietoje: Žagarės m., Joniškio raj.
Nušalinant nuo posto, man nebuvo pateikta jokio kaltinimo. Aš iki šiol nežinau, dėl ko, už ką
ir kuriam laikui esu ištremtas iš savo vyskupijos. Tiesa, tuometinis Religinių kultų įgaliotinis
J. Rugienis man pareiškė, kad esu nušalinamas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu. Bet
mano prašymą, būtent, supažindinti mane su tuo nutarimu: duoti jo nuorašą arba jį bent
man perskaityti, įgaliotinis atsisakė patenkinti. <…> Būdamas poste, stengiausi sąžiningai eiti
vyskupo – ganytojo pareigas, rūpindamasis kunigų ir tikinčiųjų dvasine gerove. Nesijaučiu,
kad būčiau pažeidęs tarybinius įstatymus. Niekur, niekada ir nieko blogo prieš Tarybų Sąjungą
ir tarybinę santvarką nesu daręs, nei kalbėjęs.
Sugrįžti J. Steponavičiui neleido.
Švenčionyse RRT įgaliotinio K. Tumėno referentas kelis kartus prasitarė, kad vyskupas
J. Steponavičius nepriimtinas tarybinei valdžiai. Kunigams prašant paaiškinti, kuo vyskupas
nusikalto, atsakydavo to pasakyti negalintis. Kunigams neatlyžtant, referentas susinervinęs
išsitarė: „Vyskupas, valdydamas vyskupiją, žiūrėjo tik Bažnyčios kanonų, į valdžios įsakymus
visiškai nekreipė dėmesio. Tarybinė valstybė negali leisti, kad Bažnyčia būtų tarsi valstybė
valstybėje. Apie vysk. J. Steponavičiaus sugrąžinimą negali būti nė kalbos. Mums reikia tokių
vyskupų, kurie ne tik Bažnyčios kanonų žiūrėtų…“58 Kaip gero ganytojo pavyzdį pateikė
vyskupą Romualdą Krikščiūną (1930–2000).
Atsidavę kunigai suprato, kad ateistinė valdžia pradėjo Bažnyčią naikinti iš vidaus. Sovietai vyskupijų ordinarais ir Kunigų seminarijos vadovais skyrė sau palankius kunigus.
1976 m. Kronikos redakcija kreipėsi į lietuviams palankius kardinolus Antonio Samore
(1905–1983) ir Josyf Slipyj (1892–1984), kad praneštų popiežiui apie Lietuvos bažnyčios
padėtį (žr. skyrių „Dokumentai“). Kardinolas A. Samore daug prisidėjo, kad Vatikano bazilikoje būtų įkurta Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia (it. Mater Misericordiae), arba Lietuvių koplyčia (it. Capella Lituana).
Šv. Tėvas Jonas Paulius II (1920–2005) laikė J. Steponavičių tikruoju Vilniaus arkivyskupijos šeimininku – tai matyti iš kasmet Vatikano išleidžiamo pasaulio vyskupų sąrašo
„Anuario Pontificio“.
1980 m. kovo 20 d. sveikinimo Jonas Paulius II sveikinime J. Steponavičiui 25-ųjų
vyskupo tarnybos metinių proga rašė59:
<…> tebūnie Tau pareikšta pelnyta pagarba, kurią iš visos širdies siunčiame už Tavo
gryniausią tikėjimą, ganytojišką uolumą, dvasios bei intelektualines savybes ir įžymius
nuopelnus, kuriuos įsigijai kilniai ir visu stropumu vykdydamas šventosios tarnybos pareigas,
rūpindamasis žmonių sielų išganymu. Tai šventai tarnybai ruošdamasis ir ją uoliai vykdydamas, praleidai beveik visą gyvenimą, eidamas šviesiais pėdsakais tų praeityje gyvenusių vyrų,
kurie, didesnės Dievo garbės ir Katalikų Bažnyčios gerovės, siekdami, uoliai ir ištvermingai
darbavosi ir Viešpatį Jėzų nuostabiai išpažino žodžiais ir darbais.
57 J. E. vysk. J. Steponavičiaus pareiškimas. LKBK, 1975, Nr. 20.
58 Įgaliotinis K. Tumėnas atsako į priekaištus. LKBK, 1976, Nr. 23.
59 Šv. Tėvo sveikinimas garbingajam broliui Julijonui Steponavičiui tituliariniam Antaraco vyskupui. LKBK,
1988, Nr. 81.
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Popiežius Jonas Paulius II sveikina tremtinį vyskupą Julijoną Steponavičių.
Vatikanas, 1989 m. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotr.

Lietuvos tikinčiųjų norus išreiškė kunigo St. Ylos (1908–1983) žodžiai, skirti vyskupui V. Sladkevičiui, kuris buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų r.): „Mes norime
matyti vyskupą tokį kaip V. Sladkevičius, o ne sovietų paskirtą manekeną, aprengtą vyskupo
rūbais, bet žmogų, tėvą bei mokytoją“60.
Tik Atgimimo metais, 1988 m. gruodžio 28 d., J. Steponavičiui leista eiti Vilniaus arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus pareigas. 1989 m. vasario 7 d. popiežius Jonas
Paulius II pakėlė J. Steponavičių į arkivyskupo pareigas ir paskyrė Vilniaus arkivyskupijos
ordinaru.
Netenka abejoti, kad vyskupai tremtiniai savo auka ir pavyzdžiu labai daug nusipelnė
Lietuvos bažnyčiai.
Nors Maskva leido kunigams ruošti vaikus Pirmajai išpažinčiai ir Švč. Komunijai, RRT
įgaliotinis J. Rugienis draudė. Kunigų skyrimas ir perkėlimas į parapijas pagal Bažnyčios
teisę priklauso vyskupams, o J. Rugienis tvarkėsi vyskupijose kaip savame dvare.
Kunigų seminarijos tikrieji šeimininkai pagal Bažnyčios kanonus ir Apaštalų Sosto dekretus yra vyskupijų ordinarai. Taigi Lietuvos vyskupijų ordinarams priklausė teisė nevaržomai, laisvai skirti Tarpdiecezinės Kauno kunigų seminarijos vadovybę, dėstytojus, priimti ir
atleisti auklėtinius. Šią teisę iš jų pasisavino RRT įgaliotinis J. Rugienis.
60 Lietuvos Katalikų Bažnyčios rūpesčiai. LKBK, 1974, Nr. 10.
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Ateistai, siekdami sunaikinti tikėjimą, norėjo tapti absoliučiais žmonių dvasinio pasaulio valdovais, kuriems niekas nekliudytų siekti savų tikslų. Remiantis marksizmo ideologija
buvo siekiama, kad visi žmonės mąstytų, kalbėtų ir veiktų tik pagal komunistų partijos
programą. Sovietai, kovodami su religija Lietuvoje, stengėsi palaužti tautos dvasią, atimti
dvasines vertybes, pavergti lietuvio asmenybę ir nutautinti tikinčiuosius.
Visų aukštesniųjų mokyklų ir universitetų studentams buvo įvestas privalomas mokomasis dalykas – marksizmas-leninizmas. Miestuose buvo steigiami 2 metų vakariniai marksizmo-leninizmo kursai. Juos baigti buvo privalu visiems inteligentams. Laimei, dauguma
žmonių marksistiniu komunizmu nusivylė. Studentai ir inteligentai marksizmą-leninizmą
studijavo tik verčiami.
Ateizmas Lietuvoje tapo tarsi oficialia sovietų valdžios religija, kuriai tarnavo spauda, radijas, televizija. Skleisti ateizmą bolševikai vertė ne tik mokytojus, dėstytojus, vaikų darželio
auklėtojus, bet ir visus inteligentus. Valdžia griebėsi gerai organizuotos administracinės
veiklos. Prie TSRS Ministrų Tarybos veikė Religijų reikalų taryba (RRT), kurios oficialiai
skelbiamas uždavinys buvo prižiūrėti, kad būtų vykdomi įstatymai. Tikrovėje ši įstaiga
administracinėmis priemonėmis kovojo su religija visoje Tarybų Sąjungoje. Lietuvoje veikė
RRT įgaliotinio įstaiga, kuri kovojo su religija prisitaikydama prie vietos sąlygų. Respublikose buvo įkurtos centrinės ateistinės veiklos koordinavimo tarybos ir jų filialai – rajonų
ateistinės tarybos, vadovaujamos rajonų vykdomųjų komitetų pirmininkų pavaduotojų.
Šie pavaduotojai savo rajonuose turėjo beveik nevaržomą laisvę terorizuoti kunigus, mokinius ir kitus tikinčiuosius. Paprastai tai buvo daroma žodžiu, pagal pavaduotojo iš seifo
ištrauktą slaptą saugumo instrukciją – ateistai nenorėjo Lietuvos istorijai palikti savo gėdingų dokumentų
Religijos padėtį Lietuvoje įdėmiai stebėjo ir Valstybės saugumo komitetas. Kiekviena
aktyvesnė veiklos išraiška buvo laikoma grėsme sovietinei valdžiai. Tuometinė Katalikų
Bažnyčios padėtis tiek valdančiosios komunistų partijos Centro komitetui, tiek Valstybės
saugumo komitetui kėlė didelį nerimą – tikintieji gausiai lankė bažnyčias, priiminėjo Sakramentus ir, baisiausia, net išdrįso ginti savo teises.
Maskva reikalavo, kad LTSR represinės struktūros, kovodamos su Bažnyčia, naudotų
tas pačias priemones, kurios buvo išbandytos Rusijoje po 1917 m. Spalio socialistinės revoliucijos. Tačiau Lietuvoje rezultatą pasiekti buvo sunkiau, nes katalikų centras buvo ne
Maskvoje, o Romoje. Todėl sovietai nutarė Bažnyčią griauti ne tik draudimais, lageriais,
persekiojimais, bet ir iš vidaus – per bažnytinius komitetus ir ateistinei valdžiai pataikaujančią Bažnyčios vadovybę. Vadovavosi principu „Skaldyk ir valdyk“!
Pagal sovietinę Konstituciją Bažnyčia buvo atskirta nuo valstybės, tačiau valstybė
smulkmeniškai kišosi į Bažnyčios reikalus per RRT įgaliotinį ir bažnytinius parapijų komitetus, į kuriuos stengėsi prakišti kuo daugiau sau palankių arba visiškai ištikimų žmonių.
Bažnyčios vadovai tuojau suprato klastą kėsintis paralyžiuoti pastoracinę veiklą. Sovietų
valdžia siekė Lietuvoje įvesti tokią tvarką kaip Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir kitur:
bažnytiniai komitetai turi būti tikrieji parapijų šeimininkai, o kunigai – tik samdiniai.
Bažnytinis parapijų komitetas privaląs tvarkyti parapijos finansinius reikalus, atlikti bažnyčių
remontą, į jį tikintieji turi kreiptis norėdami palaidoti mirusiuosius, krikštyti kūdikius arba
tuoktis. Taip buvo siekiama atgrasyti žmones nuo religinių praktikų. Kadangi bažnytinis
komitetas samdė ir atleido kunigus, neteko prasmės ir vyskupo funkcijos. Dažnai vyskupas
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būdavo paliekamas tik kaip dekoracija, kad pasaulis nematytų tikrojo Bažnyčios griovimo.
Kunigai be vyskupų žinios buvo verčiami priimti rajonų vykdomųjų komitetų pasirašytą
naują sutartį su bažnytiniais parapijų komitetais. Jos būdavo suformuluotos vienašališkai ir
labai neaiškiai, ypač apie bažnyčios uždarymą. Ketvirtame sutarties punkte kalbama: „Ši
sutartis gali būti nutraukta… c) jei nustatytąja tvarka nutarta uždaryti maldos namus (kulto
pastatą), kuriuo naudotis buvo leista šia sutartimi“61.
Kad nekiltų pasipriešinimo, sutartį sudarydavo tyliai, ne vienu metu ir net pasitelkdami
apgaulę.
Tie kunigai, kurie permatė valdžios kėslus, priešinosi neaiškiai suformuluotos sutarties
pasirašymui ir nesutiko su bažnytinės jurisdikcijos atidavimu represinių struktūrų įbaugintiems bažnytinių parapijų komitetų nariams. Jie suprato, kad sutartis yra pirmas žingsnis
siekiant galutinai suvaržyti vyskupų ir kunigų veikimo laisvę. Todėl kunigai ir tikintieji
prašė Šv. Tėvo ir Romos kurijos, kad nebūtų skiriami nauji, sovietinei valdžiai pataikaujantys vyskupai; kad skiriant vyskupus apie kandidato vertę būtų atsiklausiama tremtinių vyskupų arba jų įgaliotų kunigų nuomonės; kad nebūtų sovietinei valdžiai daroma diplomatinių
nuolaidų, pasitikint jos gera valia, nes iš ateistų negalima sulaukti nuolaidų derantis – Lietuvos katalikai tiek turės laisvės, kiek jos išsikovos62.
Lietuvos tikinčiųjų bendruomenė skaudžiai išgyveno saugumo siautėjimą, dėl kurio
geriausi Tautos ir Bažnyčios sūnūs vienas po kito atsidurdavo kalėjime.
45 Kaišiadorių vyskupijos kunigai parašė RRT įgaliotiniui K. Tumėnui pareiškimą, kuriame prašė Kaišiadorių vyskupui V. Sladkevičiui, gyvenančiam tremtyje Nemunėlio Radviliškyje, leisti sugrįžti į Kaišiadoris ir eiti vyskupo pareigas. Prašymas taip pat buvo išsiųstas
Religijų reikalų tarybai (RRT) Maskvoje. Įgaliotinis, kaip vieną iš rašto autorių, iškvietė
Daugų parapijos kleboną kanauninką Joną Pilką (1917–2002) pasiaiškinti, kodėl netinka
dabartinis įgaliotinio paskirtas Kaišiadorių vyskupijos valdytojas. Vyskupas V. Sladkevičius
taip ir nebuvo perkeltas – motyvuota tuo, kad jis nesilaikė tarybinių įstatymų63.
1979 m. aktyvesni kunigai kaip alternatyvą RRT pradėjo kurti kunigų tarybas, kurios
pagal Vatikano II susirinkimo nutarimus galėjo veikti kiekvienoje vyskupijoje. Esant kunigų
taryboms, vyskupai ar vyskupijos valdytojai, palaikydami vieni kitus, galėjo lengviau priešintis valdžios prievartai. Jie galėdavo pasakyti privalantys tam tikrą kunigą perkelti, nes
perkėlimo pageidauja kunigų taryba, arba nurodyti turintys Sutvirtinimo sakramentą teikti
konkrečioje parapijoje, nes kunigų taryba tvirtina, kad tai reikalinga pastoracijai64.
Tuometinė Bažnyčios padėtis negalėjo nejaudinti uolių, Dievui ir Tėvynei atsidavusių
kunigų. Reikėjo rasti būdų užstoti skriaudžiamus tikinčiuosius. 1978 m. lapkričio 13 d.
Maskvos krikščionių komiteto pavyzdžiu Lietuvoje buvo įkurtas Tikinčiųjų teisių gynimo
katalikų komitetas (TTGKK), kurio tikslas buvo siekti, kad sovietiniai įstatymai ir jų praktinis taikymas, liečiantis Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalus, neprieštarautų tarptautiniams TSRS
susitarimams. Pirmieji TTGK komiteto nariai buvo kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas
Svarinskas, Vincas Vėlavičius, Sigitas Tamkevičius, Juozas Zdebskis65.
61
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Sovietinė valdžia, „LKB Kronika“ ir Bažnyčia Lietuvoje. LKBK, 1980, Nr. 44.
Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas. LKBK, 1979, Nr. 36.
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Tikinčiųjų teisių gynimo komitetas. Iš kairės: Vincas Valavičius, Alfonsas Svarinskas (1925–2014),
S. Tamkevičius, Juozas Zdebskis (1929–1986), Jonas Kauneckas. Nuotr. iš LKBK archyvo

Po Pirmosios Komunijos iškilmės Nemunėlio Radviliškyje. Centre – vyskupas tremtinys V. Sladkevičius.
1976 m. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotr.
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Komitetas rengė oficialius dokumentus ir protesto raštus LTSR prokurorui, TSKP CK
generaliniam sekretoriui ir kitoms įstaigoms ir organizacijoms. Kai kurie oficialūs komiteto
dokumentai pasiekė užsienį – pvz., UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros
organizacija) (žr. skyrių „Dokumentai“).
Pareiškimuose buvo ginami represinės valdžios persekiojami tikintieji, terorizuojami
vaikai ir jaunimas, prašoma išlaisvinti neteisėtai suimtus ir įkalintus asmenis, reikalaujama,
kad valdžia nesikištų į Lietuvos Katalikų Bažnyčios vidaus gyvenimą, netrukdytų Kauno
kunigų seminarijai laisvai spręsti kandidatų į klierikus priėmimo ir dėstytojų parinkimo
klausimus, reikalaujama grąžinti valdžios atimtas bažnyčias ir t. t.66
TTGKK pagrindiniai reikalavimai buvo tokie67:
Nedelsiant atšaukti ir neversti vykdyti antikonstitucinių, antihumaniškų, visiškai
nesiskaitančių su krikščioniška pasaulėžiūra ir morale įstatymų, prieštaraujančių tarptautiniams Tarybų Sąjungos įsipareigojimams. Tarp tų įstatymų ypatingai svarbūs 1976.VII.28
ir 1966.V.12 ATP įsakai, kurių vykdymas reikalauja tiek iš katalikų dvasininkų ir tiek iš
tikinčiųjų rimtai nusikalsti sąžinei bei Bažnyčios įstatymų reikalavimams.
Nedrausti katekizuoti vaikus.
Nekliudyti ligoniams bei mirštantiems teikti sakramentus.
Nekliudyti atlikti religines apeigas ir teikti sakramentus už aptarnaujamos bažnyčios ribų.
Netrukdyti veikti Kunigų seminarijai, kad ji galėtų laisvai savo nuožiūra priimti kandidatus. Vyskupams leisti laisvai skirti tinkamus dėstytojus Kunigų seminarijai. Nedemoralizuoti seminarijos auklėtinių, siekiant juos užverbuoti KGB agentais; nekliudyti pašalinti iš
Seminarijos netinkamus kunigų luomui auklėtinius. Nesikišti į vyskupų ir kunigų skyrimus.
Atidaryti bažnyčias ir leisti laisvai darbuotis kunigams tose vietose, kur yra katalikų, pvz.:
Novosibirske, Omske, Tomske, Irkutske, Minske ir kitose Tarybų Sąjungos vietose.
Lietuvoje turi būti atidarytos bent šios istorinės ir pastoracinės reikšmės turinčios
bažnyčios: Vilniaus Katedra, Šv. Kazimiero, Kauno įgulos bei Klaipėdos bažnyčios.
Leisti statyti bažnyčias naujai sukurtose didžiųjų miestų gyvenvietėse Vilniuje, Kaune,
Panevėžyje, Šiauliuose ir Elektrėnuose.
Leisti katalikišką spaudą: katekizmus, svarbesnio religinio turinio knygas, katalikiškus
laikraščius, kurių turinys nebūtų žalojamas cenzūros.
Laisvai leisti tikintiesiems lankyti bažnyčią ir priiminėti sakramentus.
Tikintys žmonės pasijuto nesantys vieni. Nesavanaudiškos aukos pavyzdys negalėjo likti
be atgarsio, negalėjo nedaryti teigiamos įtakos religiniam tautos atgimimui. Drąsus kunigų
žingsnis, išėjimas į atvirą, viešą kovą su netiesa ir skriaudomis tą patį troškimą pažadino ir
kitų žmonių širdyse.
Komunistinis režimas TTGK komitetą persekiojo. Dar 1980 m. LTSR prokuroras, įspėdamas TTGK komiteto narį kunigą Sigitą Tamkevičių, pareiškė: „Komitetas – tai uodo zirzimas prie dramblio ausies“ 68. Užuot ėmęsi rimtai nagrinėti komiteto dokumentuose nurodytą
valdžios savivalę tikinčiųjų atžvilgiu, sovietai komiteto narius pavadino apsišaukėliais, o jų
darbą — šmeižtu siekiant silpninti sovietinę santvarką.
66 TTGKK mini penkeriǐ metǐ Ƴsikǌrimo sukaktƳ. LKBK, 1983, Nr. 60.
67 Lietuvos ir Tarybų Sąjungos katalikų gyvenimas, išrinkus Šventuoju Tėvu Joną Paulių II. LKBK,

1979, Nr. 36.
68 TTGKK mini penkeriǐ metǐ Ƴsikǌrimo sukaktƳ. LKBK, 1983, Nr. 60.
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1982 m. birželio mėn. paaiškėjo, jog sovietinė valdžia sutinka leisti vyskupą Vincentą
Sladkevičių grįžti iš tremties. V. Sladkevičius sugrįžo į Kaišiadoris, į savo vyskupiją, ir tapo
Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Tai buvo nedidelė ilgos kovos ir
nuolatinių tikinčiųjų reikalavimų pergalė.
Kunigas Vincentas Sladkevičius vyskupu be sovietinės valdžios sutikimo arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio buvo konsekruotas 1957 m. gruodžio 25 d. Siekdama pajungti Lietuvos bažnytinę hierarchiją savo interesams, sovietinė valdžia neleido naujai konsekruotam
vyskupui eiti savo pareigų. Tremtyje vyskupas V. Sladkevičius išbuvo 23 metus, o vyskupu
be pareigų – beveik 25 metus.
Ankstų 1982 m. rugpjūčio 8 d. rytą Pabiržės bažnyčia (Panevėžio vyskupija) buvo pilna
tikinčiųjų, atėjusių atsisveikinti su vyskupu V. Sladkevičiumi, grįžtančiu į Kaišiadoris.
Pakeliui į Kaišiadorių vyskupiją iš tremties išvykstantį vyskupą ant kelio pasitiko atsisveikinti šimtai Pasvalio ir Pumpėnų parapijos tikinčiųjų. Pasvalio rajono milicija bandė
trukdyti.
Atvykstantį vyskupą sovietinė valdžia leido pasitikti tik prie Kaišiadorių katedros šventoriaus vartų. Nepaisant valdžios pastangų kiek galima sumenkinti iškilmę, tikinčiųjų prisirinko labai gausiai. Minia su gėlėmis užpildė gatvę nuo šventoriaus iki centrinės gatvės.
12.30 val. pradėjo iškilmingai gausti katedros varpai. Pasirodžius vyskupui, minia džiūgavo, klojo ant automobilio ir žemės gėles,
plojo rankomis – kaip kas sugebėjo, taip ir
reiškė savo džiaugsmą. Pro miesto vykdomojo komiteto langus ir nuo durų stebėjo milicininkai ir saugumiečiai. Tai buvo gera
pamoka sovietinės valdžios pareigūnams,
parodžiusi, kokios tuščios yra jų pastangos
suniekinti tikėjimą ir Bažnyčią.
Iškilmėje dalyvavo vyskupai Liudvikas Povilonis (1910–1990), Julijonas Steponavičius ir Antanas Vaičius (1926–2008).
V. Sladkevičius per šv. Mišias sakė pamokslą69:
Lygiai prie 50 metų, 1932 m. čia, šioje
katedroje, aš stovėjau paskui ateitininkų
vėliavą kaip mažas dvylikametis berniukas.
Vaikiškais, bet pilnais entuziazmo balseliais
mes giedodavome ateitininkų himną. Dabar,
praėjus 50-čiai metų, aš vėl stoviu prieš jus
kaip šv. Tėvo paskirtas Kaišiadorių vyskupijos
apaštališkasis administratorius, jūsų vyskuVyskupas V. Sladkevičius grįžta iš tremties.
pas ir ganytojas. Jūs žvelgiate į mane smalKaišiadorys, 1982 m.
V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotr.
siais žvilgsniais, tarsi klausdami: kuo būsi?
69 J. E. vysk. V. Sladkevičius užima Kaišiadorių vyskupo sostą. LKBK, 1982, Nr. 54.
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Į šį klausimą neatsakysiu ir negaliu atsakyti, – į tai atsakys visas mano gyvenimas, atsakys
istorija ir Dievo teismas. Aš galiu tik pasakyti, kuo aš privalau būti pagal Kristaus mintį ir
Bažnyčios paskyrimą, šitai aiškiausiai atskleidžia šv. Tėvo Jono Pauliaus II telegrama, pasiųsta
mūsų krašto vyskupų konferencijos pirmininkui vysk. Liudvikui Poviloniui. Šventasis Tėvas,
atsiųsdamas tokią turiningą, nuostabiai mus paguodžiančią telegramą, parodė mūsų kraštui
nepaprastą palankumą. Dabar visi atidžiai išklausykime šv. Tėvo telegramos žodžius:
„Paskatinti meilės ir rūpesčio Mums labai brangiai Lietuvos Bažnyčiai, Mes kreipiamės
į brolius Vyskupus tą palaimingą dieną, kurią konsekruojamas naujas vyskupas Antanas
Vaičius, kuris valdys kaipo Apaštalinis Administratorius Telšių Vyskupiją ir Klaipėdos Prelatūrą. Tos katalikiškosios bendruomenės džiaugsmu ir Mes džiaugiamės ypač, kad vienu
kartu ir garbingasis sielų ganytojas Vincentas Sladkevičius užima savo vyskupavimą kaipo
Kaišiadorių Apaštalinis Administratorius.
Vyskupas tikrai yra Bažnyčios Dievo suteiktas neįkainuojama dovana, nes Vyskupas
užima apaštalų vietą ir rankų uždėjimu bei konsekravimo žodžius įgyja Šventosios Dvasios
malonę ir šventą charakterį. To galia prakilniu ir nuostabiu būdu jis atstovauja patį Kristų,
Mokytoją, Ganytoją ir Vyskupą ir veikia Jo Asmens galia, kad suburtų Dievo tautą tiesoje ir
šventume ir ja rūpintųsi melsdamasis, sakydamas pamokslus ir atlikdamas visas meilės darbus.
Kunigai gi, kurie yra vienos Kristaus kunigystės dalyviai tarnauti Dievo tautai, dėl šio dalyvavimo kunigystėje ir pasiuntinybėje, tepripažįsta vyskupą savo tėvu ir jo su pagarba teklauso. Pagaliau visa katalikiškoji bendruomenė, kurios tikėjimas yra išbandytas tiesos sunkenybių
ir vargų, teranda savo ganytojuje sielos globą, užsidegimą ir sustiprinimą ištverti tikėjime su
galinga viltimi ir meilės atrama, kad galėtų gyventi vertingai, praktikuodama krikščioniškas
dorybes, kurios papildo tautos išsiauklėjimą ir mokslingumą.
Lietuvos katalikiškąją šeimą pavedame Dievo Gimdytojai, gailestingumo Motinai,
meilės pilna širdimi suteikdami Apaštalinį palaiminimą vyskupams, kunigams, jaunuoliams,
pašauktiems į Viešpaties dalią, taip pat visiems pasišventusiems Dievo garbinimui ir visiems
tikintiesiems. Popiežius Jonas Paulius II.
Pamokslą J. E. vyskupas V. Sladkevičius užbaigė klausimais70:
Ar turės mūsų vyskupija garbingąją dalį? <…> Tai priklausys nuo mūsų. Ar mokėsime
prisikelt iš savo silpnybių ir nukreipt žvilgsnį į Jėzų Kristų. Ar išlaikysime kūdikišką mūsų
pamaldumą į Mariją. Ar tas pamaldumas bus ne vien Šiluvos, Aušros Vartų ar Žemaičių
Kalvarijos nuosavybė, bet ir Pivašiūnų nuosavybė? Nuo mūsų priklauso, kad mūsų vyskupija,
turėjusi džiaugsmingąją ir skausmingąją dalį, turėtų ir garbingąją.
Po iškilmės visi keturi vyskupai teikė Sutvirtinimo sakramentą. Buvo sutvirtinta apie
600 vaikų ir jaunimo.
Vyskupui rūpėjo kunigų vienybė. Jis suprato, kad KGB nuolat kuria planus, kaip efektyviau griauti Lietuvos kunigų vienybę. Klierikai ir kunigai buvo verbuojami tapti KGB agentais, užverbuotus kunigus stengtasi įtaisyti į didžiausias parapijas, juos išleisdavo ir į užsienį.
Norėdami pakirsti kunigų pasitikėjimą ir sumaišyti protus, kad nebūtų išryškinti kunigai
kolaborantai, valstybinio saugumo organai kartais leisdavo vyskupui paskirti ir uolų kunigą
į didelę parapiją arba vienam kitam geram kunigui išvykti į užsienį. Siekdamas sukelti kuo
70 Ten pat.
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daugiau tamsos ir sąmyšio, KGB per savo kolaborantus laiškais ir kitomis priemonėmis
Apaštalų Sostui teikė klaidingą informaciją. Todėl, kalbant apie kunigų vienybės griovėjus,
pirmiausia reikia prisiminti Valstybinio saugumo komitetą, o tik paskui ieškoti antraeilių
priežasčių71. Vykdydamas šį skaldymo darbą, KGB per savo kolaborantus siekė kunigų
vienybės su komunistų partija ir su KGB. Kunigai, visiškai ar iš dalies kapituliavę prieš KGB,
kartais galbūt ir patys to nesuvokdami pradėjo vartoti sovietinę terminologiją, pvz., sakydavo: „Kronika ardo kunigų vienybę“ arba „TTGK komitetas nori išgarsėti“, o kolaborantai
priekaištavo: „LKB Kronikai trūksta meilės!“72 Jie norėjo dirbtinos ramybės, kad Kronika
nedrumstų jų sąžinės ir juodi darbai liktų istorijos tamsoje73.
Šie kunigai taip pat buvo viešinami. Kronikos puslapiuose paliesdavo tik tuos, kurie
garsėjo piktinančiu elgesiu, kurie blokuodavo parapijos jaunimo veiklą, ignoruodavo tikinčiuosius arba bandydavo tokia kaina kopti į bažnytinės hierarchijos viršūnes.
1980 m. spalio 20 d. prie TTGK komiteto prisijungė nauji nariai kunigai Leonas Kalinauskas (Josvainiai), Algimantas Keina (Valkininkai) ir Vaclovas Stakėnas (Krokialaukis,
Alytaus rajonas). Komiteto sekretoriumi buvo išrinktas kunigas Jonas Kauneckas74. Komitete buvo kunigai Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius ir Vincas Vėlavičius.
Lietuvos Bažnyčios padėtis dar pasunkėjo pradėjus valdyti TSKP CK sekretoriui, buvusiam KGB pirmininkui J. Andropovui (valdė 1982–1984 m.). Geriausi kunigai buvo
šantažuojami, jiems grasinama kalėjimu. Buvo gaudomi ir baudžiami protestų parašų rinkėjai, tardomi ir tikintieji – suaugusieji ir vaikai. Plačiausiai išvystyta ateistinė propaganda,
šmeižtai prieš kunigus. Per spaudą ir televiziją aiškinama, kad vaikams iki 18 metų negalima
patarnauti šv. Mišioms, dalyvauti procesijose ir chore. Žmonės buvo tardomi ir baudžiami
už surengtas kalėdines eglutes (Simne, Prienuose, Kybartuose), Vėlinių procesijas. Apie
bažnyčias slankiojo mokytojai, o kai kur net milicija, stebėdama, kad vaikai nebūtų ruošiami
Pirmajai Komunijai. Pasitaikė, kad vaikai buvo sulaikomi gatvėje, įtariant, jog eina mokytis
katekizmo. Kiek represinės struktūros persekiojo tikėjimą viduje, tiek paskui stengėsi suformuoti užsienio opiniją apie visišką religijos laisvę Lietuvoje. Vakarų Europos vyskupų
delegacijos važinėjo į įvairius kongresus, o Lietuvoje kunigai buvo sodinami į kalėjimus75.
Šalyje sklido kalbos, kad su kunigais A. Svarinsku ir S. Tamkevičiumi saugumas susidoros – jie arba žus avarijoje, arba bus nuteisti. Saugumiečiai nuolat gyrėsi turį priemonių
paveikti net žmogaus psichiką. Tai pasitvirtino susidorojant su stačiatikių šventiku Dimitrijumi Dudko. Todėl dar prieš areštą S. Tamkevičius parašė dvasinį testamentą, kuriame, be
kita ko, nurodė76:
<…> Ramia širdimi einu į kalėjimą, kuris tebūnie mano veiklos vainikas. Nelaisvės metus skiriu kaip atgailą už savo klaidas ir už Bažnyčios bei Tėvynės ateitį. Visa, ką kentėsiu,
skiriu už mylimus tautiečius, kad jie išliktų ištikimi Dievui ir Tėvynei, kad nė vienas nenueitų
Judo keliu. Ypatingai trokštu, kad šią ištikimybę išlaikytų Lietuvos bažnytinė hierarchija, kuri
saugumo yra labiau už visus prievartaujama. Broliams kunigams melsiu iš Dievo vienybės
71
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Sovietinė valdžia, „LKB Kronika“ ir Bažnyčia Lietuvoje. LKBK, 1980, Nr. 44.
Ten pat.
„LKB Kronikai“ 10 metų! LKBK, 1982, Nr. 51.
TTG Katalikų Komitetas. LKBK, 1980, Nr. 46.
Laisvai mąstyti gražu, bet dar gražiau mąstyti teisingai. LKBK, 1983, Nr. 59.
Kun. Sigito Tamkevičiaus dvasinis testamentas. LKBK, 1984, Nr. 61.

malonės: vienybės su Kristumi, su Bažnyčia, su Popiežiumi, bet ne su KGB ir ne su Religijų
reikalų taryba.
Nelaisvėje nuolat maldausiu Viešpatį už Lietuvos seses, paaukojusias savo gyvenimą Dievo ir žmonių meilės tarnybai, kad jos didelį dėmesį skirtų kovai už Bažnyčios laisvę ir pagrindines žmogaus teises. Netikėkite, kai valstybinio ateizmo propagandistai sakys, kad ši veikla
esanti politika. Tai ne politika, bet mūsų visų gyvybinis reikalas… O jei politika, tai Bažnyčios
politika, Popiežiaus politika.
Savo širdyje nešiosiu visus tuos brangius Lietuvos tikinčiuosius, su kuriais susidūriau per
20 kunigavimo metų. Likite ištikimi Kristui ir Tėvynei! Išauginkite vaikus, nenusilenkiančius
prieš melą ir prievartą. Tegul jie sukurs protingesnę ir sveikesnę visuomenę už tą, kurioje jums
tenka gyventi.
Tikiu, kad mūsų darbą ir kovą tęs kiti, tik, galbūt, dar uoliau ir vaisingiau, negu tai
pavyko man ir mano draugams. Jeigu kas nors sakys, kad „su galva sienos nepramušite“,
netikėkite šitam pesimizmui. Melo ir prievartos siena supuvusi, o su Kristaus pagalba visa
įmanoma nugalėti.
Jeigu kada nors mane išgirstumėte priešingai kalbant, netikėkite, ten kalbėčiau ne aš, bet
vargšas saugumo sulaužytas žmogus.
Kun. Sigitas Tamkevičius
1982.II.6.
1983 m. sausio 26 d. Raseiniuose buvo suimtas TTGK komiteto narys, Viduklės klebonas kunigas Alfonsas Svarinskas. Laikraštyje „Tiesa“ paskelbtas straipsnis, kad kunigas
piktnaudžiavo dvasininko padėtimi ir užsiėmė antivalstybine, antikonstitucine veikla. Iš
tikrųjų buvo atvirkščiai – TTGK komitetas kaip tik gynė tikinčiųjų teises, kad jie nebūtų
diskriminuojami. Ar tai nusikaltimas? Antivalstybinė veikla? Buvo akivaizdu, kad siekiant
susidoroti su kunigu fabrikuojama byla. Tai visuomenėje sukėlė nerimą ir susirūpinimą
dėl saugumiečių galimybės susidoroti su savo ideologiniais oponentais. Prasidėjo kunigų

Sąžinės kalinys kunigas Alfonsas Svarinskas.
Nuotrauka iš baudžiamosios bylos. LKBK archyvas

Kunigas monsinjoras Alfonsas
Svarinskas (1925–2014).
Nuotr. iš LKBK archyvo
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ir tikinčiųjų protestai, buvo renkami parašai, rašomi pareiškimai LTSR prokurorui, reikalaujama paleisti kunigą A. Svarinską. Kreiptasi ir į TSKP Generalinį sekretorių Jurijų Andropovą77.
Kunigą A. Svarinską tardė tardytojas E. Bičkauskas. Kunigas buvo kaltinamas pagal
LTSR baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalį. Anksčiau, 1946–1956 m., A. Svarinskas
buvo kalinamas už antitarybinę veiklą.
Byla pradėta nagrinėti 1983 m. gegužės 3 d. LTSR Aukščausiajame Teisme. Tą dieną ir
visas kitas bylos nagrinėjimo dienas Lenino prospekto kvartalas ties Aukščiausiuoju Teismu buvo apsuptas milicininkų ir rusų kareivių. Į teismo salę kunigo A. Svarinsko draugai,
pažįstami nebuvo įleidžiami. Leido dalyvauti tik kunigo seseriai ir broliui. Vilniaus gatvėse
prasidėjo atvykusių į teismą žmonių gaudynės. Būrelis tikinčiųjų su gėlėmis stovėjo netoliese. Staiga milicininkų būrys juos apsupo, susodino į autobusą ir nuvežė į Lenino rajono milicijos skyrių. Buvo sulaikyti kunigai J. Razmantas, J. Matulionis, G. Dovydaitis,
A. Svarinsko šeimininkė M. Gavėnaitė. Kitą teismo dieną susirinkusiuosius milicija susodino į autobusą, nuvežė į mišką už Nemenčinės ir ten po vieną paleido. Žmonės apie A. Svarinsko teismą plačiai kalbėjo, net troleibusuose: „Koks galingas kunigas – prieš jį sutelktos
didžiausios jėgos; Vilniuje, kaip ir Lenkijoje, karinė padėtis; neturi prieš kunigą įrodymų,
todėl ir žmonių į teismą neleidžia“78.
Trečią teismo dieną suimtuosius gatvėje jau vežė į Dubingius. Ir taip kartojosi kasdien.
Teismo procesui vadovavo LTSR Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotojas Mykolas
Ignotas, prokuroras – Jurgis Bakučionis, sekretoriavo V. Čaikauskaitė. Gegužės 6 d. buvo
paskelbtas nuosprendis – kunigas Alfonsas Svarinskas nuteistas 7 metus griežto režimo lageryje ir 5 metus tremties79. Čia pat buvo areštuotas kunigas Sigitas Tamkevičius, jį išvežė į
KGB izoliatorių.
Prasidėjo suimtų kunigų gynimas. Vyskupijų kunigai protestus rašė J. Andropovui, Lietuvos KP pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui, Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui P. Anilioniui.
Po kunigo Sigito Tamkevičiaus arešto pasipylė tardymai. Buvo tardomi kunigai, tikintieji, jaunimas ir net vaikai. KGB darbuotojai klausinėjo tardomųjų, ar pažįsta kunigą
S. Tamkevičių, kaip jį charakterizuoja, apie ką jis kalbėjo per pamokslus, ar tardomasis
sąmoningai pasirašė pareiškimus dėl jaunimo diskriminacijos, A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus išlaisvinimo, ar kunigas per pamokslą skaitė pareiškimo tekstą dėl jaunimo terorizavimo iš sakyklos, kas rinko parašus dėl kunigo neteisingo suėmimo80; kas organizavo
prie bažnyčios Kalėdų švenčių metu suruoštą vaikams šventinę eglutę, ką žino apie 1981 m.
rugpjūčio mėnesį Kybartų bažnyčioje vykusį Eucharistinį kongresą, ar jame dalyvavo ir
t. t.81
Ėmė kilti protestai. Kauno vyskupijos kunigai rašė TSKP generaliniam sekretoriui,
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui J. Andropovui82:
77
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Laisvę kun. Alf. Svarinskui. LKBK, 1983, Nr. 57.
Kun. Alfonso Svarinsko teismas. LKBK, 1983, Nr. 58.
Ten pat.
Kratos ir tardymai. LKBK, 1983, Nr. 57.
Kratos ir tardymai. LKBK, 1983, Nr. 60.
Protestai nesiliauja. LKBK, 1983, Nr. 60.

Suimtieji kunigai, kaip Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto nariai, atitinkamiems valstybės
organams įteiktuose dokumentuose taip pat nė vienu žodžiu nepasisakė prieš valstybę ar jos
santvarką, o tik kėlė viešumon faktus, rodančius tikinčiųjų diskriminavimą įvairiose gyvenimo srityse. Jų visa veikla buvo iškėlimas aikštėn ateistų savivaliavimų, užgaunančių tikinčiųjų
jausmus. O jei tie savivaliavimai buvo keliami viešumon, tai ar galima tai laikyti valstybės ir
jos santvarkos šmeižimu ir užtai bausti?
Raštą pasirašė 95 kunigai. Kremliui taip pat rašė 125 Panevėžio vyskupijos kunigai.
1983 m. spalio 5 d. į Valstybės saugumo komitetą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tardyti kunigo Sigito Tamkevičiaus byloje buvo iškviestas tremtinys vyskupas Julijonas
Steponavičius. Tardomas jis atsisakė būti liudininku byloje ir pareiškė, kad, kaip vyskupas, gali tik didžiuotis tokiu kunigu, o ne niekinti83. Į klausimus, ar yra matęs Kroniką,
ar prisidėjo prie TTGK komiteto dokumentų rengimo ir t. t., vyskupas atsisakė atsakyti.
Tardymas truko apie 3 valandas. Tardymo protokolo vyskupas J. Steponavičius nepasirašė.
Vienas saugumietis priekaištavo vyskupui, kam priimantis pas save kunigus, tikinčiuosius
ir šiaip įvairius interesantus, barė, kad remia TTGK komitetą, pogrindžio leidinį Kroniką,
teiravosi, kodėl nenori ramiai gyventi, kam rūpinasi ne savo reikalais ir panašiai84.
1983 m. gegužės 29 d. Kelmės rajone Žalpių parapijos atlaidų metu buvo renkami
parašai po protestu dėl kunigo Alfonso Svarinsko nuteisimo ir kunigo Sigito Tamkevičiaus
suėmimo. Po Sumos į bažnyčią įėjo saugumietis Lapinskas ir jėga bandė atimti iš Arvydo Juškos protesto tekstą su parašais. Žmonės neleido, saugumietį apkumščiavo. Tą pačią
dieną milicija ir saugumas pradėjo ieškoti kaltininkų. Sekmadienio vakarą pas parapijos
kleboną atsilankė rajono prokuroras, o Kelmės autobusų stotyje buvo sulaikyti Žalpių parapijos vargonininkė Regina Teresiūtė ir parašus rinkę vaikinai: Juška ir Alvydas Vainoras.
Jie visi buvo melagingai kaltinami muštynių organizavimu. Iš sulaikytų jaunuolių milicijos
pareigūnai tyčiojosi, jie buvo tardomi. Paleisti tik kitą dieną85.
1983 m. rugpjūčio 8 d. į Valstybės saugumo komitetą pas tardytoją Juozą Marcinkevičių
buvo iškviestas Lazdijų parapijos klebonas kunigas Vincas Jalinskas. Jo klausinėjo apie
kunigą Sigitą Tamkevičių – ar pamoksluose nebuvo šmeižiama tarybinė santvarka, ar teko
dalyvauti Kybartų bažnyčioje Kalėdų šventėje vaikams, kas buvo Kalėdų Senelis. Tardytojas
J. Marcinkevičius aiškino, kad S. Tamkevičius perduoda žinias į užsienį, domėjosi Kronika,
teiravosi V. Jalinsko, kas leidinį leidžia, ar S. Tamkevičius nebuvo jo redaktorius. Kunigas
V. Jalinskas paaiškino, kad Kroniką rašo, leidžia, daugina ir platina tikintieji86.
1983 m. rugsėjo 30 d. į Vilniaus KGB pas tardytoją V. Baumilą buvo iškviestas Bartininkų
parapijos klebonas kunigas Antanas Liubšys. Saugumietis jį apklausė kaip liudininką kunigo
S. Tamkevičiaus byloje. Į klausimą, kaip vertina kunigą S. Tamkevičių kaip žmogų ir kunigą,
A. Liubšys atsakė, kad tai itin aukštos moralės ir gilios dvasios žmogus, kad Lietuvai reikia daugiau tokių kunigų. Atsakydamas į klausimą, ar myli ir gerbia kunigą S. Tamkevičių
žmonės, tardomasis patvirtino, kad suimtąjį kunigą labai myli ir gerbia visi jį pažįstantys
tikintieji ir kunigai87.
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Pasirašyti tardymo protokolą kunigas A. Liubšys atsisakė. Tardytojas susinervino ir
paklausė, kodėl jis nenori pasirašyti, nors jo parodymai apie kunigą S. Tamkevičių tik teigiami ir byloje galėtų pasitarnauti jo naudai. „Niekas negali pasitarnauti jo naudai, nes jūs
teisiate nekaltą, ir neieškote tiesos. Nei mano, nei kitų liudininkų teigiami parodymai čia
nieko nenulems,“ – atsakė kunigas A. Liubšys88.
Į tardomųjų pateikiamus konkrečius faktus apie persekiojimą dėl religijos saugumiečiai nekreipė dėmesio ir nė vieno iš tų faktų į tardymo protokolus neįtraukė. Protestuodami
dėl neteisėto kunigų suėmimų, pasipiktinę tokiu nagrinėjimu ir bijodami, kad vėliau apklausos protokolai nebūtų suklastojami, prirašant valdžios pareigūnams naudingus „parodymus“ apie kunigo S. Tamkevičiaus asmenį, tikintieji atsisakydavo pasirašyti tardymo protokolą. Tai saugumo darbuotojus ypač siutino. Saugumiečiai skubėjo įrodyti, kad kunigai
S. Tamkevičius ir A. Svarinskas areštuoti ir sąmoningu tarybinės santvarkos juodinimu bei
šmeižimu kaltinami teisingai, kad TSRS klestinti sąžinės laisvė ir už religinius įsitikinimus
niekas nepersekiojamas ir neterorizuojamas.
1982 m. gruodžio 2 d. buvo perskaitytas nuosprendis. Kunigas S. Tamkevičius buvo nuteistas 6 m. griežto režimo lagerio ir 4 metams tremties. Teisme, išgirdęs prokuroro siūlomą
bausmę, kunigas pasakė: „Dirbau visur, kur Dievas mane siuntė, o dabar Jis mane siunčia
ten, kur esu labiausiai reikalingas <…> Garbė Jėzui Kristui ir Marijai.“89
Nuteisus kunigus S. Tamkevičių ir A. Svarinską TTGK komiteto veikla buvo suparalyžiuota. Sovietinis režimas ėmėsi gesinti kitus organizuoto priešinimosi prievartai židinius – kunigų tarybas. P. Griškevičius, LTSR CK pirmasis sekretorius, reikalavo paskelbti
jas antitarybinėmis organizacijomis. Tačiau šios tarybos pagal naująjį Bažnytinės teisės kodeksą turėjo būti sudaromos.
Tada sovietai nutarė padaryti viską, kad kunigų tarybos, o ypač konsultorių kolegijos,
vyskupijose būtų sudaromos iš kunigų, palankių jų sumanymui griauti Katalikų Bažnyčią
iš vidaus ir slopinti Tautos dvasinį atgimimą. Ypač grubiai ir atvirai RRT įgaliotinis kišosi
į Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos konsultorių kolegijų, kurios, esant reikalui, turėjo teisę rinkti naują valdytoją, sudarymą. RRT įgaliotinis P. Anilionis kategoriškai
pareiškė, kad be jo aprobacijos konsultorių kolegijos negalios90.
Po kunigų Alfonso Svarinsko, Sigito Tamkevičiaus, Jono Kastyčio Matulionio areštų dalis kunigų ėmėsi platinti mintį, kad konfliktinių situacijų su bedieviška valdžia atvejais reikia
daryti nuolaidas, pasigirdo balsų, išdrįsusių nuteistų kunigų pasiaukojamą veiklą laikyti neprotingais išsišokimais, o juos pačius kaltinti vienybės ardymu91. Kitaip manančius ir kitaip
besielgiančius vadino trumparegiais, kenkiančiais Bažnyčios vienybei. Saugumiečiai greitai
pastebėjo pakitusią nuomonę. Viename ankstesnių pokalbių su kunigais RRT įgaliotinis
P. Anilionis pabrėžė, kad po kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus areštų atmosfera
tarp kunigų pagerėjo, ir akcentavo, jog tai neabejotinai teigiamai atsilieps visai Katalikų
Bažnyčiai. Tačiau apribojimai ir toliau griežtėjo. Pvz., P. Anilionis gąsdino vyskupą Juozą
88 Ten pat.
89 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
90 Lietuvos Katalikų Bažnyčios kova darosi vis sunkesnė, o priešas – klastingesnis. LKBK, 1984, Nr. 64.
91 Grįžta Murovjovo – Stalino laikai. LKBK, 1986, Nr. 71.
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Preikšą (1926–2018), Lietuvos krikšto jubiliejinės komisijos pirmininką, kad jį nušalins ir
uždraus švęsti Lietuvos 600 metų krikšto jubiliejų92.
XX a. 9-ojo dešimtmečio viduryje Sovietų Sąjungoje prasidėjo demokratijos procesai,
represijų mastas buvo kitoks negu ankstesniais metais. TSRS komunistų partijos generaliniu sekretoriumi tapo M. Gorbačiovas (vadovavo 1985–1991). Jis vykdė „viešumo“ (rus.
гласность) ir „pertvarkos“ (rus. перестройка) politiką, prisidėjusią prie šaltojo karo pabaigos. Prasidėjo politinis atšilimas.
Kronika skelbė apie gėdingojo 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo–Ribentropo pakto
pirmąjį viešą paminėjimą. 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie paminklo Adomui Mickevičiui vyko mitingas. Jį, nepaisydama sovietinės administracijos draudimo, surengė Lietuvos
laisvės lyga. Mitinge buvo reikalaujama likviduoti šio pakto ir slaptųjų protokolų padarinius
ir grąžinti Lietuvos Nepriklausomybę. Pagrindiniai organizatoriai buvo Nijolė Sadūnaitė,
Antanas Terleckas, Vytautas Bogušis ir kiti disidentai. Mitinge dalyvavo apie 3 tūkstančiai
žmonių. Nors sovietų represinės struktūros akylai stebėjo fotografuodamos ir filmuodamos
mitingą, mitingo organizatorių ir dalyvių neįkalino ir neišsiuntė į lagerius – jie buvo tik
pasmerkti darbo kolektyvuose, kai kurie išmesti iš darbo, suimti ir vėl paleisti.

Molotovas pasirašo paktą, už jo – Ribentropas, dešiniau – Stalinas (šviesiu švarku). Maskva, 1939 m.
rugpjūčio 23 d. Nuotr. iš Vikipedijos
92 Ten pat.
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Nesankcionuotame mitinge viešai pasmerktas Molotovo–Ribentropo paktas.
Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo, 1987 m. rugpjūčio 23 d. ELTA nuotr.

Nesankcionuotame mitinge viešai pasmerktas Molotovo–Ribentropo paktas.
Dešinėje – kalbanti ses. Nijolė Felicija Sadūnaitė. Vilnius, 1987 m. Nuotr. iš LKBK archyvo
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1987 m. rugpjūčio 28 d., apie 17 val., Nijolė Sadūnaitė važiavo lengvuoju automobiliu
Kauno link. Už Vievio automobilį sustabdė 6 ar 7 milicininkai ir keli civiliškai apsirengę
asmenys. N. Sadūnaitei liepė išlipti ir sėsti į šalia stovintį automobilį „Žiguli“ be numerių.
Kai N. Sadūnaitė paklausė, dėl ko ją sulaiko, civilis piktai suriko: „Žinojai, kad neturi teisės
išvažiuoti iš Vilniaus!.. Vien už sekmadienio demonstraciją. Ją per maža sušaudyti…“
Nijolę Sadūnaitę pasodino tarp milicininko ir saugumiečio, kalbančių tik rusiškai. Civilis
lietuviškai ėmė grasinti, esą disidentams reikią Stalino, o visus demonstrantus jis, saugumietis, pats iššaudytų…93
N. Sadūnaitės į Vilnių nevežė, šunkeliais, miškais nuvingiavo Baltarusijos link. Vežiojo
visą vakarą, apie vidurnaktį sugrįžo į Vilnių. Valakampių paplūdimyje iš krūmų išlindo pora
milicininkų ir saugumiečių pamaina – trys civiliai. Juos vadino jaunesniaisiais F. Dzeržinskio broliais su „neišsivysčiusiomis smegenimis“. Šie vėl Nijolę nuvežė į Baltarusiją, iki Molodečno miesto. Kitą dieną apie 14 val. sugrįžo į Valakampius, ten po kiek laiko iš krūmų
išlindo dar viena čekistų pamaina. Šie N. Sadūnaitę vežiojo po Lietuvą – Ignaliną, Sniečkų
(dabar Visaginas), Zarasus, Uteną ir t. t. Pravažiuojančius žigulius be numerių du kartus
sustabdė kelių milicija, bet, vos tik vairuotojas parodydavo dokumentą, atidavė pagarbą ir
praleido. Ignalinoje vairuotojas pažeidė eismo taisykles, bet kelių autoinspekcija, patikrinusi dokumentus, vietoj nuobaudos taip pat atidavė pagarbą. Apie 23 val. N. Sadūnaitę nuvežė
prie pat jos buto durų, liepė naktį niekur neišeiti, o sekmadienį neišvažiuoti iš Vilniaus. Visą
naktį N. Sadūnaitės butą saugojo du vyrai – rūkydami vaikščiojo po langais94.
1987 m. spalio 14 d. Nijolę Sadūnaitę iškvietė į prokuratūrą pas tardytoją Jurkštą kaip
liudininkę byloje dėl Kronikos spausdinimo ir platinimo, siekė sužinoti, koks pačios N. Sadūnaitės vaidmuo rengiant jos autobiografinę medžiagą knygai „KGB akiratyje“. Tardomoji
paaiškino, kad Kronika rašo tik tiesą, o kas rašoma apie ją pačią – nežinanti. Į klausimą, koks
jos vaidmuo rengiant biografinę medžiagą, N. Sadūnaitė neatsakė, pareiškė, kad atsakys tik
teisme. Tardytojas Jurkštas klausė N. Sadūnaitės, ar ji yra 1985 m. Čikagoje „Ateities“ leidykloje išleistos knygos „KGB akiratyje“ autorė, reikalavo papasakoti apie knygos sukūrimą, platinimą ir tikslą. N. Sadūnaitė pripažino esanti autorė, o daugiau liudyti atsisakė, motyvuodama tuo, kad sovietų valdžia ją laiko antros klasės žmogumi – neatiduoda iš užsienio jai
siųstų laiškų ir siuntinių. Paklausta, ar knygoje autobiografiniai faktai surašyti teisingai,
N. Sadūnaitė paaiškino, kad visa sovietinė tikrovė aprašyta sušvelnintai, o kaip ją atspausdino
leidykla – nežinanti, pati knygos nėra mačiusi, tik ją parašiusi ir perdavusi leidėjams95.
Baigiantis tardymui, kuris truko maždaug pusantros valandos, prisistatė prokuroras
J. Bakučionis ir dar vienas asmuo. J. Bakučionis perskaitė N. Sadūnaitei įspėjimą dėl rugpjūčio 23 d. vykusios demonstracijos Vilniuje, o nepažįstamasis filmavo. N. Sadūnaitė, protestuodama prieš neteisėtą prievartinį filmavimą, parašė pareiškimą TSRS generaliniam prokurorui Rekunkovui: „Filmavimą laikau pasikėsinimu į mano asmens orumą, kadangi nežinau,
kur ir kam bus panaudota kino juosta, juo labiau, kad filmavo žmonės, priešiškai nusiteikę
mano atžvilgiu dėl mano veiklos, susijusios su žmogaus teisių gynimu. Reikalauju nutraukti panašias akcijas ir sunaikinti minėtą kino juostą.“96 Po tardymo N. Sadūnaitę paleido.
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Saugumas taip pat persekiojo Robertą Grigą, dalyvavusį mitinge prie A. Mickevičiaus paminklo. 1987 m. rugpjūčio 28 d.
apie 23 val. Širvintų rajono Kiauklių parapijos zakristijonas
R. Grigas su vilniečiu Algirdu Masilioniu (vairuotoju), dirbusiu klebonijoje darbininku, vyko namo. A. Masilionio žigulius
sustabdė priešais lengvuoju automobiliu važiavę 5 įtartini
tipai, kurie net nemėgino slėpti esą KGB darbuotojai. Jie jėga
ištempė iš A. Masilionį ir R. Grigą mašinos. Robertą įstūmė
į savo automobilį, prieš tai keletą kartų kirto jam taip, kad
lūžo vienas krūminis dantis, nuskriejo šalin batas. Kagėbistai
nusivežė R. Grigą į Širvintas, važinėjo po užkampius, kažką
tarėsi su milicininkais, demonstratyviai klausė vienas kito, ar
paėmė kastuvą, grasindami nužudyti ir užkasti. Nuvežė į mišką.
Ten pastovėję apie pusvalandį, vežė toliau, kad nepažintų
Kunigas Robertas Grigas.
Nuotr. iš Vikipedijos
vietovės. Iš R. Grigo atėmė (ir nebegrąžino) akinius. Smurtautojai kalbėjosi lietuviškai rusišku žargonu. Vežiojo visą naktį.
Apie 8 val. ryto sustojo nepažįstamame mieste, ėmė aiškinti, kad visa tai – įspėjimas už
dalyvavimą laisvės mitinge Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo. Paryčiui du kažkur
nuėjo, o likusieji snaudė. R. Grigas šoko iš automašinos ir, galvodamas, kad yra kur nors
Rusijoje, bėgo rusiškai šaukdamas: „Aš esu Grigas Robertas, Lietuvos pilietis! Jeigu mane
kas nužudys, žinokite, kad tai KGB darbas!“97
Praeiviai R. Grigui paaiškino, kad jį atvežė į Joniškį. Tada jis nubėgo į bažnyčią. Ten rado zakristijoną, o po kiek laiko atėjo du kunigai – klebonas Juozas Dobilaitis (1928–2014)
ir vikaras Alvydas Grabnickas. Kunigai jį priėmė, pamaitino. Tikintieji davė bėgliui batus,
striukę (buvo vienmarškinis) ir pinigų grįžti namo. R. Grigas atliko išpažintį, dalyvavo
šv. Mišiose, priėmė šv. Komuniją. Kriauklių parapijos klebonas Rokas Puzonas šio įvykio
nenutylėjo. Jis iš kitur paskambino (klebonijos telefonas buvo atjungtas) Širvintų milicijai
ir pranešė apie brutalų R. Grigo pagrobimą. Milicijos skyriuje atsakė, kad, matyt, „kas nors
pajuokavo…“ Tada kunigas R. Puzonas su svečiais – Vytautu Bogušiu, Juliumi Sasnausku,
Algirdu Masilioniu, Andriumi Tučkumi – dvejais žiguliais išvyko į Vilniaus KGB aiškintis
dėl Roberto. Abu jų automobilius visą kelią lydėjo volga be numerių. Vilniuje, vienoje iš Šeškinės sankryžų, R. Puzono mašiną 30 min. po vidurnakčio sustabdė autoinspekcija. Vienas
iš inspektorių rusiškai pareikalavo dokumentų ir atidaryti bagažinę. Tuo metu pasirodė dar
dveji žiguliai ir anoji volga. Iš jų išlipo saugumiečiai, sugriebė kunigą R. Puzoną ir ėmė
tempti į savo automobilį. V. Bogušis sušuko autoinspektoriams: „Vyrai, kodėl jūs vykdote
šio kagėbisto nurodymus?!“ Saugumietis ėmė keikti necenzūriniais žodžiais ir kelis kartus smogė V. Bogušiui. Autoinspektoriai ir trys saugumiečiai jėga tempė kunigą į savo automobilį, kelis kartus jam kirto. R. Puzonas pargriuvo. Pakėlę nuo žemės, įsitempė į savo
automobilį, o klebono žigulius įsakė nuvaryti į kelių inspekciją. V. Bogušis ir A. Masilionis
tą pačią naktį pasiekė Kaišiadoris ir apie įvykį informavo vyskupą Vincentą Sladkevičių98.
Jėga paimtą kunigą R. Puzoną trys saugumiečiai vežiojo po Vilniaus ir Trakų rajonus.
Kunigas reikalavo vežti į KGB ar milicijos skyrių, bet pagrobėjai atsakė: „Greit pamatysi, kur
97 Pareiškimai ir protestai. LKBK, 1987, Nr. 75.
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mes tave nuvešime.“ Per Vilnių, Nemenčinę, Pabradę, Švenčionis nuvežė į kažkokį
Baltarusijos mišką. Ten kelis kartus sustoję
tarėsi. Vienas iš saugumiečių grasino: „Nusibodo tau žmoniškas gyvenimas, paragausi šuniško.“ Atvežę į Svierių (Baltarusija,
Minsko sritis) miestelį, apie 11 val. paleido:
„Grįžk į namus kuo nori. Šį kartą gavai nuo
mūsų tik tiek. Jeigu per pamokslus toliau
minėsi Ribentropo–Molotovo paktą, bus
tau liūdniau. Važiuok tik į namus, niekur
neužsuk.“99
Sugrįžęs per pamokslą kunigas R. Puzonas papasakojo parapijiečiams, kur buvo
daugiau kaip parą dingęs.
Kiauklių kolūkio pareigūnai iškvietė
bažnytinio komiteto narius ir reikalavo,
kad komitetas nutrauktų darbo sutartį su
zakristijonu R. Grigu. Tačiau komitetas nesutiko: „Roberto Grigo dorovei ir pareigų
atlikimui mes jokių priekaištų neturime,
esame juo patenkinti. Priverstinį sutarties
nutraukimą, kaip be mūsų žinios padarytą,
laikome negaliojančiu. Jei pas mus liaudies
valdžia, prašome skaitytis su daugumos nuomone100.“ Pasirašė 102 Kiauklių parapijos
Kunigas Rokas Puzonas. Nuotr. iš LKBK archyvo
tikintieji. Po to viskas trumpam nurimo.
Nors režimo gniaužtai dar nebuvo atsipalaidavę, visų vyskupijų tikintieji, vyskupai ir kunigai rengėsi 1987 metais minėti Lietuvos
krikšto 600 metų jubiliejų. Panevėžio vyskupijos kunigai pareiškimu kreipėsi į TSKP CK
generalinį sekretorių M. Gorbačiovą, pažymėjo, kad ateizmo aktyvistai TSRS konstitucijoje garantuojamą sąžinės laisvę paverčia niekais, ir išvardijo pagrindinius režimo draudimus101:
1. Tikinčiųjų tėvų vaikai persekiojami mokyklose, terorizuojami už bažnyčios lankymą,
jiems neleidžiama stoti į aukštąsias mokyklas.
2. Valstybės tarnautojai, mokytojai negali viešai atlikti savo religinių pareigų, kaip reikalauja jų įsitikinimai ir sąžinė, todėl priversti vykti to daryti į tolimas vietas, kur jų niekas
nepažįsta, arba tuoktis, vaikus krikštyti naktimis, kad niekas nepamatytų.
3. Nors TSRS Konstitucija garantuoja visų piliečių lygybę, tikintiesiems negalima rengti
ekskursijų, pasisamdyti mašinos katalikiškoms laidotuvėms, net taksi nuvykti į atlaidus, pvz.,
Šiluvą, Žemaičių Kalvariją – Varduvą. Ne visuomet tikintiesiems leidžiama ligoninėn prieš
99 Ten pat.
100 Ten pat.
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mirtį ligoniui pakviesti kunigą. Neleidžiama pasimelsti prie tikinčiojo šarvojimo salėse, kaip
įprasta katalikams.
4. Pagal LTSR Konstitucijos 50 straipsnį Bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet gyvenime yra kitaip: kai vyskupai ir vyskupijų valdytojai skiria ar iškelia iš parapijų kunigus, RRT
įgaliotinis, kaip ateistinės valdžios atstovas, trukdydamas Bažnyčios gerovei priima galutinį
sprendimą dėl parapijos kunigų paskyrimo ar iškėlimo, kandidatų į vyskupus ar vyskupijų
valdytojus rinkimo, Kunigų seminarijos dėstytojų paskyrimo, klierikų priėmimo ir leidžia jų
priimti per mažai, dėl to labai trūksta kunigų.
5. Krikščionybė Lietuvoje pirmiausia įvesta Vilniuje, o Vilniaus Katedra yra Lietuvos
krikščionybės lopšys, bet ši šventovė iš tikinčiųjų atimta. Šv. Kazimieras yra Lietuvos globėjas,
o jo vardo bažnyčia paversta ateistiniu muziejumi, Klaipėdos tikinčiųjų aukomis pastatyta
bažnyčia – filharmonijos sale. Tai pasityčiojimas iš tikinčiųjų.
6. TSRS yra įsipareigojusi laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, kurios 18 skyriuje nurodoma: „Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė
apima ir laisvę išpažinti savo religiją arba savo įsitikinimus pavieniui ir kartu su kitais, viešai
arba privačiai, mokslo skelbimu, pamaldomis ir religinėmis bei ritualinėmis apeigomis.“
TSRS taip pat yra įsipareigojusi vykdyti Helsinkio konferencijos susitarimus, kurių VII
skyriuje pasakyta: „Dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines laisves,
įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę…“, o X skyriuje nurodoma: „Dalyvaujančios valstybės sąžiningai vykdys savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę – tiek tuos
įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę – tiek tuos įsipareigojimus, kurie išplaukia iš visuotinai pripažintų teisės principų bei normų, tiek ir tuos, kurie išplaukia iš tarptautinių teisę
atitinkančių sutarčių ir kitų susitarimų, kuriose jos dalyvauja.“ Todėl pirmiau išvardytos
skriaudos yra nusižengimas tarptautiniams įsipareigojimams.
7. Kai kunigai ir tikintieji jiems daromas skriaudas ir šmeižtus iškelia viešumon, jie kaltinami Tarybų Sąjungos šmeižimu ir yra teisiami, kaip antai kunigai A. Svarinskas, S. Tamkevičius, Jonas Kastytis Matulionis, o kai kurie katalikai pasauliečiai yra nuteisti tik už tikinčiųjų
teisių gynimą. Jei vyriausybė laikosi Konstitucijos ir įsipareigojimų, juos reikia išlaisvinti.
Pareiškimą pasirašę 127 kunigai nurodė prašantys, kad antikonstitucinės neteisybės ir
tikinčiųjų diskriminacija būtų pašalinta ir atitaisyta.
Lietuvos bažnyčios hierarchai gavo sveikinimų Lietuvos 600 metų krikšto jubiliejaus
proga iš įvairių pasaulio šalių. Kronika dėkojo Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkui kardinolui Hiofneriui (Joseph Höffner), Čikagos kardinolui Bernardinui, Vienos
arkivyskupui Groeriui (Hans Hermann Groër) OSB, Australijos senatui, JAV prezidentui
R. Reiganui ir katalikų organizacijoms iš JAV, Vokietijos Federacinės Respublikos, Austrijos
ir Airijos. Ypač dėkota 66 JAV kongresmenams už kreipimąsi į TSRS CK generalinį sekretorių M. Gorbačiovą dėl kunigų sąžinės belaisvių išlaisvinimo iš sovietinių lagerių102.
Švenčiant Lietuvos 600 metų krikšto sukaktį, sujudo ir vyriausybė. Mokslininkai
1987 m. sausio mėn. Vilniaus respublikinėje bibliotekoje organizavo mokslinę konferenciją.
Konferencijoje kalbėjęs filosofijos mokslų daktaras prof. Bronius Genzelis įvertino didžiulę
krikščionybės priėmimo reikšmę Lietuvai. Jis teigė, kad kultūrinėje plotmėje krikščionybės
įtaka teigiama – Lietuvai tapo prieinami krikščioniškųjų Vakarų Europos tautų sukaupti
102 Dėkojame! LKBK, 1987, Nr. 74.
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kultūriniai lobiai; politinėje – neigiama dėl padidėjusios lenkų tautinės įtakos, o Lietuvos
krikšto reikšmės religiniu aspektu pranešėjas nevertino, nutylėjo. B. Genzelis pažymėjo,
jog religinį ekstremizmą pagimdė ateistinis ekstremizmas, pabrėžė, kad Lietuvos kultūrai
padarė daug žalos tarybinės santvarkos metais kultivuotas „buldozerinis ateizmas“, kai buvo
brutaliai naikinami religinio meno paminklai – Lietuvos pakelių kryžiai, koplytėlės103. Tai
buvo vienintelis valdžios atstovas, išdrįsęs viešai pasakyti, kad ateizmas – tautos blogybė:
sunaikino daug kultūrinių, istorinių, tautinių vertybių.
Neatsiliko ir ateizmo fortas – RRT ir jo įgaliotinis Anilionis organizavo kelis posėdžius
su vyskupais ir reikalavo pasirūpinti, kad jubiliejaus metu nebūtų kunigų „ekstremistų“
išsišokimų.
Dar prieš jubiliejų birželio pradžioje laikraščiai buvo pilni ateistinių straipsnių: „Tiesoje“ – „Vatikanas ir paskutinės arkivyskupo mišios“, „Mistikos skraistę atskleidus“, „Keliauninkas iš Vatikano“, „Negaliu tylėti“; „Literatūroje ir mene“ – „Vadinant tikraisiais vardais“;
„Komjaunimo tiesoje“ – „Švelnusis inkvizitorius“, „Iš kur šventieji ir kam jie“. Televizija
prieš jubiliejų rodė ateistinius filmus: „Gylys“, „Devyni nuopuolio ratai“, „Kunigo naudą
velniai gaudo“. Visa tai buvo daroma siekiant pašiepti tikinčiuosius ir sumenkinti jubiliejų.
Televizijos laidų vedėjai pokalbiuose apie Kryžių kalną tvirtino, kad tikintieji išniekino
pagoniškųjų protėvių laidojimo vietą, ir svarstė, kad kalną reikėtų sunaikinti104.
Pagrindinis Lietuvos 600 metų krikšto jubiliejaus minėjimas vyko birželio 28 d. Vilniuje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Sumos metu. Šventorius buvo išraustas, nesutvarkytas, nes
valdžia neleido nusipirkti plytelių, lyjant žmonės per šv. Mišias stovėjo purve105. Vilniaus
Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika buvo nacionalizuota.
Tą pačią dieną minėjimai vyko kitose penkiose Vilniaus bažnyčiose. Iškilmingoms
pamaldoms Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje vadovavo J. E. arkivyskupas Liudvikas Povilonis, Šv. Teresės bažnyčioje – vyskupas Romualdas Krikščiūnas ir Vilniaus arkivyskupijos
valdytojas Algirdas Gutauskas, Šv. Mikalojaus bažnyčioje – iš Žagarės atvykęs tremtinys
vyskupas Julijonas Steponavičius ir Panevėžio vyskupijos valdytojas Kazimieras Dulksnys, Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje – vyskupas Juozas Preikšas. Dviejose
Vilniaus bažnyčiose – Šv. Dvasios, kur vadovavo vyskupas Vladislovas Michelevičius, ir
Šv. Rapolo, kurioje dirbo vyskupas Vincentas Sladkevičius – iškilmingos jubiliejinės pamaldos buvo laikomos lenkiškai106.
Šilčiausias minėjimas buvo Šv. Mikalojaus bažnyčioje. Tikintieji nuoširdžiai sutiko
savo ganytoją vyskupą J. Steponavičių, kuriam 26 metus nebuvo leidžiama grįžti į Vilnių.
Ši bažnyčia – viena iš seniausių Lietuvoje, statyta 1387 m. Ji daugelį amžių buvo lietuvybės
židinys – tiek carizmo priespaudos metais, tiek Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą ir sovietmečiu. Visuotinėje maldoje iškilmingus pasižadėjimus ir padėkos žodžius Viešpačiui išreiškė vaikai, jaunimas, jaunavedžiai, šeimų tėvai, klierikai ir kunigai. Į bendras maldas įsijungė
ir daugiatūkstantinė tikinčiųjų minia, užpildžiusi bažnyčią, šventorių ir gatves. Vyskupams
vadovaujant, tauta atnaujino Krikšto įžadus, buvo pašventintas Lietuvos krikšto jubiliejui
skirtas medalis.
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Po jubiliejaus pamaldų grupelė jaunimo
norėjo padėti gėlių prie vieno iš Lietuvos
krikštytojų – Vytauto Didžiojo – antkapinės
lentos Vilniaus Katedroje. Kai susirinko prie
Vilniaus Katedros, lietuviškosios krikščionybės lopšio, durų, pamatė lentelę „Dėl techninių kliūčių muziejus nedirba“. Jaunuolius
stebėjo civiliai asmenys, tarp jų žmonės atpažino saugumietį R. Rainį. Netrukus prie
būrelio prisiartino vyriškis ir moteris. Ji, prisistačiusi kaip miesto valdžios atstovė, pareikalavo iš jaunuolių pasišalinti iš Gedimino aikštės, nes esą būriuodamiesi trukdą
nežinia kokiai dainų šventei. Į klausimą,
kodėl vieniems piliečiams galima stovėti
Gedimino aikštėje, o kitiems draudžiama,
civilis atsakė: „Eikite, nes iškviesiu patrulį ir
jus tuoj pat išveš.“ Jaunuoliai suklupo prie
uždarytų šventovės durų ir ėmė tyliai melLietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo antkapinė
lenta Vilniaus katedroje. Nuotr. iš Vikipedijos
stis. Po maldos prie katedros durų paliko
tris baltas lelijas ir patraukė Gorkio (dabar –
Didžioji) gatve link uždarytos Šv. Kazimiero bažnyčios. Ten juos pasivijo milicijos mašina.
Ant uždarytos bažnyčios (ateizmo muziejaus) durų taip pat kabojo užrašas, kad muziejus
dėl techninių kliūčių šiandien nedirba107. Ir čia sovietinė technika buvo „sugedusi“.
Po kelių dienų prie katedros besimeldžiančio jaunimo nuotraukos buvo pristatytos į
Kauno kunigų seminariją su grasinimu, kad seminarijos vadovybė nė vieno iš jų nedrįstų
priimti108.
Krikšto jubiliejaus proga Kremlius leido 1987 m. liepos 15 d. į Vilnių atvykti Filipinų
kardinolui Chaimei Sinui (Jaime Lachica Sin O.F.S.). Vilniuje, Šv. Mikalojaus bažnyčios
šventoriuje, kardinolą ir jo palydovus pasitiko tautiniais rūbais pasipuošęs jaunimas ir didelis būrys tikinčiųjų. Viena mergina įteikė Bažnyčios kunigaikščiui baltą rožės žiedą ir anglų
kalba paaiškino, kad tai dovana nuo įkalintų kunigų. Svečias pagarbiai pabučiavo spygliuotą
rožės kotą. Bažnyčios šventoriuje skambėjo jaunimo giedamos religinės giesmės „Marija,
Marija“, „Lietuva brangi“, buvo sugiedotas Lietuvos himnas109.
Kitą dieną, liepos 16-ąją, Filipinų kardinolas koncelebravo šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje. Pamoksle, kurį sakė per vertėją, jis priminė lietuvių tautos ištikimybę Kristui, liudijamą herojiškomis aukomis, kalbėjo apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II siunčiamą
palaiminimą.
Kai po šv. Mišių kardinolas su palydovais ėjo gyvu koridoriumi per susirinkusią
minią, jam po kojų suklupo keturi jauni vyrai su gėlėmis rankose ir vienas jų vokiškai tarė:
„Sveikiname Jus, Eminencija, Lietuvos jaunimo vardu! Prašome Jus – kalbėkite visur, kad
107 Švenčių atgarsiai… LKBK, 1987, Nr. 75
108 Ten pat.
109 Žinios iš vyskupijų… LKBK, 1987, Nr. 75.
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mūsų kunigai kalinami, daug bažnyčių uždaryta, vaikų katekizacija uždrausta įstatymu!
Pasakykite tai visiems!“110 Kardinolui buvo perduotas paketas apie kunigus kalinius Sigitą
Tamkevičių ir Joną Kastytį Matulionį, vyskupą tremtinį Julijoną Steponavičių, nužudytą
kunigą Bronių Laurinavičių, sužaloto kunigo Juozo Zdebskio, nuniokotų bažnyčių vidaus
ir išorės nuotraukų111.
Lietuvos tikintieji tikėjosi, kad sovietinė valdžia leis į jubiliejaus iškilmes bent su trumpu
vizitu atvykti Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II. Deja, sovietų valdžia pakvietė sau palankius
rusų stačiatikių cerkvės atstovus.
Tokia iškili ir skausminga buvo jubiliejaus iškilmė okupantų ir ateistų siautėjimo
metu…
Lietuvos krikšto 600 metų sukakties proga Žagarės parapijos tikinčiųjų ir vyskupo
J. Steponavičiaus iniciatyva buvo kreiptasi į TSKP CK generalinį sekretorių M. Gorbačiovą
dėl Barboros Žagarietės palaikų grąžinimo bažnyčiai. Pasirašė 4720 tikinčiųjų iš visos Lietuvos112. Atsakymo negauta (žr. skyrių „Dokumentai“).
Barbora Žagarietė (1628–1648) pasižymėjo herojiškomis krikščioniškomis dorybėmis,
mirė išsaugodama meilę Dievui ir artimui. Iš lūpų į lūpas perduodamas pasakojimas, praėjus vos keleriems metams po Barboros Žagarietės (Umiastauskaitės) mirties, susijęs su švedų
įsiveržimu į Lietuvą (XVII a. pr.): užpuolikai apiplėšė ir sudegino Senosios Žagarės bažnyčią ir jos kriptoje buvusius mirusiųjų
palaikus, bet po gaisro pelenuose rastas Barboros kūnas nebuvo
sudegęs. Neabejodamas šio nepaprasto įvykio tikrumu, Antanas
Tiškevičius rašė113:
<…> mirusiųjų pelenuose skendėjęs, šėlstančio laužo ugnies
nepaliestas, neapdegus jokiai daliai, nė plaukams, nenukentėjęs
skaisčiosios mergelės kūnas buvęs išimtas iš pelenų ir vėl pagarbiai
paguldytas į karstą kaip tikras Dievo galybės ir jos nuopelnų liudijimas. Dar ir dabar jis tebėra nesugedęs, vien tik pajuodavęs.
Barbora Žagarietė (1628–
1711 m. perkėlus Barboros palaikus į atstatytos Senosios
1648). Nuotr. iš Vikipedijos
Žagarės bažnyčios kriptą, prasidėjo viešas, kelis šimtmečius
trukęs ir iki mūsų dienų tebesitęsiantis pamaldumas meldžiantis Žagarės Mergelei, tikint,
kad ji yra šventa.1878 m., Lietuvai kenčiant carinės Rusijos priespaudą, Senosios Žagarės
bažnyčios kriptoje esantys Barboros palaikai carinės valdžios įsakymu buvo užmūryti.
Tačiau pastangos taip susilpninti tikinčiųjų pasitikėjimą Dievu, užtariant Barborai nebuvo vaisingos. Atvirkščiai, kai po 19 metų, remontuojant bažnyčią, Mergelės kūnas vėl
buvo rastas sveikas, pamaldumas Barborai dar labiau sustiprėjo ir suaktyvėjo. Barboros
Žagarietės palaikai ilsėjosi įstiklintame karste bažnyčios rūsyje, po didžiuoju altoriumi.
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, puolimas prieš Barboros Žagarietės garbinimą
nesiliovė. Ypač jis buvo jaučiamas 1957–1963 metais. 1963 m., okupacinės sovietinės
110
111
112
113
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Ten pat.
Pareiškimai ir protestai… LKBK, 1987, Nr. 75.
Barbora Žagarietė. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Barbora_Žagarietė
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valdžios nurodymu uždarius bažnyčią, Barboros palaikai buvo nežinia kur išvežti. Dabar
Mergelę primena tik toje pačioje bažnyčios kriptoje pastatytas simbolinis karstas ir ant
kriptos durų esanti atminimo lentelė. Siekiant kuo labiau įsigilinti į Barboros Žagarietės
gyvenimą, tęsiamos dokumentų paieškos archyvuose, atliekamos apklausos, registruojami
nauji liudytojų parodymai. Pastarojo meto kasinėjimai, siekiant surasti galimą Barboros
palaidojimo vietą, nedavė jokių rezultatų114.

Barboros Žagarietės (1628–1648) simbolinis karstas senojoje Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios
kriptoje. Nuotr. iš Vikipedijos

Artėjant Atgimimui, žmonėms drąsėjant, vėl bandyta atgauti tikinčiųjų lėšomis pastatytą
Klaipėdos bažnyčią. 1987 m. sausio 19 d. Klaipėdos tikinčiųjų keturių atstovų delegacija
nuvyko į Maskvą, į TSRS religijų reikalų tarybą, reikalavo sugrąžinti neteisėtai pasisavintą
Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią. Pareigūnai bandė nuraminti atvykėlius, siūlydami
statyti naują bažnyčią arba rekonstruoti seną. Klaipėdiečiai kategoriškai atsisakė – reikalavo
visiškai atitaisyti skriaudą.
Tą pačią dieną į Maskvą atvyko iš visų vyskupijų atstovų sudaryta 15 asmenų delegacija.
Ji taip pat reikalavo atiduoti Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčią,
paverstą filharmonija, sugrąžinti iš tremties vyskupą Julijoną Steponavičių, netrukdyti
jaunuoliams laisvai stoti į Kauno kunigų seminariją, sustabdyti Lietuvos TSR saugumo ir
114 Ten pat.
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milicijos vykdomą tikinčiųjų persekiojimą. Maskvos pareigūnai elgėsi kultūringai. Patys
pripažino, jog bažnyčių atėmimas, pavertimas sandėliais, arklidėmis ar tiesiog sunaikinimas, vienuolynų uždarymas – „juoda dėmė šalies istorijoje“. Stebėjosi, kaip galėjo LTSR
Ministrų Taryba uždaryti Klaipėdos bažnyčią – jų įsitikinimu, buvo padaryta klaida, tik vargu ar bus galima atitaisyti. Šiai delegacijai taip pat pasiūlė Klaipėdoje statyti naują bažnyčią.
O apie šiurkštų valdžios pareigūnų kišimąsi į Bažnyčios vidaus reikalus, tikinčio jaunimo
terorizavimą dėjosi nieko negirdėję. Kitą dieną delegacija nuėjo į TSRS KP CK priimamąjį.
Ją priėmė Centro komiteto atstovas Kryginas. Jis sunkiai patikėjo, kad Lietuvoje tokie dalykai vyksta, o gal apsimetė nežinąs apie Lietuvos valdžios savivalę. Pateikus faktus, kad
jaunuoliams neleidžiama stoti į Kauno kunigų seminariją, mokytojai terorizuoja tikinčius
vaikus, pažadėjo pasidomėti tokiais „perlenkimais“115. Tačiau teisybės rasti nepavyko, niekas nesikeitė – teroras kaip buvo, taip ir toliau tęsėsi.
Kai kas daug vilčių dėjo į TSRS CK pirmojo sekretoriaus M. Gorbačiovo „persitvarkymą
ir demokratizaciją“, vykusią sovietinėje imperijoje. Valdantieji įtikinėjo – nereikia parašų
rinkimo akcijų, ir taip bus grąžintos atimtos bažnyčios, paleisti įkalinti kunigai. Buvo nustatomos vis naujos Vilniaus arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Julijono Steponavičiaus sugrįžimo iš Žagarės tremties į Vilnių datos. Tikėtasi, kad bus pakeisti
tikintiesiems nepalankūs Baudžiamojo kodekso straipsniai, išleisti palankūs Religinių
susivienijimų nuostatai, nebus draudžiama vaikų katekizacija, bus liautasi persekioti mokinius ir studentus.
Praėjo beveik 3 metai nuo „perestroikos“ pradžios (1985 m.), o Bažnyčios padėtis faktiškai nepasikeitė. Nors informacijos priemonėmis ir užsienyje labai išgarsino, kad grąžins
Švč. Mergelės Marijos Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią, tačiau pasirodė, kad žadama
grąžinti po dvejų metų116. Lageryje dar kalėjo kunigai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius. Kiti Lietuvos disidentai tebebuvo tremtyje.
Persitvarkymas valdžios požiūrio į tikinčiuosius Lietuvoje nepakeitė. Įstatymai liko tie
patys, tendencija išgyvendinti tikėjimą ne tik liko, bet ir padidėjo dėl naujų M. Gorbačiovo,
o Lietuvoje – ir KP CK sekretoriaus P. Griškevičiaus raginimų stiprinti kovą su religija.
Atgimimo pradžioje 1988 m. į Lietuvą iš Vatikano viena po kitos atsklido džiugios
žinios. Lietuvos vyskupų „Ad limina“ vizito pas Šventąjį Tėvą metu paskirtas vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vincentas Sladkevičius. Katalikiška Lietuva šiuo Šventojo
Sosto sprendimu nuoširdžiai džiaugėsi. 24 metus tremtyje buvusio vyskupo paskyrimas į šį
aukštą Bažnyčios postą įkvėpė Lietuvos kunigus ir pasauliečius tolesnei kovai ir ištikimybei,
teikė džiaugsmo ir jėgų, kad pastarųjų dešimtmečių kovos ir kančios kelias buvo teisingas.
Kitaip reagavo sovietinės valdžios represinės įstaigos. Religijų reikalų tarybos Maskvoje
pirmininko pavaduotojas katalikų reikalams Kuznecovas, sutikęs iš Romos grįžtančius Lietuvos vyskupus, aiškiai neslėpė nepasitenkinimo, uždraudė vyskupų delegacijai nesulaukus
RRT pirmininko Charčevo vykti į Lietuvą, nuvežė į vieną Maskvos viešbutį. Vyskupams
V. Sladkevičiui ir A. Vaičiui trumpam išėjus iš viešbučio, į jų kambarį įsibrovę nežinomi asmenys apieškojo vyskupo V. Sladkevičiaus lagaminą ir pasisavino iš Romos vežtus oficialius
raštus117. Tik po kelių dienų leido vyskupams sugrįžti į Lietuvą.
115 Žinios iš vyskupijų… LKBK, 1987, Nr. 73.
116 Žvilgsnis į praėjusius 1987 metus. LKBK, 1988, Nr. 76.
117 Kardinoliškoji Lietuva. LKBK, 1988, Nr. 78.
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Vyskupas V. Sladkevičius
Vatikane susitinka su popiežiumi
Jonu Pauliumi II.
Kardinolo V. Sladkevičiaus
memorialinio muziejaus nuotr.

Popiežius Jonas Paulius II
susitinka su kardinolu
Vincentu Sladkevičiumi.
Vatikanas.
Kardinolo V. Sladkevičiaus
memorialinio muziejaus nuotr.
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Atvėsus pirmam įkarščiui, vyskupams buvo leista parvykti į Lietuvą su sąlyga, kad be
Maskvos leidimo nei naujasis vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas V. Sladkevičius,
nei jo pavaduotojas vyskupas Antanas Vaičius nepradės eiti savo naujų pareigų be Kremliaus patvirtinimo. Lietuvos RRT įgaliotinis Petras Anilionis taip pat nerodė palankumo,
priešingai, naująjį vyskupų konferencijos pirmininką vyskupą V. Sladkevičių išbarė už
pirmą „neleistiną“ žingsnį – vyskupų konferencijos nutarimą padaryti pakeitimų Kauno
kunigų seminarijos vadovybėje be įgaliotinio, t. y. be jo, atsiklausimo. Tik susiorientavęs,
kad konflikto aštrinimas užsienyje išgarsintoje persitvarkymo ir demokratizacijos šviesoje
labai jau keistai atrodys, įgaliotinis sutiko su Romos potvarkiais.
Praėjus vos mėnesiui po vyskupų delegacijos sugrįžimo iš Romos – vėl džiugi žinia
iš Vatikano: Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas V. Sladkevičius skiriamas kardinolu. Per Lietuvą nuvilnijo džiaugsmo banga. Katalikiška Lietuva, kukliai išlydėjusi vyskupą
V. Sladkevičių į Romą, liepos 7 d. rytą sutiko jį Vilniaus ir Kauno geležinkelio stotyse su
dideliu entuziazmu ir neseniai pirmą kartą viešai pasirodžiusiomis lietuviškomis trispalvėmis. Itin įspūdingas sutikimas buvo Kaune. Į geležinkelio stotį atvyko vyskupai L. Povilonis, J. Preikšas, A. Vaičius – Kunigų seminarijos dėstytojai, būrys kunigų ir klierikų. Perone šventiškai pasipuošę laukė tikintieji, atvažiavę iš įvairių Lietuvos vietų: Kauno, Telšių,
Ukmergės, Kybartų, Marijampolės.
Tai buvo istorinė diena – Lietuva pasitiko savo pirmąjį kardinolą. Maldose pavedę Lietuvą ir jos Bažnyčią Marijos globai, sugiedoję Tautos himną ir „Lietuva brangi“, tikintieji
naująjį kardinolą V. Sladkevičių, vyskupus ir kunigus nulydėjo į Kauno kunigų seminariją.
Čia ir vėl kardinolą sveikino susirinkę tikintieji. Maždaug dvi valandas Kauno kunigų seminarijos kieme skambėjo lietuviškos dainos ir giesmės, buvo meldžiamasi už kunigus kalinius – Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių. Po kelionės kiek pailsėjusį ir pasistiprinusį
kardinolą tikintieji nulydėjo į Kaišiadorių katedrą, kur taip pat laukė kunigai ir gausi minia
tikinčiųjų. 12 val. kardinolas V. Sladkevičius kartu su arkivyskupu L. Poviloniu, vyskupais
J. Preikšu, A. Vaičiumi, R. Krikščiūnu, V. Michelevičiumi aukojo padėkos Dievui šv. Mišias,
kardinolas perskaitė Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II sveikinimą, ragino tikinčiuosius pateisinti jo lūkesčius, visur ir visada būti ištikimiems Dievo valiai118.
Naujasis kardinolas V. Sladkevičius, Kapsuke (dabar – Marijampolė) 1988 m. liepos
12 d. palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) jubiliejinėje šventėje, kurioje dalyvavo daugiatūkstantinė minia tikinčiųjų ir apie 200 kunigų, per pamokslą sakė119:
<…> Kad šis kardinolo vardas priklauso ne man, bet jums, kad jis yra jūsų nuosavybė,
norėjo pabrėžti ir šv. Tėvas savo žodyje: „Jūsų asmenyje su meile sveikinu ir laiminu Lietuvos
Bažnyčią ir visą lietuvių tautą. Lietuvos Bažnyčią ir lietuvių tautą pavedu Švč. Mergelei Marijai, kurią lietuviai taip myli ir šaukiasi gražiu Gailestingumo Motinos vardu. Šiais Marijos
metais lietuvių vyskupo paskyrimas Romos Katalikų Bažnyčios kardinolu yra Marijos dovana
jūsų tautai. Būkite už ją dėkingi ir mokėkite būti jos verti. Švč. Mergelė Marija teišprašo jums
iš savo dieviškojo Sūnaus Jo malonių ir palaimos gausybę.“ <…>
Esu įsipareigojęs ne tik kardinolo vardą, bet ir visą savo tautą, jos tikėjimą, tėvų ir protėvių kalbą saugoti, ginti ir išlaikyti, kad mes visi būtume verti kardinoliškos tautos vardo. Gerai
suprantu, kokia didelė atsakomybė ir kokie sunkumai manęs laukia, matau savo silpnumą
118 Ten pat.
119 Ten pat.
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ir jėgų ribotumą, kuris visiems yra žinomas, tačiau pilnai pasitikiu <…> Pavedu save ir
mūsų mažąją Lietuvą brangiosios Motinos Marijos globai ir palaimintojo arkivyskupo Jurgio
Matulaičio užtarimui. <…>
Viešpatie, aš tikiu, padaryk, kad daugiau tikėčiau. Viešpatie, tu žinai, kad aš ir visa mano
tauta pasiryžusi tave mylėti visa širdimi, visomis jėgomis, padėk, kad mylėtume tave kaskart
vis labiau. Marija, Švenčiausioji mūsų Motina, paremk šią mūsų maldą ir troškimus pas savo
dieviškąjį Sūnų Jėzų Kristų. Amen.
Iškilmė savo masiškumu, pakilia šventine nuotaika priminė iškilią tautinę šventę.
Tikintieji padėkoje už šias dovanas Šventajam Tėvui popiežiui Jonui Pauliui II rašė120:
Šventasis Tėve, šiandien sunku rasti tinkamų žodžių, kuriais tikinti Lietuva nori Jums
išreikšti nuoširdžiausią dėkingumą ir meilę, už tiek daug mūsų mažytei tautai parodyto
dėmesio.
Mus pasiekė nauja džiugi žinia – vyskupas Vincentas Sladkevičius paskiriamas vyskupų
konferencijos pirmininku ir Lietuvos kardinolu. Kardinolo paskyrimas – tai brangi dovana,
tai žymus ir reikšmingas įvykis visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir tautai; mes ryžtamės būti
jos verti.
Daug neteisybių, pažeminimų ir persekiojimų patyrusio vyskupo V. Sladkevičiaus paskyrimas kardinolu mums lyg švyturys audringoje jūroje, kai neretai didelis pavojus pasiklysti,
kai sunku atskirti, kur melas, o kur tiesa; tai paskata mums, nebėgant nuo sunkumų ir pavojų,
ištikimai stovėti po Kristaus vėliava per dažnai sunkias mūsų Tėvynėje Bažnyčios gyvenimo
dienas.
Šventasis Tėve, kaip padėka už Jūsų parodytą meilę ir rūpestį mūsų tautai ir jos Bažnyčiai
tebus mūsų visų iškilmingas pasiryžimas likti ištikimais Romos Katalikų Bažnyčiai, nuolat
remti Jus savo auka ir malda.
Su pagarba ir meile
Lietuvos katalikai
Atėjus Atgimimui kunigai ir tikintieji labiau pasitikėjo savimi, nebebijojo reikšti
nuomonės. Laisvės gurkšnis skatino veikti. Žmonės rašė reikalavimus TSRS CK generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui121:
1987 m. švęsdami Lietuvos Krikšto Jubiliejaus 600 m. sukaktį, buvome nuliūdinti, kad
negalėjome šio mums brangaus Jubiliejaus švęsti istorinėje Vilniaus Katedroje – toje vietoje,
kur prasidėjo lietuvių krikštas ir kur ilsisi vieno iš Lietuvos krikštytojų Vytauto Didžiojo
žemiškieji palaikai. <…> Prašome, kad <…> mums būtų sugrąžinta mūsų krašto šventovė –
Vilniaus Katedra.
Vilniaus Katedra, centrinė Lietuvos katalikų ir Vilniaus arkivyskupijos bažnyčia, daugiau kaip 35 metus buvo naudojama kaip paveikslų galerija ir koncertų salė. Beje, stačiatikių
tikintiesiems ruošiantis Rusijos krikšto 1000 metų jubiliejui (1988 m.) buvo sugrąžintas
Maskvos Danilovo vienuolynas.
Tikintieji taip pat reikalavo iš tarybinės valdžios nurodyti pareigūnams Panų kalne atstatyti sugriautą koplyčią ir kryžius, o maldininkams netrukdyti lankyti šią istorinę vietą122
(žr. skyrių „Dokumentai“).
120 Dėkojame. LKBK, 1988, Nr. 78.
121 Pareiškimai ir protestai. LKBK, 1988, Nr. 80.
122 Ten pat.
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1988 m. gegužės pabaigoje Vilniaus arkivyskupijos kurija gavo RRT įgaliotinio P. Anilionio raštą, kuriame pranešama, kad TSKP CK Maskvoje adresuoti tikinčiųjų pareiškimai
su prašymu grąžinti Vilniaus arkikatedrą baziliką ir kitais reikalavimais iš Maskvos persiųsti
jam. P. Anilionis savo rašte tvirtina, kad šiuo metu nėra galimybės prašymus išspręsti teigiamai123.
1988 m. gegužės 22 d. 15 val. vilniečiai ir svečiai rinkosi į Gedimino aikštę prisiminti ir pagerbti 1948 m. trėmimo aukų, kurios masiškai gulė amžino poilsio Sibiro žemėje
ar šiaurės ledjūrio pakrantėse. Vos spėjus kai kam prabilti ir sugiedojus Tautos himną, iš
garsiakalbių sugriaudėjo „Prie Nemuno kitas išaušo jau rytas…“, o milicijos pareigūnai pareikalavo tuojau pat išsiskirstyti. Pareigūnų pastangomis per keliolika minučių minia buvo
išsklaidyta124.
Visa Lietuva, net ir netikintieji, žinojo, kad gegužės 22 d. vakare visose Lietuvos bažnyčiose vyks žuvusių ir mirusių 1948 m. represijų aukų paminėjimai. Į šv. Mišias maldininkai
gausiai rinkosi pamaldumo ir lietuviškumo židiniuose – Šv. Mikalojaus bažnyčioje Vilniuje,
Kauno katedroje. Po pamaldų vargonai ilgai grojo gedulingą muziką. Žmonės nesiskirstė.
Nutilus vargonams, sausakimšoje Kauno katedroje tikintieji bendrai pasimeldė už mirusiuosius, sugiedojo Lietuvos himną. Nepaisant prapliupusio lietaus, stalinizmo aukos buvo paminėtos ir prie Maironio kapo125.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920–2000). Nuotr. iš V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus
123 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1988, Nr. 78.
124 Ten pat.
125 Ten pat.
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1988 m. rugpjūčio 2 d. Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje vyko Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijos ir dvasininkijos simpoziumas. Simpoziume dalyvavo kardinolas
Vincentas Sladkevičius, vyskupai A. Vaičius, J. Preikšas, J. Steponavičius, R. Krikščiūnas,
apie 30 kunigų. Kardinolas V. Sladkevičius pasakė drąsią, atvirą, teisingą kalbą, nes jau nebuvo ko prarasti – tylos laikas baigėsi126:
<…> Stagnacijos laikais buvo stengiamasi ir Bažnyčiai primesti sustingimą. Stagnacija
suleido gilias šaknis, ir šiuo laiku sąjunginė Religinių reikalų taryba ir jos atstovai mūsų respublikoje labai sunkiai persiorientuoja į dialogą su Bažnyčia – nori diktuoti bei administruoti senoviškai. Kai kuriais atvejais tik kalbama apie persitvarkymą, tačiau nieko konkretaus nedaroma šia linkme. Priešingai. Buvo paskelbta, kad Kauno Kunigų seminarijoje galės
mokytis 150 jaunuolių. Šiandien kažkas per kažkokius neaiškius kanalus, spaudoj nepaskelbtus, jau teigia, kad Seminarijoje galės mokytis tik 145 jaunuoliai. Kas turėjo ir galėjo pakeisti
mums jau duotą limitą?! Negavau informacijos aš, negavo jos kiti Lietuvos vyskupai. Kokiais
kanalais tokie potvarkiai ateina? Tegul viešai raštu praneša arba spaudoje paskelbia, kad į
Kauno Kunigų seminariją bus priimta mokytis mažiau jaunuolių nei pradžioje buvo leista ir
paaiškinta priežastis. Šito nepadaryta. Tik neaiškiais, tyliais, slaptais kanalais mus pasiekia
panašios žinios. Nejaugi mes, vyskupai ir kunigai, galim tylėti ir su tuo sutikti?! Istorija rodo,
kad Bažnyčia sugeba gyventi prie įvairių valstybinių sistemų, tačiau Bažnyčia negali taikstytis su neteisingais jos veiklos suvaržymais, su žmogaus teisių pažeidimais. Istorija rodo,
kad laisvė niekada nebūna padovanojama, bet, susiklosčius palankioms aplinkybėms, patys
žmonės, visuomenė turi pradėti elgtis kaip laisvi, patys laisvės reikalauti. Šiandien mes negalime ilgiau laukti. Jau trys metai, kai žada ir vis atideda naujų Religinių nuostatų išleidimą,
ir dar neaišku, kada juos išleis. Užliūliuoti, užmigdyti, paguosti pažadais… Kadangi tarybinė
vyriausybė yra panaikinusi Lietuvos respublikos konkordatą su Apaštalų Sostu ir deklaravusi
nesikišimą į Bažnyčios kanoninę veiklą, tai RRT įgaliotinio įstaigos, rajono valdžios ir kitų
organų šių dalykų administravimas mums neturi juridinio pagrindo ir turėtų liautis. Jeigu
einama prie tikro persitvarkymo ir prie normalių sąlygų, tegul pačiai Bažnyčiai leidžia netrukdomai vadovautis Bažnyčios kanonais ir jos nustatyta hierarchine, pastoracine veikla.
Tik šitaip bus žengtas religinėje srityje žingsnis į teisinės valstybės sukūrimą, kuriuo sielojasi ir
neseniai įvykęs reikšmingas forumas Vingio parke.
Kunigai, klebonai, vikarai, mūsų manymu, jau dabar turėtų viešai pradėti vaikų katekizaciją, religinį jaunimo švietimą – nelaukti kol RRT įstaiga praneš, kad jau galima. Nelaukite
taip pat ir vyskupų atskiro rašto, kad jūs tai galite. Šią teisę jums duoda Bažnyčios kanonai,
tad kodėl dar reikia vyskupų rašto? Ne vyskupai kunigams uždraudė katekizuoti vaikus ir
jaunimą.
Pradėkime patys, ir tai dabar sugrįžti į tas pozicijas, kurias praradom. Hierarchija,
dvasininkija, tikintieji, turi nepaliauti reikalavę, kad būtų sugrąžintas tikintiesiems Lietuvos krikščionijos lopšys – Vilniaus Katedra ir nutrauktas visiems mums brangios Vilniaus
šv. Kazimiero šventovės profanavimas; kad greičiau realizuotųsi Klaipėdos Taikos Karalienės
bažnyčios sugrąžinimas, kad būtų duodami leidimai statyti naujas bažnyčias ten, kur hierarchijos sprendimu tikintiesiems jų reikia.
Simpoziume buvo suformuluoti konkretūs reikalavimai sovietinei valdžiai127:
126 Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodis kunigų simpoziume. LKBK, 1988, Nr. 79.
127 Pareiškimai ir protestai. LKBK, 1988, Nr. 79.
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− Vilniaus arkivyskupijos vyskupui Julijonui Steponavičiui leisti grįžti į Vilnių ir eiti
savo, kaip ganytojo, pareigas;
− sugrąžinti tikintiesiems Vilniaus Katedrą, Šv. Kazimiero ir Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčias;
− iš kalėjimų ir tremties išlaisvinti nekaltai kenčiančius kunigus ir pasauliečius, kurie
kovojo už visuomenės demokratizaciją, sąžinės ir religijos laisves;
− leisti atstatyti sugriautas bažnyčias ir statyti naujas, kur Bažnyčios hierarchijos numatymu tikintiesiems jos reikalingos;
− užtikrinti tėvams teisę netrukdomai perduoti savo vaikams tikėjimą;
− užtikrinti, kad dėl religinių įsitikinimų nebūtų diskriminuojami žmonės;
− nustoti terorizuoti stojančius į Kunigų seminariją jaunuolius;
− suteikti galimybę didžiausių religinių švenčių dienomis tikintiesiems būti laisvais
nuo privalomo darbo;
− leisti veikti religiniams sąjūdžiams ir draugijoms (labdaros, šalpos draugijoms,
blaivybės sąjūdžiui ir t. t.); suteikti galimybę tikintiesiems naudotis masinės informacijos
priemonėmis tikėjimui skleisti ir moralei ugdyti, spausdinti knygas, laikraščius.
Simpoziumo dalyviai siekė, kad Bažnyčia nebūtų pajungta valstybės interesams, būtų
galutinai nutrauktas stojančiųjų į seminariją terorizavimas ir kišimasis į Bažnyčios vidaus
struktūrą, kad kandidatų į seminariją nerinktų valstybės atstovas128 (dar 1988 m. stojančiųjų
į seminariją sąrašą teko vežti į Vilnių RRT įgaliotiniui).
Po simpoziumo kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo iškviestas pas RRT įgaliotinį
Petrą Anilionį. Šis išsakė nepasitenkinimą kardinolo veikla. Įgaliotiniui netiko rugpjūčio
2 d. be jo sutikimo Kauno kunigų seminarijoje įvykęs kunigų simpoziumas. Jame kunigams
kardinolo pasakytą kardinolo kalbą P. Anilionis vertino kaip antitarybinę. Kardinolą kaltino,
kodėl nesutrukdė kunigų simpoziume kalbėti valdžios kunigais ekstremistais laikomiems
Alfonsui Svarinskui, Algimantui Keinai, Vincentui Jalinskui. P. Anilionis perspėjo kardinolą
dėl savavališko (t. y. bažnytinės vadovybės nuožiūra) ekstremistiškai valdžios atžvilgiu nusiteikusių jaunuolių priėmimo į Kauno kunigų seminariją. Kardinolo V. Sladkevičiaus veiklą
P. Anilionis vertino kaip „akmenų mėtymą į tarybinės valdžios langus“. Vis dėlto labiausiai P. Anilionis pyko sužinojęs, kad kardinolas be jo žinios paskirstė į parapijas kunigus.
Ypač buvo nepatenkintas kunigo Jono Kastyčio Matulionio paskyrimu Kaišiadorių katedros
vikaru. P. Anilionis griežtai perspėjo, kad „kardinolas kelia kontrrevoliuciją“, kad Maskva
nepripažįstanti jo kardinolystės ir kad RRT perduosianti jo bylą svarstyti Ministrų Tarybai.
Koks būsiąs tolesnis kardinolo likimas, įgaliotinis sakėsi nežinąs, bet taip ilgiau tęstis negali, būtina grįžti prie senos nusistovėjusios išankstinių „derinimų“ praktikos129. Kardinolas
neišsigando ir aktyviai darė tai, ką Bažnyčios kanonai reikalavo.
Pagaliau 1988 m. lapkričio 24 d. valdžios sprendimu tikintiesiems buvo grąžinta Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia. Lapkričio 25 d. atgautoje šventovėje,
gausiai dalyvaujant Klaipėdos katalikams, vyskupas Antanas Vaičiūnas aukojo pirmąsias
šv. Mišias. Įvyko nesusipratimas. Grąžintos bažnyčios klebonas pakartotinai ragino choristus sugiedoti atvykusiems į pamaldas valdžios atstovams „Ilgiausių metų“. Žemaičiams atrodė nebūtina iškilmingai dėkoti tiems, kurie tik atitaisė stalinistų tikintiesiems padarytą
128 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1988, Nr. 79.
129 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1988, Nr. 80.
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skriaudą: sugrąžinti pavogtą daiktą nėra
nuopelnas, o paprasčiausia pareiga130.
Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje aktyviai dalyvavę žinomi inteligentai katalikai
1988 m. liepos 5 d. kreipėsi į Lietuvos Persitvarkymo sąjūdį131:
Mes, visuomenės atsinaujinimu susirūpinę katalikai, norime atkreipti Sąjūdžio dėmesį į tai, kad visuomenės demokratizavimas
neįmanomas nesulyginus tikinčiųjų piliečių
teisių su visų kitų teisėmis ir nepadarius visa
to, ko reikia šiai lygybei ir visapusiškai sąžinės
laisvei užtikrinti. <…>.
Labai prašome persitvarkymo sąjūdį išaiškinti oficialioms instancijoms ir visuomenei, kad tikintieji piliečiai galės nuoširdžiai
įsijungti į persitvarkymą bei atsinaujinimą
tik įsitikinę, kad jų „antrarūšiškumas“ iš tiesų
neatšaukiamai nubrauktas. Tai matysime iš
atitinkamų teisinių aktų, o svarbiausia iš kasdieninės praktikos, pavyzdžiui:
jeigu bus grąžinta religiniam kultui vyriausioji Lietuvos bažnyčia – Vilniaus katedAtgauta Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos
ra ir leista statyti naujas bažnyčias ten, kur
Taikos Karalienės bažnyčia. Klaipėda, 2021 m.
Nuotr. iš Vikipedijos
jos tikintiesiems reikalingos;
jeigu bus iškeltas ateizmo muziejus iš Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero bažnyčios ir baigsis tos brangios šventovės profanavimas;
jeigu religiniai susivienijimai gaus juridinio asmens teises, o bažnytiniai centrai – pilnas
leidybos teises;
jeigu bus panaikintas draudimas mokyti vaikus ir jaunimą tikėjimo dalykų;
jeigu bus leista kurtis ir veikti bažnytinėms blaivybės, šalpos ir pan. brolijoms ir draugijoms;
jeigu bus pertvarkyta Religijų reikalų Tarybos veikla, kad ji nebūtų Bažnyčios pavergimo
įrankiu;
jeigu bus liautasi sistemingai žeminti religiją ir Bažnyčią mokyklose ir masinėse informacijos priemonėse;
jeigu niekas jokia dingstimi nebus verčiamas kalbėti ir elgtis prieš savo sąžinę, o religijos
praktikavimas nebus kliūtis pakilti darbe, moksle ir kultūrinėje veikloje.
Norėtume, kad apie šį kreipimąsi būtų painformuota platesnė Lietuvos visuomenė.
Kreipimąsi pasirašė Julija Šalkauskienė (dailininkė), Antanė Kučinskaitė (kalbininkė),
Alfonsas Misevičius (teisininkas), Vincas Rastenis (gydytojas), Povilas Varnelė (inžinierius).
130 Ten pat.
131 Laisvės nėra be sąžinės laisvės (kreipimasis į Persitvarkymo Sąjūdį). LKBK, 1988, Nr. 79.
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Lietuvos komunistų partijos vadovai, saugumas ir RRT darbuotojai sutriko, nežinojo, ką
daryti. Suprato, kad jie jau ne visagaliai viršininkai, kad džinas iš butelio jau išleistas. Pasipylė
tikinčiųjų vieši pareiškimai, protestai. Štai 1988 m. 118 kunigų pasirašytas raštas132:
„<…> prašome:
1. Rengiant naujus Religinius nuostatus, užtikrinti tikrą pažinės laisvą <…>. Aptariant
nuostatus turėtų dalyvauti Lietuvos Bažnyčios Vyskupijų atstovai.
2. Sėkmingesnei kovai prieš įvairias visuomenės negeroves suteikti teisę Bažnyčiai naudotis tinkamomis priemonėmis: spauda, radija, televizija, leisti veikti blaivybės, labdaros draugijoms, kunigams netrukdyti lankyti parapijiečius, tikinčiųjų religiniams-dvasiniams tikslams
išsinuomoti mašinas.
3. Nevaržyti ruošti vaikus šv. sakramentams, leisti vaikus ir jaunimą mokyti religijos
(kaip tai yra socialistinėse šalyse: Vengrijoje, Lenkijoje ir kt.).
4. Katalikams netrukdyti švęsti privalomas religines šventes.
5. Pripažinti parapijos religinei bendruomenei juridinio asmens teises.
6. Parapijos religinės bendruomenės vadovais (komiteto pirmininkais) turi būti kunigai,
o ne pasauliečiai, to reikalauja dvasinė Bažnyčios paskirtis ir kanonai (ligoninės vadovais taip
pat negali būti nei sanitarės, nei vairuotojai).
7. Netrukdyti Bažnyčios vadovybei parinkti tinkamus kandidatus kunigystei, skirti
Kunigų seminarijos vadovybę bei dėstytojus, parapijoms – kunigus, vyskupijoms – kandidatus į vyskupus.
8. Netrukdyti procesijai į kapines mirusiųjų pagerbimui Vėlinėse.
Sąžinės laisvės negali būti, jei ateizmas palaikomas valstybiniu mastu, visomis priemonėmis, o tikintieji diskriminuojami.
1988 m. gegužės mėn. 23 d.
Kronikoje buvo reiškiamas siekis sugrąžinti ne tik nacionalizuotas bažnyčias, bet ir
kultūrinius paminklus. Joje rašoma, kad grupė kunigų kreipėsi į LKP CK sekretorių Lionginą Šepetį (1927–2017), reikalaudami Vilniuje Plikojo (Trijų Kryžių) kalno viršūnėje ant
išlikusių pamatų atstatyti Antano Vivulskio (1877–1919)
suprojektuotą Trijų Kryžių skulptūrą, kad būtų palaikyta
ilgametė tradicija ir tas kalnas nepavirstų plikuoju tikrąja
prasme133.
Trijų Kryžių kalnas atmintinas tuo, kad čia kankinių mirtimi mirė septyni pranciškonai, kuriuos pagonys, didžiajam kunigaikščiui Algirdui nesant mieste, pririšo prie kryžių ir nuo
šio kalno numetė upėn sakydami: „Plaukite sau su tuo stabu,
kurį liepiate garbinti“. Nuo tada kalnas gavo Trijų Kryžių
vardą, nes šiam įvykiui atminti buvo pastatyti trys kryžiai, kurie iki šiol vis atnaujinami. Mokslininkas Ignas Danilevičius
rašo, kad šie kryžiai, daugelio miestų pavyzdžiu, pastatyti
Magdeburgo teisių suteikimo Vilniui proga.
Antanas Vivulskis (1877–1919).
Trijų Kryžių projektą parengė Vilniaus architektas AnDail. L. Kviatkovskis. 1901 m.
tanas Vivulskis (1877–1919). Menininkas paminklo siužetą
Nuotr. iš Vikipedijos.
132 Pareiškimai ir protestai. LKBK, 1988, Nr. 79.
133 Ten pat.
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tapatino su Golgotos kalno įvaizdžiu. Trijų
Kryžių paminklas buvo pastatytas iš gelžbetonio per du mėnesius 1916 metais.
Pirmojo pasaulinio karo metu Vilniaus
šviesuomenės iniciatyva, Rusijos valdžiai
draudžiant, paminklui surinkti pinigai.
1916 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais padaryti klojiniai, išlietas paminklas ir atlikta jo
apdaila. 1950 m. gegužės 30 d. sovietinės
valdžios įsakymu paminklas susprogdintas,
1989 m. birželio 14 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyva atstatytas (darbų vadovas Henrikas Kęstutis Šilgalis)134.
Išliko gražus pasakojimas apie skulptorių Antaną Vivulskį (1877–1919). Žvarbią
1919 m. sausio 3 d. žiemos naktį, kai, kapituliuojant vokiečiams ir iš rytų artėjant bolševikų Raudonajai armijai, Užupio gatvėje
šalia namo Nr. 5 sargybą ėjo savanoris A. Vivulskis, saugojo gimtąjį miestą. Tą naktį A. Vivulskis tarsi šv. Martynas kitam sušalusiam
Paminklas – Antano Vivulskio (1877–1919) milinė.
Skulptorius V. Nalivaika. Užupis, Vilnius.
savanoriui atidavė savo milinę. Tai padaręs laE. Levin nuotrauka iš portalo Bernardinai.lt
bai persišaldė ir po kelių dienų, 1919 m. sausio 10 d., mirė nuo ūmaus plaučių uždegimo.
Norėdamas įamžinti šį artimojo meilės aktą, skulptorius Vytautas Nalivaika 2019 m.
(skulptoriaus mirties šimto metų jubiliejui) sukūrė bronzinį savanorio sargybos simbolį –
kareivišką milinę, pakabintą ant vinies sienoje po žibintu. Tai galima pamatyti ties Užupio g.
5-uoju namu135.
1988 m. Lietuvos vyskupai kreipėsi į LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą, LTSR
Mokslų Akademijos Prezidiumą ir į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybą su prašymu,
kad į naują Lietuvos pagrindinį įstatymą – Konstituciją – būtų įrašyta136:
− Visiems piliečiams užtikrinama minties, sąžinės ir religijos ar netikėjimo laisvė ir lygi
teisė pavieniui ar bendrai su kitais išpažinti, reikšti ir taikiais būdais skleisti savo įsitikinimus
bei pažiūras <…>
− Niekas negali būti nei diskriminuojamas, nei privilegijuojamas bet kurioje srityje dėl
rasės, tautybės, socialinės kilmės bei padėties, taip pat dėl pažiūrų, įsitikinimų ir jų reiškimo ar
santykio su religija <…>
− Niekas negali kito asmens versti nei pats būti verčiamas kalbėti, elgtis ar veikti prieš
savo sąžinę ir įsitikinimus.
134 Trijų kryžių paminklas. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Trijų_
Kryžių_paminklas
135 J. Jačėnaitė. Vilnius turi naują akcentą – Vivulskio milinę. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2019 sausio 11.
Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2019-01-11-vilnius-turi-nauja-akcenta-vivulskio-miline/
136 Pareiškimai ir protestai. LKBK, 1988, Nr. 80.
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Trys kryžiai. Skulptorius Antanas Vivulskis. Atstatyti 1989 m. Vilnius.
Nuotr. iš oficialios Vilniaus m. plėtros agentūros svetainės

Sovietų 1950 m. susprogdinti kryžiai. Vilnius. P. Lileikio nuotr.
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Vilkaviškio vyskupijos kunigai kreipėsi į TSKP CK generalinį sekretorių M. Gorbačiovą
su prašymu:
− leisti vyskupui Julijonui Steponavičiui, 1961 metais be jokio teismo ištremtam į Žagarę, grįžti į Vilnių ir netrukdomai eiti savo vyskupiškas pareigas;
− įsakyti tuoj pat paleisti į laisvą žmones, praeityje įkalintus už kovą dėl demokratizacijos bei lygiateisiškumo principų įgyvendinimo: kun. Sigitą Tamkevičių, pasauliečius Viktorą
Petkų, Balį Gajauską, Petrą Gražulį ir kitus;
− grąžinti tikintiesiems iš jų prievarta atimtas žymiąsias Lietuvos šventoves – Vilniaus
Katedrą ir šv. Kazimiero bažnyčią;
− leisti atstatyti sugriautas ir sudegusias bažnyčias Ryliškėse, Batakiuose, Gaurėje, Kiaunoriuose;
− leisti katalikams pasistatyti bažnyčias naujuose miestuose bei didesnių miestų naujuose mikrorajonuose <…>
− vykdant tarptautinius įsipareigojimus, yra būtina tikintiesiems tėvams užtikrinti tokias pat galimybes savo vaikams perduoti savo religines pažiūras, kokias turi netikintys tėvai
savųjų atžvilgiu;
− būtina užtikrinti, kad niekada nė vienas pilietis – nei moksleivis, nei studentas, nei
mokytojas, nei darbininkas, nei aukštas pareigas užimantis tarnautojas – nebus niekinamas
ar žeminamas už tikėjimo išpažinimą bei jo viešą praktikavimą;
− būtina griežtai uždrausti bet kokiems civilinės valdžios pareigūnams terorizuoti
jaunuolius ir vyrus, norinčius tapti kunigais, ir būtina leisti pastariesiems laisvai, be jokių
apribojimų, stoti į Kunigų seminariją;
− būtina siekti, kad kiekvienas tikintysis savo didžiųjų religinių švenčių dienomis galėtų
būti laisvas nuo privalomo darbo <…>
− leidžiama veikti tikinčiųjų sąjūdžiams bei draugijoms, tarnaujančioms religinio gyvenimo bei visuomenės dorovės kėlimui (pvz. katalikiškam blaivybės sąjūdžiui; labdaros –
šalpos draugijoms);
− leidžiama Katalikų Bažnyčios atstovams laisvai naudotis masinės informacijos
priemonėmis tikėjimui skleisti ir moralei ugdyti;
− netrukdoma tikintiesiems išsispausdinti tiek ir tokių religinių knygų bei laikraščių,
kiek ir kokių jie pageidauja.
Nors jau buvo jaučiami Atgimimo pranašai, režimas negalėjo susitaikyti su galios
netekimu ir kai kur dar vyko įprastas sovietinis teroras. 1988 m. vasario 8 d. į Kėdainių
prokuratūrą buvo iškviestas Josvainių parapijos klebonas kunigas Leonas Kalinauskas, nes
buvo pasirašęs atsišaukimą vasario 16-ąją melstis už Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Kunigas buvo gąsdinamas BK 68 straipsniu. Kolūkio partinis sekretorius Ksavelis kartu
su korespondentu važinėjo po gyventojų namus ir reikalavo iš žmonių pasirašyti paruoštą
straipsnį prieš kleboną. Tie, kurie atsisakė pasirašyti, buvo perspėti, kad gali netekti darbo.
Vasario 18 d. rajoniniame laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis „Nusiimkite juodus akinius, klebone“137.
1988 m. kovo 23 d. Šiaulių miesto Šv. Jurgio bažnyčios kunigams buvo įteiktas Lietuvos
TSR religijų reikalų tarybos įspėjimas:
137 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1988, Nr. 79.
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„Nustatyta, kad 1988 m. vasario 14–16 d. maldos namai panaudoti ne pagal paskirtį.
Buvo sakomi politinio turinio pamokslai, giedamas buržuazinės Lietuvos himnas, kurstomi
tikinčiųjų nacionaliniai jausmai. Tuo pažeisti nuostatai dėl naudojimosi maldos namais 2
punktas C papunktis, Religinių susivienijimų nuostatų 10 ir 25 punktai, kur nurodoma, kad
maldos namai turi būti naudojami tik religiniams poreikiams tenkinti“ 138.
Sovietiniai valdininkai dar nesuprato, kad jų režimas jau baigiasi.
1988 m. liepos 12 d. iš Permės griežto režimo lagerio buvo paleistas saugumo bylose
Nepataisomojo slapyvardžiu vadintas kunigas Alfonsas Svarinskas, kuris buvo areštuotas
1983 m. sausio 26 d., apkaltinus antitarybine propaganda ir agitacija. Išbuvęs 5 su puse metų
įvairiuose sovietiniuose griežto režimo lageriuose, kunigas buvo paleistas su sąlyga, kad paliks Tėvynę ir Augsburgo vyskupo J. Štimplės kvietimu išvyks į Vakarų Vokietiją. 1988 m.
liepos 15 d. vakare kunigas A. Svarinskas atvyko į Vilnių. Tris kartus teistas, 21 su puse metų
išbuvęs įvairiuose Gulago lageriuose, daug fiziškai ir morališkai kentėjęs, į Tėvynę grįžo
nepalūžęs, kupinas ryžto ir energijos toliau darbuotis Dievo garbei ir Tautos gerovei. Savo
religine ir tautine savimone bandanti atgimti Lietuva su pagarba ir susižavėjimu sutiko šį
kovotoją, jo pamokantį žodį priimdama kaip dvasinį testamentą Tautai139. Taip pat iš lagerio
sugįžo kunigas S. Tamkevičius.

Kunigas A. Svarinskas (1925–2014) trečią kartą sugrįžta iš sovietų
lagerio. Iš kairės: nežinomas vyras, ses. Monika Gavėnaitė, kunigas Alfonsas Svarinskas, ses. Nijolė Sadūnaitė, ses. Gerarda
Elena Šuliauskaitė, kunigas Juozapas Razmantas. 1988 m. liepa.
Nuotr. iš Nijolės Sadūnaitės asmeninio archyvo

Kunigas Alfonsas Svarinskas
(1925–2014).
Nuotr. iš Vikipedijos

Nuosekliai už Lietuvos nepriklausomybę kovojusi Lietuvos laisvės lyga (LLL) po metų
vėl organizavo mitingą. Šį kartą, 1988 m. rugsėjo 28 d., mitingas vyko Vilniuje, Gedimino
(dabar – Katedros) aikštėje. Jo pagrindiniai tikslai buvo 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašytų
Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasmerkimas ir reikalavimas panaikinti
Baltijos šalių sovietinę okupaciją lėmusio Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos sąmokslo
138 Ten pat.
139 Dėkojame už auką! LKBK, 1988, Nr. 79.
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pasekmes. Vilniaus m. Lenino r. liaudies
deputatų tarybos vykdomasis komitetas
mitingo organizuoti neleido, o Lietuvos
komunistų partijos centro komiteto antrojo
sekretoriaus, Kremliaus statytinio Nikolajaus Mitkino iniciatyva prieš taikius mitingo
dalyvius buvo mestos milicijos ir net TSRS
vidaus kariuomenės dalinių pajėgos. Brutalus mitingo malšinimas truko 3 valandas.
Taikūs mitingo dalyviai ir atsitiktinai pro
šalį ėję žmonės buvo spardomi, mušami
Kunigo S. Tamkevičiaus, grįžtančio iš tremties,
kumščiais ir guminėmis lazdomis – vadisutiktuvės. S. Tamkevičius – centre.
namaisiais „bananais“. Iš to ir kilo ironiškas
Vilnius, Aušros vartai, 1988 m.
mitingo malšinimo akcijos pavadinimas
Nuotr. iš S. Tamkevičiaus asmeninio archyvo
„Bananų balius“140.
1987 m. buvo pradėtas statyti Kauno miesto Požėlos rajono komunistų partijos komiteto administracinis priestatas, užstojantis nuo 1949 m. sovietinės valdžios uždarytą
Šv. Gertrūdos bažnyčią (viena seniausių gotikinių Lietuvos bažnyčių, pastatyta XV a. antroje pusėje, sovietmečiu buvo vaistų sandėlis). Nepaisant visuomenės atstovų protestų, statyba
buvo vykdoma sparčiais tempais. daugiaaukštis pastatas užstojo bažnyčią ir iš gatvės pusės
jos visai nebuvo matyti. Prie Šv. Gertrūdos bažnyčios gynimo prisijungė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno iniciatyvinė grupė. Savo poziciją ji išdėstė atvirame laiške Kauno m.
vykdomojo komiteto pirmininkui Petrui Staškūnui. Šis raštas buvo viešai perskaitytas birželio 25 d. per protesto akciją prie miesto vykdomojo komiteto pastato. Iš miesto valdžios
buvo reikalaujama pasiaiškinti dėl neteisėtos statybos ir visiško visuomenės nuomonės ignoravimo. Miesto valdžia ieškojo kompromiso – žadėjo, kad viena pastato siena bus veidrodinė141. Žmonės šaipėsi: „Komunistai – stebukladariai: turėsime dvi Šv. Gertrūdos bažnyčias“.
Statyba sustojo. Deja, neilgam. Po kelių savaičių Kauno iniciatyvinę grupę pasiekė žinios, kad
į statybos aikštelę vėl pradėtos vežti statybinės medžiagos. Sąjūdiečiai pasiuntė protesto telegramas į Vilnių Ministrų Tarybai ir Kauno miesto vykdomajam komitetui. Statyba nebuvo
atnaujinta. Rugpjūčio mėnesį Kauno miesto architektai buvo įpareigoti iki spalio 1 d. paruošti
naują projektą, kuriame būtų nurodyta išgriauti pradėtą statyti pastatą ir sutvarkyti aplinką.
Čia dar ne pabaiga… Rugpjūčio pradžioje buvo įvykdytos kelios į Šv. Gertrūdos bažnyčios nutaikytos provokacijos: išlaužtos durys, išmėtyti archeologų įrankiai, palaidotų
žmonių kaulai. Nežinomi asmenys du kartus bandė sukelti gaisrą. Atsakydami į tai, Kauno
miesto Persitvarkymo Sąjūdžio grupės nariai ir kiti inteligentai budėjo ir naktimis, neatsitraukdami saugojo Šv. Gertrūdos bažnyčią (Kauno dramos teatro aktoriai po spektaklių
budėjo naktimis su kavos termosais, įsisukę į antklodes). Garsi aktorė Rūta Staliliūnaitė
(1938–2011) prisimena142:
140 „Bananų balius“ – Lietuvos laisvės lygos pasipriešinimas sąmokslui. 15min.lt [interaktyvus]., https://
www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/bananu-balius-lietuvos-laisves-lygos-pasipriesinimas-samokslui582-1036572?copied
141 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1988, Nr. 80.
142 R. Staliliūnaitė. Nejaugi tai buvo. Kaunas, 2017, p. 167, 168.
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Šv. Gertrūdos bažnyčia Kaune. Nuotr. iš Day Trip Lithuania svetainės

O gražų pavasario rytmetį (1987–1988) ėjau J. Gruodžio gatve ir pamačiau ten būryje
vaikų savo krikštasūnį. Su archeologais jie kasinėjo prie bažnyčios atrastą kapavietę, rinko
kaulelius ir prasitarė, kad esama planų čia pastatyti „didelį didelį namą“, paskandinant lyg
šuliny bažnytėlę iki pat kryžiaus. Ar pavyks pasipriešinti – nežinau. Kai grįžau rudenį po atostogų, jau buvo išlieta galingi betoniniai pamatai su rūsiais, o mano rankose atsidūrė kultūros
ministro oficialus raštas, neleidžiantis čia, šioje vietoje, statyti TOKIO NAMO. Padėjome
ginti šv. Gertrūdą, kaip išmanydami – prašymais, raštais, protestais, susirinkimais, mitingais nepadėjo. Išaugo TO NAMO trys grėsmingi aukštai. Kaunas neklausė Vilniaus, o mes
likome apgailėtini vargšai ir pražilę Kauno inteligentai, ir jauni, aistringi gynėjai – moksleiviai, studentija. Bet stebuklas įvyko! Šviesus protas nugalėjo ir šiandien TO NAMO nebėr, o
šv. Gertrūda, matau, brandina gyvybę, kaupia jėgas. Esu pasiruošusi pasiūlyti savo rankas –
plauti, šluoti, šveisti, švarinti, kai reikės, nes kilnesniuose restauracijos darbuose nenusivokiu,
o toliau padėti darbais, nebe žodžiais – nenoriu.
Tai tokia šv. Gertrūdos, tos architektūrinės gėlės, istorija mano gyvenime.
Ir tik tuomet, kai miesto vidaus reikalų skyrius patikino, kad provokacijos daugiau
nesikartos, garantavo bažnyčios apsaugą, budėjimas buvo nutrauktas. Po remonto bažnyčią
sugrąžino tikintiesiems.
Lietuvoje vyko ekonominio, socialinio, politinio ir kultūrinio gyvenimo atsinaujinimas. Šis procesas buvo sudėtingas ir nevienareikšmis. Kremlius, davęs leidimą persitvarkyti, bijojo, kad demokratizacijos procesas neperžengtų ribų, ir siekė, kad visose gyvenimo
srityse išliktų komunistų partijos vadovaujamas vaidmuo.
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Susikūręs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
(LPS) į savo gretas subūrė šviesuomenę, tačiau
nerimą kėlė tai, kad prie Sąjūdžio šliejosi ir
vakarykščiai stalinistai.
Smarkiai pakito Bažnyčios ir valstybės santykiai: sugrąžino tikintiesiems kai kurias žymias
šventoves – Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, Vilniaus Arkikatedrą,
Šv. Kazimiero bažnyčią; leido statyti kelias naujas – Vilniuje, Naujojoje Akmenėje. Į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją buvo priimti 46 auklėtiniai. Tiesa, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis
šešių auklėtinių kandidatūras bandė išbraukti, bet,
kardinolui liepus, seminarija juos priėmė143.
Po 28 metus trukusios tremties iš Žagarės į
Vilnių sugrįžo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas
Julijonas Steponavičius. Pagarbą kardinolui reiškė
ne tik tikintieji, bet ir kai kurie valdžios pareigūnai.
Vasarą kunigai katekizavo vaikus.
Arkivyskupas Julijonas Steponavičius
Kronikoje buvo keliamas aktualus klausimas,
(1911–1991). Vilnius, 1988 m. Kardinolo
ar remti Sąjūdį, ar galima juo pasitikėti. Didesnė
V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus
dalis Lietuvos kunigų manė, kad remti reikia, nes
nuotr.
Sąjūdžio programa iš esmės pozityvi, naudinga
Tautai ir Bažnyčiai. Kiti, ypač Žemaitijoje, baiminosi, argumentuodami, kad Sąjūdį sudaro
iš komunistų partijos perėję veikėjai ir jis turi propagandinį tikslą – padėti Vyriausybei
gauti kreditų ir lengvinančias prekybos sąlygas. Labiausiai Kronikoje buvo nerimaujama dėl
Sąjūdžio programoje deklaruojamo galutinio tikslo – Lietuvos suvereniteto Tarybų Sąjungos federacijoje, nors atrodo, kad šį tikslą Sąjūdyje daugiausia rėmė tik komunistų partijos
nariai ir jų šalininkai144. Kiti reikalavo Lietuvos nepriklausomybės, t. y. išstojimo iš TSRS.
Kronikoje buvo nurodoma, kad pasauliečiai katalikai teisėtai pasigenda kunigų aktyvumo ir paramos, kad sunkiai atsikrato stalinizmo ir stagnacijos padarinių: pasyviai
dairosi, kuo baigsis persitvarkymo procesas – o gal laimės reakcinės jėgos?! Tik nedidelė
kunigų dalis rodė reikiamą iniciatyvą, o dauguma laukė instrukcijų iš vyskupijos centrų,
užmiršdami, kad to meto sąlygomis visiems buvo privalu mąstyti ir padaryti viską, kad
Katalikų Bažnyčia garbingai atliktų pagrindinį uždavinį – prikelti Tautą iš religinio ir moralinio nuosmukio145.
1988 m. spalio 22 d. per Sąjūdžio suvažiavimą buvo paskelbta, kad Vilniaus arkikatedra bazilika grąžinama tikintiesiems. 1989 m. vasario 5 d. po 40 metų trukusio neteisėto
atėmimo arkikatedra iškilmingai pašventinta. Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Julijonas
Steponavičius. Lietuvos tikintieji sugrįžo į su lietuvio dvasia nedalomai suaugusią Tautos
šventovę – Vilniaus arkikatedrą.
143 Persitvarkymas, Sąjūdis ir Bažnyčia. LKBK, 1988, Nr. 81.
144 Ten pat.
145 Ten pat.
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Katedros atšventinimas 1989 m. vasario 5 d. Virgilijaus Usinavičiaus nuotrauka

Kronikoje rašoma146:
Keliolika minučių prieš 12 val. kunigų, klierikų ir sunkiai suskaitoma baltais bei tautiniais rūbais pasipuošusio vaikų ir jaunimo procesija išėjo sutikti iš 28 metus trukusios priverstinės tremties į Katedrą grįžtančio Vilniaus vyskupo Julijono Steponavičiaus. Ganytojas
keliais žodžiais kreipėsi į maldininkus, kviesdamas visus bendra malda kuo nuoširdžiausiai
atsiprašyti ir padėkoti Visagaliui, kad po 40 metų pertraukos vėl gali sugrįžti į savo sielos namus – Katedrą. „Viešpats tikrai laimins ir jo palaima mus lydės“, – išreiškė nelengvose tremties
sąlygose subrandintą nepalaužiamą ištikimybę ir pasitikėjimą Dievu vyskupas J. Steponavičius.
Kardinolas Vincentas Sladkevičius ir arkivyskupas Julijonas Steponavičius buvo du dvasinės opozicijos kertiniai stulpai, moraliniai autoritetai, už Bažnyčios teisių gynimą sovietų valdžios nušalinti nuo pareigų ir ištremti į užkampius. Visais svarbesniais klausimais
katalikų pogrindis konsultavosi su jais, kad išlaikytų bažnytinį paklusnumą hierarchijai
ir išvengtų abejotinos sovietų organizuojamos „saviveiklos“. Vyskupas V. Sladkevičius parinko Kronikai vardą, pritarė jos faktų viešinimui kaip pačiam įtikinamiausiam. Abu Ganytojai įėjo į lietuvių krikščionybės istoriją kaip nepaprasto tvirtumo išpažinėjai, bažnytinės
laikysenos vyrai ir taurūs patriotai.
146 Sugrįžimo į Vilniaus katedrą iškilmės. LKBK, 1988, Nr. 81.
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PALAIMINTI PERSEKIOJAMIEJI
Esate palaiminti, kad jums teko Kristaus likimas, nors menka jo dalelė
Nežinomas autorius

Šiame skyriuje pateikiami Kronikos leidėjų prisiminimai. Juose atgyja nepakartojama Kronikos istorija: ne tik įvykių detalės, bet ir pasiaukojamai dirbusių leidėjų potyriai,
išgyvenimai, jų drąsa viešai kalbėti apie nesąmoningus sovietų draudimus, nors ne vienas
dėl to nukentėjo.

Viešpatie, Tu žinai, kad dirbau Tau…
Kardinolas S. Tamkevičius, reto pareigingumo, dalykiškumo ir savęs išsižadėjimo žmogus, visose situacijose skleidė viltingą krikščionišką optimizmą. Šviesus humoras, žmogiška
šiluma, kurią mokėjo parodyti priešams, bet – jokių principinių nuolaidų. Atrodė, kad
tai įgimtas stratego ir organizatoriaus talentas. Nepaisant plačiausios pogrindžio veiklos, svarbiausiu uždaviniu S. Tamkevičius laikė pastoraciją. Parapijose, kuriose jis dirbo,
klestėjo dvasinis žmonių gyvenimas. Ir šiandien ten gyvi tikėjimo židiniai, nuolat teikiantys
Bažnyčiai brandžių pašaukimų, jaunų evangelizacijos darbuotojų. Šv. Tėvas padarė išimtį iš
įprastos Jėzuitų ordino tvarkos ir 1991 m. Sigitas Tamkevičius buvo konsekruotas vyskupu,
o 2019 m. spalio 5 d. popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių
paskyrė Sant’ Angela Merici titulo kardinolu.

Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupą emeritą S. Tamkevičių paskiria Sant Agela titulo kardinolu.
2019 m. Nuotr. iš Vikipedijos
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Didžiausią įtaką Kronikos atsiradimui ir brandumui turėjo kunigai S. Tamkevičius,
J. Zdebskis ir A. Svarinskas. Apie tris didžius Lietuvos pogrindžio vyrus vyskupas Julijonas
Steponavičius yra pasakęs: „Kunigas J. Zdebskis suneša laužą, kunigas A. Svarinskas uždega,
o kunigas S. Tamkevičius toliau kantriai kūrena“147.
Po daugelio metų J. E. kardinolas S. Tamkevičius prisimena nelengvą Kronikos leidybos
kelią, kuriame lydėjo ne tik sėkmė, bet ir praradimai148:
Informacijos rinkimas
Pradėjęs leisti „Kroniką“, nesvarsčiau, kokiu periodiškumu ji išeis, – kai susirinks
pakankamai straipsnių, tada ir išeis numeris. Iš tikrųjų surinkti medžiagą pasirodė gana
sunku, – negi paskelbsi „Tiesoje“, kad pogrindžio leidiniui reikalingi sovietinės valdžios
nusikaltimų, kur pažeidžiamos žmogaus teisės, aprašymai? <…> Ne visi žmonės lengvai
pasakodavo ar parašydavo apie savo vargus, ypač jei žinodavo, jog pasakojimas pateks į
„Kroniką“. Prisimenu daugelį faktų, kai net labai geri žmonės buvo linkę likti nežinomi, –
daug kam nesinorėjo atkreipti į save KGB dėmesį, gal net būti tardomam. Tačiau buvo kunigų
ir pasauliečių, kurie turimą medžiagą duodavo labai drąsiai. Vienas iš tokių buvo kun. Bronius Laurinavičius. Iš pradžių ne visi suprato, kam reikia registruoti ir skelbti persekiojimo
faktus. „Ir taip visi žino, ką daro sovietinė valdžia!“ – šitaip kai kurie teisindavo savo nenorą
aprašyti vieną ar kitą įvykį. Ypač norėjosi surinkti kuo daugiau drąsaus pasipriešinimo
faktų, kad iš jų daugelis galėtų pasimokyti. Turbūt neapsiriksiu teigdamas, kad tokios rūšies
aprašymai „Kronikoje“ ypač patarnavo nugalint baimę ir ryžtantis priešintis blogiui toliau.
Taip diena po dienos medžiaga „Kronikai“ kaupėsi. <…>
Rašomoji mašinėlė
Ant stalo stovinti rašomoji mašinėlė buvo tarsi uždelsto veikimo bomba. Kiekvienu
metu ją galėjo paimti ir patikrinti. Kur ją paslėpti, kad per du mėnesius, kol bus renkama
medžiaga, ji nekeltų grėsmės? Ji per daug didelė ir į kokį nors plyšį neįkiši. Kilo idėja rašomajai
mašinėlei gauti raides su svirtelėmis ir vieną raidyną naudoti „Kronikai“, o kitą – oficialiems
raštams, nors ir KGB jie būtų skirti. Maskvoje Puškino gatvėje esančioje krautuvėje pasisekė
nusipirkti net keletą svirtelių komplektų; kažkas rusišką raidyną pakeitė į lietuvišką, ir pavojinga mašinėlė ant stalo būdavo tik tas dienas, kol buvo redaguojamas numeris. Paskui per
20 minučių padarydavau „operaciją“, ir ant stalo stovėdavo visiškai saugumui nenusikaltęs
padaras. Šitą operaciją lengvai išmoko ir mano bendradarbiai. Išimtas raidynas tilpdavo
saujoje ir įsikišus jį į kišenę buvo galima bet kur išsinešti ir lengvai paslėpti.
Kad liktų mažiau įkalčių, kartkartėmis keisdavau ir pavojingąjį šriftą. Reikėdavo dalį
raidžių su lituokliu pakoreguoti, pakeičiant bent kai kurių raidžių mušimo poziciją. Šiai operacijai dažnai užtekdavo tik meistro replių. Vėliau, jau tardymo metu, galutinai įsitikinau,
kad šios operacijos tobulai klaidino ekspertus nustatant „nusikaltėlę“ rašomąją mašinėlę.
147 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis. Prieiga internetu: http://www.
lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
148 Sigitas Tamkevičius. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/sigitas-tamkevicius/14-lkb-kronika
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Mechaninė rašomoji mašinėlė.
Nuotr. iš LKBK archyvo

Kazimieras Juozas Ambrasas, kunigas jėzuitas,
publicistas, vertėjas. Nuotr. iš LKBK archyvo

86

Pirmieji bendradarbiai
Pradėjus redaguoti „Kroniką“, reikėjo
ieškoti bendradarbių; nepasitikėjau ir savo
literatūriniais sugebėjimais. Dar dirbdamas
Vilkaviškyje, susipažinau su savo klebono
kun. Ambraso broliu lituanistu Kazimieru
Ambrasu. Susiradau aš jį Leipalingyje pas
brolį kunigą ir pasisakiau savo rūpestį.
Mano džiaugsmui, Kazimieras nesvyruodamas sutiko padėti. Iš anksto susitardavome,
kada jis atvyks pas savo brolį; paruošęs
numerį kišdavau į užantį ir važiuodavau į
Leipalingį. Broliui kunigui nieko nesakydavau, kad be reikalo nesisielotų, o po kelių
dienų vėl nuvykdavau ir ištaisytą, išbraukytą
parsiveždavau į Simną. Padaręs rašomajai
mašinėlei operaciją – pakeitęs raidyną – per
kelias dienas numerį perrašydavau. Kazimieras visus pataisymus darydavo ranka, todėl
rizika buvo labai didelė: kiekvienu metu
bevežant ir perrašant saugumas galėjo paimti rankraščius ir nesunkiai nustatyti pagalbininko tapatumą. Manau, kad šitai suprato
ir Kazimieras, bet dirbo ir baimės nerodė.
Mačiau tik didelį norą padėti. Žinoma, ilgai taip tęstis negalėjo, juo labiau po to, kai
saugumas pradėjo masiškai daryti kratas ir
užvedė bylą Nr. 345.
Darbas su „Kronika“ labai palengvėjo,
kai į talką atėjo ses. Elena Šuliauskaitė. Per
ilgus metus ant jos pečių gulė didžioji darbo našta. Žinojau, koks pavojus jai grėsė:
suprato ir jinai, bet pasitikėjome Dievu ir
dirbome.
Pagrindinis tikslas
Suredaguoti „Kronikos numerį buvo tik
pusė darbo, – visi, su kuo tariausi, suprato,
kad „Kronika“ tik tada atliks savo uždavinį,
jeigu jos informacija pasklis ne tik Lietuvoje, bet ir laisvajame pasaulyje. Tuo laiku
neturėjome galimybės dideliu tiražu padauginti ir paskleisti pogrindžio leidinį, nes
lengviausiai prieinamos buvo tik rašomosios

mašinėlės; kitokios dauginimo priemonės buvo griežtai kontroliuojamos. Per didelį vargą
Vytautas Vaičiūnas iš dalių sulipdė kopijavimo aparatą ERA, kuriuo buvo galima, rizikuojant laisve, padauginti kelis šimtus egzempliorių ir paskleisti po Lietuvą.
Iškilo didžiausias uždavinys – kaip „Kronikai“ pasiekti Vakarus? Tuo metu, kai pradėjo
eiti „Kronika“, turistų iš Vakarų atvažiuodavo labai mažai ir tie patys negalėdavo pasukti iš
nustatyto maršruto, juo labiau – atvykti iš Vilniaus į provinciją. Be to, kratos muitinėje metu
visada galėjo surasti vežamus rašinius.
Lietuvos draugai
Dėmesys vėl nukrypo į Maskvą. Atnaujinome ryšį su Sergejumi Kovaliovu ir jam
nuveždavome naują „Kronikos“ numerį. Maskviškiai Lietuvos draugai žinojo, ko mes labiausiai norime, – kad numeris patektų į Vakarus. Kartais laukdavome labai ilgai, kol pagaliau radijo stotis „Laisvė“ ar „Vatikano radijas“ pranešdavo, kad Vakaruose gautas naujas
„Kronikos“ numeris. Tada būdavo daug džiaugsmo. Vėliau susiorientavome, kad į Maskvą
reikia vežti ne vieną, o du egzempliorius. Vienas buvo reikalingas „Einamųjų įvykių kronikai“, kurios redaktoriai jiems tinkamą medžiagą išsiversdavo į rusų kalbą ir įdėdavo į savo
leidinį, o kitą egzempliorių tuoj pat galėdavo perduoti Vakarų korespondentams. Su dideliu
dėkingumu ir pagarba menu Lietuvos draugus Maskvoje. Ramus Sergejus Kovaliovas, visada
besišypsantis Aleksandras Lavutas, labai dalykiška Tatjana Velikanova, energija kunkuliuojantis dvasininkas Glebas Jakuninas ir kt. Mus visus, labai skirtingų tautybių, religijų ir
luomų žmones, siejo bendras uždavinys – informuoti pasaulį, kaip Sovietų Sąjungoje yra
pažeidžiamos žmonių teisės. Mes buvome įsitikinę, kad ši informacija yra pats svarbiausias
ginklas kovojant prieš totalitarinės sistemos nešamą vergovę.
Kelionės į Maskvą
Jos buvo labai pavojingos: bet kur galėjai patekti į KGB objektyvą ir būti sulaikytas. Todėl
naudotis lėktuvu po to, kai pradėjo reikalauti paso, buvo tiesiog neprotinga. Sėsti į Maskvos
traukinį Kaune ar Vilniuje buvo taip pat rizikinga, nes geležinkelio stotys turėjo būti labiausiai sekamos. Buvo viena išeitis: įsėsti į Maskvos traukinį ne Lietuvoje. Dažniausiai kelionės
į Maskvą buvo labai romantiškos. Kas nors iš draugų, pavyzdžiui, kun. Alfonsas Svarinskas
pavėžėdavo kur nors į Baltarusiją, o tenai ant kelio „pabalsuodavau“, ir pirma pasitaikiusi
mašina nuveždavo į Minską. Čia nusipirkdavau bilietą, apie 20 val. sėsdavau į traukinį ir
ankstų rytą jau būdavau Maskvoje. Važiuoti tokiu maršrutu, atrodė, gana saugu. Gyvendamas Kybartuose, bilieto pirkti važiuodavau į Černiachovską [autorius: Įsrutis].
Dažnai tekdavo važiuoti vienam, o kai kada turėdavau ir palydovą, kuris, saugodamas
mane, pavojingą medžiagą veždavosi su savimi. Teatlygina Viešpats anuomet rizikavusiems
savo laisve, – ses. Nijolei Sadūnaitei, ses. Bronei Vazgelavičiūtei ir kt., – kad tik būtų išsaugota „Kronika“.
Susitikimai
Atvažiavus į Maskvą eiti į kurio nors disidento butą buvo labai rizikinga, todėl visada
susitardavome, kur kitą kartą susitiksime, – maskviečiai duodavo kokį nors adresą ir sutardavome tikslią datą ir susitikimo laiką. Stebėjausi jų atsakingumu, – per ilgą laiką nebuvo
nė vieno atvejo, kad sutartą dieną būtų neatvykę; nebent retkarčiais dėl svarbios priežasties
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truputį pavėluodavo. Iš mūsų paimdavo „Kroniką“, vėliau ir „Aušrą“, o parvežti duodavo
„Einamųjų įvykių kroniką“ ir dažnai dar ką nors iš tuometinio „samizdato“, pavyzdžiui,
„Gulago salyną“ ir kt. Apsikeitę spauda, aptarę paskutinius įvykius, išsiskirstydavome: jie
grįždavo į darbą, o aš laukdavau traukinio į Vilnių.
Kam siųsti?
Iš pradžių net nebuvo aišku, kam adresuoti „Kroniką“ Vakaruose. Žinojau tiek, kad
yra katalikiškas dienraštis „Draugas“, todėl, susiradęs jo redakcijos adresą, užrašydavau
ant perduodamo numerio viršelio ir siųsdavau į kelionę. Mes buvome įsitikinę, kad visiškai
nesvarbu, kam pasiųsti, svarbu, kad patektų ne į komunistų rankas. Vėliau Vilniuje susipažinau su Rože Šomkaite iš JAV, kuri papasakojo apie Niujorke veikiančią Religinę Katalikų
Šalpą, apie jos direktorių kunigą Kazimierą Pugevičių ir apie jų pastangas padėti Lietuvai.
Nuo tada rašydavau kitą adresą. Šiandien man atrodo, kad Viešpats pasiųsdavo reikiamų
žmonių, kai jie labiausiai buvo reikalingi. Tokie buvo R. Šomkaitė, kun. K. Pugevičius,
vėliau Putnamo seselės vienuolės ir kiti.
Areštai Maskvoje
KGB neabejotinai jautė, kokiais keliais savilaida pasiekia Vakarus, ir bandė juos užblokuoti. Vienas po kito buvo suiminėjami aktyviausi disidentai: S. Kovaliovas, T. Velikanova,
A. Lavutas, G. Jakuninas ir kt. Juo toliau, juo „Kronikos“ kelias per Maskvą darėsi sunkesnis. Tačiau tuo metu vis dažniau pradėjo atvykti turistai iš JAV. Lengviausia būtų buvę įduoti
„Kronikos“ numerį kuriam nors svečiui iš Vakarų, kad jį persiųstų nurodytu adresu, bet
numeris muitinėje galėjo ne tik žūti, bet ir pačiam svečiui pridaryti aibes nemalonumų. Ką
daryti? <…>
Daug kas nežinoma
Viešėdamas JAV, aplankiau Religinę Šalpą ir apžiūrėjau „Kronikos“ numerius bei mikrofilmus, kurie atkeliavo iš Lietuvos. Ne viską radau, kas buvo siųsta; kai kas žuvo Maskvoje
kratų metu, kai kas pakelyje. Tačiau mane labai nudžiugino, kad radau ne vieną „Kronikos“
numerį, kurį kažkas pasiuntė į Vakarus. Ačiū Dievui, kad tuo sunkiu metu daug kam rūpėjo
Bažnyčios ir Tėvynės reikalai.
„Kronika“ KGB rankose
1973 m. birželio 23 d. KGB kratos metu pas ses. Jadvygą Stanelytę rado pirmąjį „LKB
Kronikos“ numerį, o liepos 5 d. pradėjo baudžiamąją bylą Nr. 345. Metus su viršum sekė visus įtartinus asmenis ir 1973 m. lapkričio 20 d. padarė daugybę kratų. Didžiausias nuostolis
buvo Petro Plumpos suėmimas. Talentingas, darbštus, bebaimis, – tokių darbininkų reta.
KGB triumfavo, kad „Kronika“ sunaikinta, tačiau gruodžio 12 d. pasirodė 8-asis numeris,
kuriame buvo plati informacija apie kratas ir suėmimus.
Talkininkai
Leidžiant „Kroniką“ buvo visko – romantikos ir skaudžių išgyvenimų. Artimų žmonių
suėmimai visada būdavo be galo skaudūs. Jie būdavo labai artimi, reikalingi ir mano įtraukti
į pavojingą darbą. Kaip koks sunkus akmuo užvirsdavo ant krūtinės, kurį tekdavo nešioti
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ilgai. Virgilijus Jaugelis pats pasišovė rotatoriumi padauginti 6-ąjį numerį, ir kratos metu
buvo rastos vaškuotės; teisė kartu su Petru Plumpa. Tokių idealistų kaip Virgutis (šitaip
mes jį vadindavome) visada reta. Dėl Dievo, Tėvynės jis galėjo eiti ne tik į lagerį, bet ir į
ugnį. Kalinimas jam buvo labai sunkus, nes sunkiai sirgo, o kai sugrįžo, buvo nepanašus į
save, – „Kronikai“ jis labai daug paaukojo.
Nijolė Sadūnaitė jau žinojo kelius į Maskvą, galėjo daug talkinti ne tik platinant „Kroniką“, bet ir redaguojant, deja, ir ją areštavo – ilga 6-erių metų bausmė.
Juozas Gražys, Vladas Lapienis, Povilas Buzas, Anastazas Janulis, vienuolės Ona Vitkauskaitė, Genovaitė Navickaitė, Ona Pranckūnaitė, Nijolė Sadūnaitė, Bernadeta Mališkaitė,
Ona Kavaliauskaitė, Birutė Briliūtė – visi jie buvo idealistai, visiems rūpėjo bent kuo pasitarnauti Bažnyčiai ir Tėvynei. Kai mane suėmė 1983 m., vienas saugumietis pavadino
„laimingu avantiūristu“ ir paprašytas paaiškino, kodėl pavadino mane laimingu: „Mokėjai
pasirinkti gerus bendradarbius“, – aiškino kapitonas Rainys. Tada aš jam nieko nepasakiau,
bet iš tikrųjų pasirinktieji ir patys atėjusieji į talką buvo tikrai šaunūs darbininkai, taurios
asmenybės.
Labai gaila buvo areštuotųjų Sergejaus Kovaliovo, Aleksandro Lavuto, su kuriais teko
ilgai bendrauti. Visada ateidavo į susitikimą su pilnais portfeliais savilaidos, visada dalykiški
ir mieli žmonės.
Krata Simne
Areštuotieji Petras Plumpa, Povilas Petronis (energingai platinęs religinę literatūrą),
Virgilijus Jaugelis ir Jonas Stašaitis dar buvo tardomi Vilniaus saugume, kai KGB objektyvas
nukrypo į Simną. 1974 m. kovo 14 d. anksti rytą po šv. Mišių parsinešiau du „Kronikos“ numerius ir po pusryčių rengiausi važiuoti į Kauną. Prisistatė KGB kapitonas Pilelis su trimis
saugumiečiais ir nuodugniai iškrėtė mano kambarį ir garažą. Be dviejų „Kronikos“ numerių,
jie nieko sau įdomesnio nerado. Kratos metu pamatę mokinio ranka parašytą lapelį, sušuko:
„Tikriausiai tai naujausia medžiaga „Kronikai“? Supratau, kas jiems labiausiai rūpėjo ir kad
man reikia būti dar atsargesniam.
Tardymas
1974 m. balandžio 9 d. buvo suimtas Virgilijus Jaugelis, o po savaitės gavau kvietimą
tardymui į Vilniaus KGB. Nejaučiau didelio pavojaus, tačiau kelionės į KGB niekada džiaugsmo neteikdavo. Pavesdavau viską Viešpačiui ir važiuodavau. Šis pirmas tardymas nebuvo
sunkus. Klausinėjo, ką žinau apie „Kroniką“, iš kur gavęs kratos metu rastus šio leidinio du
numerius; rūpėjo kapitonui Pileliui ir pogrindžio Kunigų seminarija. Liko labai nepatenkintas, kai nieko naudingo nesužinojo.
Pirmasis teismas
1974 m. gruodis pogrindininkams buvo labai sunkus; beveik per visą mėnesį vyko
Petro Plumpos, Povilo Petronio, Virgilijaus Jaugelio ir Jono Stašaičio teismas, ypač sunkų
kryžių uždėjęs pirmajam „Kronikos“ darbininkui Petrui Plumpai. Aštuonerių metų auka
buvo sudėta už Bažnyčios ir Tautos ateitį. Galbūt partija ir čekistai šiuo parodomuoju teismu planavo įvaryti daug baimės išdrįsusiems kalbėti tiesą, tačiau efektas buvo atvirkščias:
represijos ugdė ryžtą kovoti.
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Vos pasibaigė šis teismas, gruodžio 27 d. buvo suimtas didelis lietuvių bičiulis Sergejus
Kovaliovas (dabar Rusijos Valstybės Dūmos deputatas) [autorius: mirė 2021 m. rugpjūčio
9 d.]. Jis buvo vienas iš pirmųjų, su kuriuo užmezgėme kontaktus ir kuris ilgą laiką tikrai
nesavanaudiškai padėjo Lietuvai. Beveik metus tęsėsi jo tardymas Vilniaus KGB būstinėje,
o po to – dešimties metų bausmė Permės lageriuose ir Sibiro tremtyje.
Rimtas pavojus
1974 m. rugpjūčio 27 d. už „Kronikos“ dauginimą buvo suimta ses. Nijolė Sadūnaitė.
Iš KGB požemių neprasiskverbė nė trupučio informacijos, kaip vyksta tardymas. Gana
netikėtai 1975 m. vasario 11 d. gavau kvietimą tardymui į Vilniaus KGB. Dvi dienas tardė
kapitonas Pilelis, ir viskas sukosi apie Nijolę. Būtinai norėjo išgauti prisipažinimą, kad aš jai
davęs perrašyti „Kronikos“ numerį. Kaltino „Kronikos“ leidimu. Jam į pagalbą ateidavo tardymo poskyrio viršininkas kapitonas Rimkus. Būtinai norėjo, kad prisipažinčiau bent davęs
paskaityti „Kroniką“. Tik mano prisipažinimo reikią, ir Nijolė būsianti laisva. Nesulaukę
prisipažinimo, saugumiečiai labai nusivylė, o papulkininkis Kolgovas niekino, vadindamas bailiu ir beširdžiu, kuris moka nekaltą žmogų įklampinti, o pats stengiasi išsisukti nuo
atsakomybės. „Šitas bailys laikosi principo: Kerti mišką, skiedros laksto“, – perpykęs kalbėjo
saugumo veteranas.
Anonimai
1974 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje pasirodė laiškas – anonimas, pasirašytas „Vilkaviškio
vyskupijos kunigų grupės“ vardu. Jis buvo išsiuntinėtas visų vyskupijų ordinarams ir smarkiai pasisakė prieš kunigus, kurie neklausė sovietinės valdžios. Jie buvo kaltinami kunigų
vienybės ardymu ir noru pagarsėti užsienyje. Vyskupas Labukas buvo agituojamas, kad
nuvykęs į Vatikaną pasmerktų „kovotojus, kurie nori istorijos ratą pasukti atgal“. Labai
aiškiai matėsi, kas slepiasi po šiuo anonimu. Leidžiant „Kroniką“ anonimai gana dažnai
bandė formuoti nuotaikas prieš valdžiai nepalankius kunigus ir prieš pačią „Kroniką“.
Nepajėgiant jos fiziškai likviduoti buvo bandoma šitokiais metodais ją nutildyti. Deja, ji
nenutilo.
Vėl tardymas
1975 m. balandžio mėn. šeši Vilkaviškio vyskupijos kunigai parašėme protesto pareiškimą dėl nuteistųjų už pogrindžio spaudą. Akademikas Andrejus Sacharovas perskaitė jį
užsienio korespondentams, bet nepasakė pasirašiusiųjų pavardžių. Tačiau vienos kratos
metu pareiškimą saugumas surado ir atsiuntė į Vilnių išaiškinti, ar tikrai jis buvo mūsų pasirašytas, o galbūt norėjo, kad savo parašų išsigintume. Šį kartą drąsos teikė tik ką pasibaigusi Helsinkio konferencija ir pasirašytas Baigiamasis aktas. Iškviestas į saugumą trumpai
paaiškinau, kad pasirašiau. Maniau, kad šitas pareiškimas saugumui buvo dar vienas mano
kontaktų su Maskvos disidentais įrodymas.
Perkėlimas
Praslinkus dviem mėnesiams, Religijų reikalų įgaliotinis liepė vyskupui J. Labukui
mane iš Simno perkelti kur nors, kad būtų daugiau darbo, nes antraip aš būsiąs suimtas.
Simne spalio 15 d. buvo baigtas 19-asis „Kronikos“ numeris, kai gavau paskyrimą eiti kle-
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bono pareigas Kybartuose. Viskas buvo be galo keista, nes iki šiol tokios praktikos nebuvo,
kad neklusnų kunigą skirtų į didesnę parapiją. Nejučiomis skverbėsi mintis, kad galbūt
perkėlimas vykdomas tik dėl to, kad naujojoje vietoje būtų lengviau suimti. Koks bus „Kronikos“ likimas naujoje vietoje? Atsakymo neturėjau. Buvo vienintelis žmogus, kuris jau turėjo
patirtį redaguojant „Kroniką“ – tai ses. Elena Šuliauskaitė. Žinojau, kad bendraminčiai kunigai padės rinkti žinias ir pasirūpins „Kronikos“ tolesniu likimu <…>
Naujoje vietoje
Atvykus į Kybartus, redagavimo sąlygos buvo labai nepalankios. Pusmetį turėjau gyventi samdomame kambarėlyje, nes klebonija buvo užimta; be to, buvo labai daug darbo. Kaupti medžiagą problemų nebuvo, o atėjus laikui išleisti eilinį numerį atvykdavo
E. Šuliauskaitė, atrinkdavome medžiagą, aptardavome visą numerį ir tada su visa būsimo
numerio medžiaga pavėžindavau į Simną, kur turėjome nuošalų namą su geromis gyventojomis Julija Juškauskaite ir Eugenija Dainauskaite. Čia ilgą laiką būdavo galutinai
perrašomas numeris ir padaroma bent 20 egzempliorių. Perrašant naują numerį labai mielai
talkino Eucharistinio Jėzaus kongregacijos ses. Monika Gavėnaitė. Dalį tiražo į Kybartus
man atveždavo namo Simne šeimininkė Julija Juškauskaitė, o keletą egzempliorių pasiimdavo perrašinėtojos, kad toliau būtų galima dauginti. Stebėjausi Julijos drąsa ir pasišventimu:
ištisomis savaitėmis budėdavo, kad kas nors netikėtai neužeitų, savaitėmis turėjo pakelti
didelę įtampą, bet niekada nesiskundė ir mielai talkino. Ačiū Dievui už šitokius žmones.
Nepavargstantis talkininkas
Vos pradėjęs leisti „Kroniką“, susipažinau su vilniečiu Vladu Lapieniu, kuris neraginamas tapo vienas iš pačių uoliausių „Kronikos“ rėmėjų ir platintojų. Jis turėjo keletą mašininkių, kurios padaugindavo jo atsineštus leidinius; pristatydavo informacijos naujiems numeriams. Žavėjo Vladas mane ne tik savo uolumu patalkinti, bet savo dvasiniu gyvenimu,
kurio jam galėjo pavydėti ne vienas kunigas. Mano dideliam skausmui, 1976 m. spalio 19 d.
jis buvo suimtas kartu su Jonu Kastyčiu Matulioniu. Kiek vėliau buvo suimta taip pat labai
pasiaukojamai dauginusi „Kroniką“ ir kitokią religinę literatūrą Šventosios Šeimos kongregacijos sesuo Ona Pranckūnaitė. Po kiekvieno arešto vis dažniau aplankydavo mintis,
kad geriau būtų, jei areštuotų mane. Ramiai galvodamas, rodos, suvoki, kad kovoje aukos
yra neišvengiamos, bet vieną po kito palydėti gerus žmones kančiai kur kas sunkiau, negu
pačiam prisiimti jų likimą.
TTG katalikų komitetas
1978 m. vasarą mane Kybartuose aplankė stačiatikių dvasininkas Glebas Jakuninas su
dviem draugais ir papasakojo, kad Maskvoje yra įkūrę Krikščioniškąjį komitetą tikinčiųjų
teisėms ginti, – pasiūlė prie jų prisidėti. Su šia idėja supažindinau kun. Alfonsą Svarinską ir
kun. Juozą Zdebskį. Abu mielai sutiko. Vėliau prie mūsų sutiko prisidėti telšiškiai kunigai –
Vincentas Vėlavičius ir Jonas Kauneckas. Reikėjo surasti teisingą sprendimą sau: būti kuriamo Komiteto nariu ar ne? Jo egzistavimas tuo metu buvo labai reikalingas, tačiau dar labiau
bus atkreiptas KGB dėmesys. Jei neprisidėsiu prie Komiteto, ar nepagalvos saugumiečiai:
kodėl aš likau nuošalyje? Ką aš dirbu? Mąsčiau, meldžiausi, tariausi ir apsisprendžiau įsitraukti į Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veiklą. Medžiagos rinkimas „Kronikai“
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dar labiau palengvėjo; visi supratome, kad žengtas žingsnis visais atžvilgiais buvo teisingas,
nors ir rizikingas.
Įspėjimas
Parašėme ir išplatinome 20 Katalikų komiteto dokumentų ir negavome nė vieno atsakymo, – tarsi į šulinį įkrisdavo mūsų pagalbos šauksmas. Tik po penkerių metų pamačiau,
kad visus tuos dokumentus KGB kruopščiai rinko, – buvo net labai susirūpinę, kad neturėjo
dokumento Nr. 46. Sovietinei valdžiai ypač užkliuvo dokumentas Nr. 18 Dėl vaikų teisių
pažeidimų Lietuvoje ir dokumentas Nr. 5 Dėl religinių susivienijimų nuostatų, kuriam
pritarė 520 kunigų ir du tremtiniai vyskupai. Dėl turinio dar būtų galėję kentėti, bet KGB
šito toleruoti negalėjo, nes dokumentai pasiekdavo Vakarus.
1979 m. rugpjūčio 29 d. buvau iškviestas į Respublikos prokuratūrą, ir prokuroras
perskaitė oficialų įspėjimą, kad man gresia BK 68 str., jei ir toliau tęsiu antivalstybinę veiklą.
Po Respublikos prokuroro įspėjimo mane į savo kabinetą nusivedė prokuroras Bakučionis,
kuruojantis saugumo vedamas bylas, ir pradėjo aiškinti, kad „LKB Kronika“ esanti Katalikų
komiteto organas ir kad turime liautis ją leidę. Rytojaus dieną įspėjimą prokuratūroje gavo
kun. A. Svarinskas. Pavojus akivaizdžiai didėjo, ir reikėjo apsispręsti: nutraukti Katalikų
komiteto veiklą ar įspėjimo nepaisyti. Neabejodami pasirinkome antrąjį variantą.
Rimti pavojaus signalai
1980 m. pradžioje Lietuvoje buvo suimti du uolūs „Kronikos“ platintojai – Povilas
Buzas ir Anastazas Janulis. Pastarasis, nepaisant amžiaus, buvo neišsenkančios energijos
ir darbštumo žmogus. Duok Dieve, kad daugiau tokių jėzuitų būtų! O Maskvoje buvo suimtas Krikščioniškojo komiteto sekretorius Viktoras Kapitančiukas. Galima buvo rimtai susimąstyti: jei KGB pasiryžo Maskvoje likviduoti Krikščioniškąjį komitetą, greitai ateis laikas
ir mūsiškiam.
Krata ir suėmimai
1980 m. balandžio 17 d. grįždamas iš bažnyčios mačiau iš paskos einantį būrį žmonių.
Atėjęs į kleboniją vadovas pasisveikino: „Garbė Jėzui Kristui!“ Pamaniau, kad atvyko koks
nors klebonas su ekskursija… Deja, mano „ekskursantai“ buvo pasiruošę iškrėsti net šuns
būdą. Nuodugniai iškrėtė ne tik mano kambarius, bet ir šeimininkės, ir a. a. kun. V. Jaugelio,
ir O. Kavaliauskaitės. Ačiū Dievui, nė vienos slėptuvės nerado; paėmė tik tai, kas buvo ant
stalo ir lentynose.
Tą pačią dieną krata buvo ir pas kybartiškę Petrikienę, kur Šventosios Šeimos kongregacijos ses. Genovaitė Navickaitė daugino „Kroniką“. Po kratos ją suėmė, o kitą dieną Bagotojoje suėmė tos pačios kongregacijos seserį Onutę Vitkauskaitę. Tai buvo labai skaudi netektis tiek kongregacijai, tiek „Kronikai“. Tačiau greitai į „Kronikos“ redakciją atėjo
ses. Bernadeta Mališkaitė, kuri tapo viena iš svarbiausių darbininkių.
Kvietimas tardymui
Po kratos ilgą laiką nekvietė tardymui, ir tai kėlė nerimą. Po dviejų mėnesių atnešė kvietimą tardymui į Maskvą, tačiau vykti atsisakiau. Po savaitės kvietimą pakartojo. Paruošiau
Katalikų komiteto dokumentą dėl religijos laisvės ir pradėjau laukti arešto, bet viskas pa-
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mažu nurimo. Liepos mėnesį nuotaika dar pakilo, nes į laisvę sugrįžo sesuo Nijolė. Kai
darbininkai vienas po kito pasitraukia, tada išties sunku, bet kai pradeda grįžti, tada akyse
pasidaro šviesiau.
Krata vienuolyne
1980 m. rugpjūčio 12 d. buvo iškrėstas Eucharistinio Jėzaus seserų namas Kaune,
K. Donelaičio g. 36. Ačiū Dievui, kad nieko pavojingo čia nebuvo rasta, o rasti galėjo. Per
visą „Kronikos“ leidimo laiką čia perėjo daugybė medžiagos. Buvo viena Apvaizdos globojama slėptuvė, kurios krėtėjai nerado. Eucharistijos bičiuliai, seserys vienuolės, kunigai čia
sunešdavo daug informacijos. Kartais aš pats, o dar dažniau kuri nors sesuo atveždavo ją
į Kybartus. Labai dažnai patarnaudavo nepavargstanti katechetė, Šventosios Šeimos kongregacijos ses. Donata Meškauskaitė. Tuo metu jau buvo suimta ses. Jadvyga Stanelytė ir
Lukiškių kalėjime laukė teismo. Maskvoje rugpjūčio mėn. buvo nuteistas Glebas Jakuninas.
Visi ženklai rodė, kad artinasi pogrindžio darbo pabaiga.
1980 metai
Šie metai buvo labai sunkūs, nes kompartijos ir saugumo prievartos mašina negailestingai dorojosi su visais kovotojais dėl žmonių teisių.
Sausio mėn. Religijų reikalų tarybos įstaigoje buvo „auklėjami“ kunigai ordinarai, kaip
reikia klausyti sovietinės valdžios; suimti „Kronikos“ platintojai ir rėmėjai A. Janulis, P. Buzas, ses. O. Vitkauskaitė, ses. G. Navickaitė; nuteista ses. J. Stanelytė, doc. Vytautas Skuodis,
kurį teismo metu priėmėme į Katalikų komitetą. Kun. Juozas Zdebskis (vienas iš aktyviausių
„Kronikos“ rėmėjų) nežinomu būdu buvo smarkiai apdegintas cheminėmis medžiagomis,
kiek mažiau nukentėjo Vytautas Vaičiūnas. Tačiau miela tuos metus prisiminti todėl, kad
persekiojimas ne tik kad neišgąsdino, bet, priešingai, visus sutelkė dar aktyvesnei kovai – į
Katalikų komitetą įsitraukė kun. A. Keina, kun. V. Stakėnas ir kun. L. Kalinauskas. Iš visur
jutau visokeriopą paramą; kas negalėjo ar nemokėjo tiesiogiai padėti, rėmė materialiai, –
įkišdavo į kišenę kelias šimtines ir tik tiek pasakydavo: „Tu žinosi, kur išleisti“.
Mūsų atrama
Per visą „Kronikos“ gyvavimo laiką buvo galima pasitikėti tik Dievu. Visiems, kurie
rinko informaciją, straipsnius, padėjo redaguoti, platinti, persiųsti į Vakarus, trūko visko:
patyrimo, žinių, organizuotumo. Apskritai buvo maža kunigų ir pasauliečių, kurie būtų
norėję kišti galvą į liūto nasrus. Dažnai tekdavo pasikliauti tik savo Angelu Sargu, dažnai
tekdavo kartoti maldą: „Viešpatie, Tu žinai, kad dirbu Tau. Jei šis darbas reikalingas, – globok, jei ne, – tegu jis pasibaigia“. Ir Dievas nuostabiai globojo. Man atrodo, kad tai, ką „Kronika“ aprašė ir išplatino po visą pasaulį, yra tik viena dalis, o kita buvo ne mažiau svarbi, – mes visi po truputį drąsėjome, darėmės sąmoningesni, supratome, kad bedieviškojo
stabo kojos molinės, o, svarbiausia, supratome, kad nereikia sėdėti, bet dirbti ir kovoti, tada
ir Dievas padės.
Užnugaris
Sunkiai įsivaizduoju „Kronikos“ leidimą, jei nebūtų buvę šalia vienminčių kunigų Alfonso Svarinsko, J. Zdebskio, J. Kaunecko, J. Lauriūno, Br. Antanaičio, Pr. Račiūno, K. Že-
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mėno ir kitų, su kuriais, reikalui esant, buvo galima viską aptarti. Sunkesniais klausimais
važiuodavome tartis su tremtiniais vyskupais, o kitas problemas aptardavome kunigų
susitikimuose. Aptariant dažnai net nebūdavo minimas „Kronikos“ vardas. O problemų
netrūko; nuolatos kildavo klausimas, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju, pvz., „Kronikoje“
aprašyti tik ateistų savivalę ar ir kunigus, kurie aiškiai dirbo ne Bažnyčiai. Aš dėkoju Dievui
už tuos vyskupus, kunigus, seseris vienuoles ir pasauliečius, kurie visą laiką buvo šalia ir į
kuriuos buvo galima atsiremti. Jie irgi buvo „Kronikos“ leidėjai.
Kunigai pogrindininkai
„Kronikos“ leidyba ir platinimas pareikalaudavo nemaža laiko, kartais reikėdavo išvykti
į Maskvą. Reikalui esant mielai patalkindavo kaimynai kunigai, o ypač Alvito klebonas
kun. Boleslovas Ražukas. Bet uoliausiai padėdavo pogrindininkas kunigas Petras Našlėnas;
važiuodavau į Kauną ir sakydavau: „Kunige Petrai, man reikia trims dienoms tavo pagalbos“, ir kun. Petras kaip laikrodis atvažiuodavo ir talkindavo. Be šitokios pagalbos būčiau
buvęs bejėgis. Trumpą laiką talkino kunigas V. Jaugelis, o paskutiniais metais prieš suėmimą – kun. Jonas Kastytis Matulionis ir kun. Jonas Boruta. Vis dažniau ateidavo mintis, kam
palikti „Kroniką“, kai būsiu suimtas.
„LKB Kronikos“ dešimtmetis
„Kronikos“ rėmėjai norėjo kuo nors pažymėti leidinio dešimtmetį. Vilniaus krašte
skulptorių Jakštą paprašė šiai progai ką nors išdrožti iš ąžuolo. Vieną tamsią naktį atvežė
didžiulį paminklą, kurį didelis būrys vyrų vos iškėlė iš mašinos. Skulptūra vaizdavo knygą – „Kroniką“, iš kurios kyla erškėčiai – tautos kančia; aukščiau širdis – gal Viešpaties, gal
lietuvio, mylinčio Dievą ir Tėvynę, o iš šonų – maldai sudėtos rankos (tik ant tų sudėtų
rankų ir laikėsi „Kronika“ per 10 metų). Šventindamas paminklą parapijiečiams paaiškinau
tik tiek, kad toji knyga vaizduoja tautos kančios istoriją. Širdyje nešiojau didelį dėkingumą
Dievui už dešimties metų globą. Pradėjus leisti „Kroniką“, planavau darbą kokiems trejiems
metams, - tuo metu net mintis neatėjo išsaugoti leidinį dešimtį metų. Kas žmogui negalima, – Dievui viskas galima.
51-asis numeris
Jubiliejinis numeris, atrodė, liks neišleistas. 1982 m. vasario 27 d. Kybartuose pasirodė
KGB mašinos, kuriose buvo aštuonetas žmonių, nežinia ką veikiančių ir kokiais tikslais
atvažiavusių. Parapijiečiai pasakojo, kad mašinos keičia numerius, o aš pats pastebėjau, kad
kelių mašinų esu lydimas net pas ligonį. Šis sekimas tęsėsi iki kovo 17 dienos. Tokiomis
sąlygomis buvo ruošiamas 51-asis numeris. Pirmajame puslapyje parašėme kovo 19 d. datą.
(Čia norėčiau pastebėti, kad „Kronikos“ viršelyje pažymėta data dažnai neatitinka tikrosios
išleidimo datos, – nebuvo noro palengvinti KGB tiksliai orientuotis, kada būdavo išleista
„Kronika“.) Po savaitės išėjo 52-asis „Kronikos“ numeris. Saugumiečiai galėjo būti „patenkinti“ mėnesį laiko praleidę Kybartuose, na, o leidėjams šiek tiek nervų kainavo, bet
sunkiausiu momentu darbas nesustojo <…>
Kun. Alfonso Svarinsko areštas
1983 m. sausio 26 d. iš Kybartų atvažiavusios seselės vienuolės pranešė, kad suim-

94

tas kun. Alfonsas, o pas kun. J. Kaunecką ir kun. A. Keiną padarytos kratos. Slinko labai
neramios dienos. Daugelis žmonių buvo kviečiami tardymui, tarp jų ir Tikinčiųjų teisėms
ginti katalikų komiteto nariai. Vasario 28 d. ir aš gavau kvietimą tardymui; dvi dienas kapitonas Pilelis klausinėjo apie kunigą A. Svarinską, apie mano pažintis su Maskvos disidentais – G. Jakuninu, V. Kapitančiuku, D. Dudko ir kt. Tardymas aiškiai rodė, kad mano dienos laisvėje, ko gero, jau suskaitytos.
Kas tęs darbą?
Ilgus metus ištvermingai talkino sesuo Elena Šuliauskaitė; ji sutvarkydavo didžiąją
rankraščių dalį. Aš mačiau, kiek daug jai kainavo įtempto darbo savaitė, kol „Kronikos“
numeris įgaudavo įprastinį pavidalą ir aštuoni egzemplioriai pasklisdavo į įvairias šalis.
Dirbo ir nedejavo, bet man buvo aišku, kad reikia daugiau talkininkų. Sugrįžusi iš lagerio
labai uoliai talkino ses. Nijolė Sadūnaitė, – atrodė, kad Dievas specialiai ją tokiam darbui
sukūrė. Į darbą įsitraukė Šventosios Šeimos kongregacijos seserys – Bernadeta Mališkaitė
sugebėjo redaguoti, Ona Kavaliauskaitė medžiagą rinkti ir perrašyti, Birutė Briliūtė redagavo leidinį jaunimui ir mokėsi tekstus fotografuoti bei dauginti. Reikėjo kelių kunigų, kurie
arešto atveju būtų galėję vadovauti. Kun. J. Kauneckas mielai sutiko padėti ir net kelis kartus
atvažiavo susipažinti, kaip redaguoti numerį, bet jis KGB buvo ne mažiau stebimas kaip aš.
Prieš areštą, išvykdamas į Vilnių, prašiau kun. J. Borutą: „Jei reikės, padėk!“
Laikrodis sustojo
Kun. A. Svarinsko teismo metu vienas saugumietis pažadėjo, kad mano byloje būsią
25 tomai medžiagos. Nors į teismo salę tikintieji nebuvo leidžiami, bet skaitant nuosprendį
įleido mane ir kun. J. Kaunecką. Nuosprendis buvo užbaigtas tokiu teismo nutarimu: už
antitarybinę propagandą man iškelti baudžiamąją bylą. Šalia stovėjęs saugumietis liepė eiti
kartu į liudytojų kambarėlį, o iš čia, žmonėms išsiskirsčius, mane nuvežė į KGB požemius.
Išrengė, padarė nuodugnią kratą, davė aliumininį puodelį, šaukštą ir apdaužytą dubenį
košei, – mano laikrodis sustojo. Labai keista, dingo net nuolat lydėjęs nerimas: „Kas leis
„Kroniką“? Jei reikia, Viešpatie, pasirūpink!“

Kunigas Sigitas Tamkevičius lageryje. Apie 1988 m. Nuotr. iš LKBK archyvo
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„Kronika“ gyva
1984 m. pavasarį į Permės lagerį Nr. 37
atvyko mano tardytojas V. Urbonas ir
pasikvietė pokalbiui. Po kurio laiko atsisuko į mane ir pasakė: „Jūs buvote „Kronikos“
redaktorius“. Tikriausiai tikėjosi, kad, jau
būdamas nuteistas, patvirtinsiu. „Ar „Kronika“ jau neina?“ – paklausiau. „Eina“, – išgirdau atsakymą, kuris buvo ne mažiau
brangus kaip kalinio duona. „Eina“, – ilgą
laiką šis žodis kaip muzika skambėjo mano
ausyse. O paskui informacija nutrūko iki
1988 m., kai, būdamas Sibire, sužinojau, kad
per pačius sunkiausius saugumo siautėjimo
metus „Kroniką“ išlaikė gyvą kelios seselės
vienuolės ir kun. Jonas Boruta SJ.
Kunigas Sigitas Tamkevičius SJ tremtyje.
Krivošejino, Tomsko sritis, 1988 m. Nuotr. iš LKBK archyvo

Kybartų jaunimas lanko kunigą S. Tamkevičių.
Krivošejino k. (Rusija), 1988 m.

Kunigą S. Tamkevičių lanko kun. J. Boruta (kairėje) ir
kun. Antanas Gražulis (dešinėje). 1988 m., Staro Sainakovas (Rusija). Nuotraukos iš S. Tamkevičiaus archyvo
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Stebuklas
Per 17 metų KGB nesugebėjo likviduoti „Kronikos“, – tai iš tiesų stebuklas,
kai žinai, kiek ši represinė mašina turėjo
etatinių darbuotojų ir informatorių. Šitas
stebuklas buvo galimas tik todėl, kad Lietuvoje buvo žmonių, apie kuriuos pasakyčiau
tą patį žodį: „Stebuklas“. Po tiek tamsos ir
prievartos dešimtmečių buvo žmonių, kurie už Dievą ir Tėvynę, tiesą ir gėrį galėjo
paaukoti visa. Aš paminėjau tik kai kuriuos
žmones, o reikėtų kalbėti apie daugelį. Ar
galima užmiršti klaipėdietę ses. Teklę Steponavičiūtę, pristačiusią „Kronikai“ daug
medžiagos, arba marijampolietę ses. Janiną
Judikevičiūtę, pasiruošusią visada ir visur
padėti? Iš tikrųjų Viešpats kiekvienam duoda kitokią charizmą; ses. Julija Kuodytė mokėjo kitas padrąsinti, į ją galėjo daugelis atsiremti, o senutė ses. Ona Dranginytė kaip
angelas sargas galėjo budėti ir rūpintis, kad
būtų sąlygos dirbti.
Ačiū Viešpačiui, už tuos metus ir žmones, kurie nelaukė apdovanojimų, bet stojo
kiekvienas savo vietoje su nenumarinama
idėja – Dievui ir Tėvynei!
Perspausdinta iš „Caritas“. 1992. Nr. 4.

Tėvelis Juozas Zdebskis
Juozas Zdebskis, kunigas, vienas žymiausių pokario disidentų ir kovotojų už tikinčiųjų teises, gimė
1929 m. gegužės 10 d. Naujienoje, Krosnos valsčiuje,
Marijampolės apskrityje.
Nuo 1936 m. mokėsi Naujienos ir Krosnos pradinėse mokyklose, vėliau – Kalvarijos gimnazijoje.
1948 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1952 m.
rugsėjo 21 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas suteikė
kunigystės šventimus. Vikaru dirbo Raseiniuose, Šiupyliuose (Šiaulių r.), Kaune (Vilijampolėje), Kauno
Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Šakiuose,
Gudeliuose (Marijampolės r.), Alytuje, Leipalingyje
(Lazdijų r.), Kapčiamiestyje (Lazdijų r.), Valakbūdyje
(Šakių r.), Prienuose, klebonu – Šlavantuose ir Rudaminoje (Lazdijų r.).
Tai – viena mįslingiausių Lietuvos pogrindžio asmeJuozas Zdebskis – kunigas,
nybių. Kunigas turėjo subtilų humoro jausmą. KGB
vienas žymiausių pokario disidentų
ir kovotojų už tikinčiųjų teises.
bylose užrašyta: „Naktį užkluptas kažką kasinėjantis,
Prienų
kraštotyros muziejaus nuotr.
kratos metu nieko neradus, paklaustas, ką čia veikiąs,
atsakė: Sliekų žvejybai ieškojau…“ Apėmė nepaprastai
platų barą, be Kronikos ir TTGK komiteto: jaunimo ugdymas, pogrindžio rekolekcijos vienuolėms, ypatingas dėmesys kenčiantiems – ligoniams, kaliniams, Sovietų armijoje vargstančių jaunuolių lankymas, jautrių, depresiją išgyvenančių sielų globa. Įgyvendino savo
nuostatą: „Ir dėl vieno žmogaus verta pervažiuoti visą imperiją.“ Kunigas J. Zdebskis ryškiai
išsiskirianti asmenybė, tikinčiųjų visuomenėje nesilpsta mintis apie jo beatifikaciją…149
1964 m. už vaikų katekizaciją suimtas, nuteistas vienus metus kalėti. Bausmę atliko Lukiškių kalėjime ir Rasų gatvės Vilniuje pataisos darbų kolonijoje. 1969 m. valdžios iniciatyva
iš jo laikinai atimtas kunigo pažymėjimas (tuomet su kunigu Sigitu Tamkevičiumi įsidarbino
melioratoriais Prienuose). 1971 m. Prienuose vėl areštuotas už vaikų katekizavimą. Vienų
metų laisvės atėmimo bausmę atliko Lukiškių kalėjime ir Pravieniškių bendrojo režimo
pataisos darbų kolonijoje.
Nuo 1969 m. kaip misionierius lankė Pavolgio vokiečius, Altajaus kraštą, Armėniją,
Gruziją, Kazachstaną, taip pat lietuvius tremtinius ir politinius kalinius. Kelionėse surinkta
informacija buvo spausdinama Kronikoje, prie kurios leidimo jis ir pats aktyviai prisidėjo.
1978 m. kartu su kitais kunigais (Alfonsu Svarinsku, Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kaunecku
ir Vincu Vėlavičiumi) įkūrė TTGK, pasirašė daugumą jo dokumentų, adresuotų įvairioms
tarptautinėms organizacijoms ir sovietų valdžios institucijoms.
KBG bandė kunigą sukompromituoti. Buvo sugalvota panaudoti specialiąją priemonę.
Tai liudija dokumentai KGB operatyvinio tyrimo byloje Nr. 242. Čia smulkiai išdėstyta,
149 R. Baškienė. J. Zdebskis – šąlančių sielų ledlaužis. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2016 vasario 5. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/juozas-zdebskis-salanciu-sielu-ledlauzis/
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kaip tuometinis Lietuvos TSR KGB pirmininkas generolas majoras J. Petkevičius kreipiasi į
TSRS KGB 5-osios valdybos viršininką generolą leitenantą F. D. Bobkovą su prašymu leisti
panaudoti specialiąją priemonę – cheminį preparatą, siekiant apšmeižti kunigą pasigavus
venerinę ligą. 1980 m. spalio mėnesį ant J. Zdebskio automobilio sėdynės buvo papurkšta
neaiškios kilmės preparato – šis nudegino kunigui apatinę kūno dalį. Į gydytojus kreipėsi
tik po kelių dienų, jau esant II–III laipsnio nudegimams150. Gydėsi Kauno klinikinėje ligoninėje. Saugumas vertė gydytojus pripažinti, kad tai venerinė liga. Gydytojai atsisakė. Bet
vis vien KGB iniciatyva buvo paskleista didžiulė melo ir šmeižto akcija. Gydymą tęsė slapta,
pogrindžio vienuolyne.
Garsiojoje byloje Nr. 242 KGB vadino kunigą Juozą Zdebskį „akiplėša“. Skaitant bylą
atsiskleidžia nepaprasta kunigo Juozo Zdebskio, vieno iš pogrindinės kunigų seminarijos
įkūrėjų ir Kronikos leidėjų, KGB įvardyto „vienu iš pagrindinių dvasininkijos ekstremistinės
veiklos įkvėpėjų“, asmenybė, kuri kovą už tikėjimą suvokė kaip kovą už Lietuvą151. KGB aktyviai persekiojo J. Zdebskį: archyvų duomenimis, jį sekė per 115 agentų152.
Štai žurnalistės Rasos Baškienės straipsnio „J. Zdebskis – šąlančių sielų ledlaužis“
ištrauka153:

Kunigas Juozas Zdebskis (1928–1986) ir bažnyčios procesijos dalyviai. Šlavantai, Lazdijų r., apie 1980 m.
Nuotr. iš LKBK archyvo
150
151
152
153
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Kovotojas. Lietuvos Katalikų Bažnyčiai tuomet buvo sunkūs laikai. Valstybė kišosi į jos
veiklą, saugumas persekiojo nepanorusius kolaboruoti dvasininkus, kunigų seminarija buvo
kontroliuojama sovietinės valdžios. Kunigų skaičius drastiškai mažėjo <…> Tą suprasdami
kunigai Petras Dumbliauskas ir Juozas Zdebskis 1969 m. sausio 8 d. TSRS Ministrų tarybos
pirmininkui parašė laišką, kuriame išreiškė susirūpinimą, kad Lietuvoje siekiama sunaikinti
Katalikų Bažnyčią. 1974 m. spalio 11 d. grupė Lietuvos kunigų, tarp jų Lionginas Kunevičius,
Petras Dumbliauskas, Pranas Adomaitis, Sigitas Tamkevičius ir Juozas Zdebskis, pasirašė
kreipimąsi į TSRS Žmogaus teisių gynimo komitetą, prašydami atkreipti dėmesį į kai kurių
dvasininkų suėmimą dėl katalikiškos pogrindinės spaudos leidimo ir platinimo. Vėliau šis Lietuvos kunigų kreipimasis Rusijos akademiko Andrejaus Sacharovo dėka pasiekė Pasaulinę
Bažnyčių tarybą. <…>
Katekizuotojas ir globėjas. Prieš atvykdamas į Šlavantus [autorius: Lazdijų r.], Juozas
Zdebskis jau buvo du sykius teistas už tai, kad vaikus mokė tikėjimo tiesų. Kartu su vagimis
ir žmogžudžiais teko jam ragauti kalinio duonos, dirbti paprastu darbininku, sovietų valdžiai
atėmus iš jo kunigo pažymėjimą. Paskirtas klebonauti į Šlavantų parapiją, J. Zdebskis puikiai
išnaudojo nuošalios vietovės privalumus. Kartu su bendraminčiais 1972 m. slapta pradėjęs
leisti „Katalikų Bažnyčios kroniką“. Jis suieškodavo, kur paslėpti spausdinimo įrangą. Buvęs
Gudelių kaimo gyventojas Juozas Baškys prisimena, kaip tuomet, dar būdamas vaikėzu,
daržinėje po šienu atrado keistas spausdinimo mašinos dalis. Pasirodo, slėpė jo tėvai, apie tai
jam nieko nepasakoję, kad neišplepėtų, kam nereikia.
Tėvelis Šlavantuose niekada nesėdėjo rankų sudėjęs. Šlavantų vargonininkas Juozas Mikalauskas atsimena, kad Tėvelis kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį lankydavo parapijos ligonius ir senelius, dažnai būdamas bene vienintelis, kuris juos prisimindavo, atveždavo
vaistų… <…> Pasak J. Mikalausko, kunigas Zdebskis sakydavo: „Vaikeliams reikia Dievą
parodyti. Jei mes to darbo nedarysime, mus istorija pasmerks.“ Taigi, dažnai rengdavo rekolekcijas jaunimui prie Šlavanto ežero. Saugumą labai domino šie susiėjimai, o kunigas mokė
jaunus žmones žinoti savo teises ir nebijoti, per šv. Mišias kalbėdavo apie meilę Lietuvai. Taip
gimė Eucharistijos bičiulių sambūris. <…>
Sielų ledlaužis. Tėvelio asmenybė buvo neišmatuojama. Jis buvo nestereotipinis <…>
kunigas. Kaip tikras Jėzaus sekėjas, visiškai nepaisydamas savęs, jis rūpinosi „mažutėliais“:
ligoniais, seneliais, netgi pakelėje gulinčiais girtuokliais… Jam rūpėjo žmonių sielos… Dėl
sielų jis vykdavo į tolimiausias Sovietijos vietas: <…> važiuodavo pas kareivius, išvežtus į atkampiausius pakraščius, aukodavo šv. Mišias stepėse, kur altorių atstodavo paprastas akmuo.
Tėvelis savo parapija vadino visą Sovietų Sąjungą. Jis skrisdavo lėktuvais, važiuodavo traukiniais, autobusais. Tais chroniško deficito laikais prie bilietų kasų nutįsdavo didžiausios eilės,
o Tėvelis įsigudrindavo bilietus nusipirkti TSRS didvyrius aptarnaujančioje kasoje. Tiesiog
pažadėdavo „būtinai tapti didvyriu“… <…>
Jis buvo ir nenuilstantis kryžių statytojas. Šlavantų vargonininkas J. Mikalauskas atsimena, kaip saugumiečiai ir vietiniai jų pakalikai kryžius išversdavo, o Tėvelis su bičiuliais
ir vėl pastatydavo. Taip ir vyko ši kova. Saugumiečiai nuolat jį sekė, jo ir jo bendražygių namuose buvo pilna pasiklausymo „blakių“. Keliu bevažiuojantį stabdydavo neva už greičio
viršijimą, buvo net teises atėmę, bet Tėvelis buvo nepalaužiamas. Sykį dar ir į akis pasijuokė
jį sustabdžiusiam Lazdijų saugumo vadui: šiam besiteiraujant, kur taip skuba, J. Zdebskis
atsakęs, kad skuba rinkti medžiagą „Katalikų Bažnyčios kronikai“…
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1986 m. vasario 5 d. 14 val. 30 min. Šalčininkų r., kelyje Kalesninkai–Eišiškės, ties
posūkiu į Valkininkus įvyko avarija: susidūrė žiguliai ir pienvežis GAZ-53. Per avariją žuvo
lengvuoju automobiliu važiavęs kunigas J. Zdebskis. Laidotuvės vyko Rudaminoje, kur
J. Zdebskis 1985 m. buvo perkeltas kunigauti iš Šlavantų. Ši nelaimė apaugo gandais, mažai kas abejojo, jog tai buvo sovietų saugumo tarnybų darbas. Kunigą J. Zdebskį laidojant
vyskupas Vincentas Sladkevičius pasakė: „Ši mirtis – Prisikėlimas…“154 Palaidotas Rudaminos bažnyčios šventoriuje.
Šlavantų bažnyčios šventoriuje Tėveliui (taip šlavantiškiai vadino savo kunigą) atminti
parapijiečiai pastatė paminklą, kuriame iškalti žodžiai: „Palaiminta kančia, kuri atveria akis
tiesai“. Kunigas Juozas Zdebskis savo gyvenimu paliudijo šiuos žodžius.
Juozas Zdebskis 1998 m., po mirties, buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Nepataisomasis

Kunigas Alfonsas Svarinskas (1925–2014). Nuotr. iš Vikipedijos

Kunigas Alfonsas Svarinskas gimė 1925 m. sausio 21 d. Ukmergės apskrityje, Deltuvos valsčiuje, Kadrėnų kaime, vidutinio ūkininko šeimoje. Skaitymo pradžiamokslį išėjęs
su senele, toliau lankė Vidiškių, Ukmergės ir Deltuvos pradines mokyklas. Vėliau mokėsi
154 Ten pat.
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Ukmergės A. Smetonos gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. Anksti pajutęs pašaukimą
tarnauti Dievui ir žmonėms, 1942 m. A. Svarinskas įstojo mokytis į Kauno tarpdiecezinę
kunigų seminariją.
Dar pirmosios sovietinės okupacijos metais A. Svarinskas įsitraukė į pogrindinę kovą.
Ją tęsė ir studijuodamas seminarijoje: aprūpindavo partizanus medikamentais, pogrindžio
spauda, dokumentais. 1946 m. pavasarį, vengdamas suėmimo, pasitraukė iš seminarijos ir
įstojo į Ukmergės apylinkėse veikusių partizanų gretas. Deja, dar tų pačių metų gruodžio
mėn. buvo suimtas, nuteistas 10 metų lagerio bei 5 metams teisių apribojimo ir išvežtas
į Užpoliarę, Abezės lagerį (Minlagą). Ten dirbo naktiniu sargu, lagerio ligoninės felčeriu.
Sąlygos buvo labai sunkios: šaltis, menki rūbai, alkis, visokiausios ligos… Dirbdamas su
ligoniais ir pats užsikrėtė plaučių tuberkulioze, tačiau ir toliau stengėsi padėti kenčiantiems
likimo draugams. 1954 m. spalio 3 d. tame pačiame Abezės lageryje įkalintas Telšių vyskupas Pranciškus Ramanauskas (1893–1959) įšventino A. Svarinską į kunigus155.
1956 m. paleistas iš lagerio kunigas A. Svarinskas grįžo į Lietuvą ir Kulautuvoje (Kauno r.) pradėjo pastoracinį darbą. Tačiau sovietų saugumas nepaliko jo ramybėje. 1957 m.
per Kūčias kunigo namuose padarius kratą buvo paimta keletas prieškarinių knygų, tarp
jų ir A. Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“. 1958 m. sausio mėn. A. Svarinskas persikėlė
į Betygalą (Raseinių r.), tačiau jau balandžio mėn. buvo suimtas. Pretekstu tapo antisovietinis pamokslas ir velykinė procesija, kurioje dalyvavo penkiasdešimt moksleivių, ir
„antitarybinės“ literatūros laikymas. Nuteistas 6 metus lagerio. Kalėjo Mordovijoje, Dubrovo lageryje, po to dvejus metus praleido ypač griežto režimo kalėjime, vadinamajame
Akmeniniame maiše (rusiškai Каменный мешок), kur sutiko kitą garsų Lietuvos laisvės
kovotoją Petrą Paulaitį (1904–1986), sovietiniuose lageriuose praleidusį 35 metus. Beje,
kalėdamas lageriuose A. Svarinskas pažino daug iškilių žmonių: vyskupą P. Ramanauską,
generolą Joną Juodišių (1892–1950), prof. Levą Karsaviną (1882–1952), advokatą Vladą
Nacevičių, kunigą Liudviką Puzoną (1911–1988), kanauninką Petrą Raudą (1894–1974),
ukrainiečių arkivyskupą Josifą Slipijų, prelatą Vladislavą Bukovinskį ir kt.156
1964 m. antrą kartą iš lagerio į Lietuvą grįžęs kunigas A. Svarinskas ilgą laiką niekur
nebuvo registruojamas, jam neleista dirbti kunigu. Tik 1965 m. pabaigoje buvo paskirtas į
Miroslavą (Alytaus r.), vėliau dirbo Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.), Igliaukoje (Marijampolės r.) ir Patilčiuose (Marijampolės r.), galop 1976 m. perkeltas į Viduklę (Raseinių r.) ir
čia klebonavo iki trečiojo savo arešto.
Nei tardymai, nei kankinimai, nei ilgi lageryje praleisti metai nepalaužė kunigo A. Svarinsko dvasios stiprybės, ryžto kovoti. Jis aktyviai prisidėjo prie Kronikos leidimo, buvo
vienas iš TTGK steigėjų, dalyvavo Eucharistijos bičiulių sąjūdžio veikloje, organizuodavo
tikinčiųjų procesijas. Už aktyvią veiklą A. Svarinskui buvo ne kartą skirtos administracinės nuobaudos. Neatsitiktinai KGB jam suteikė slapyvardį Nepataisomasis (rus. Неисправимый). 1983 m. sausio mėn. kunigas A. Svarinskas buvo suimtas trečią kartą ir nuteistas 7 metams lagerio ir 3 metams tremties. Šįkart jis buvo išvežtas į Permės (Molotovo)
lagerį – 36-ąjį griežtojo režimo punktą Kučino vietovėje. Tačiau JAV prezidento Ronaldo
Reigano (1911–2004) ir vienos garsiausių žmogaus teisių gynimo organizacijų „Amnesty
155 In memoriam. Alfonsas Svarinskas (1925 01 21–2014 07 17). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://genocid.lt/centras/lt/2226/a/
156 Ten pat.
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International“ tarpininkavimu 1988 m. kunigas buvo paleistas iškėlus sąlygą, kad išvyks iš
Sovietų Sąjungos.
Grįžęs į Tėvynę, kunigas A. Svarinskas vėl ėmė aktyviai dalyvauti visuomeniniame ir
politiniame gyvenime. Kurį laiką dirbo kardinolo Vincento Sladkevičiaus sekretoriumi,
1991 m. buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo nariu.
1991–1995 m. buvo vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės kapelionu, jam suteiktas dimisijos pulkininko laipsnis. 1997 m. paskirtas Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios
rektoriumi, dirbo Kauno Prisikėlimo bažnyčios altarista, 1998–2000 m. buvo Kavarsko
(Anykščių r.) klebonu, nuo 2000 m. – Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentu. Taip pat ėjo Lietuvos partizanų kapeliono pareigas.
1990 m. lapkričio 14 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė A. Svarinskui monsinjoro
titulą.
1998 m. už dalyvavimą ginkluotoje rezistencijoje A. Svarinskui buvo pripažintas kario
savanorio statusas. Už narsą, pasiaukojimą ir ištvermę kovojant dėl Tautos laisvės ir ginant
žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje 1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu buvo apdovanotas 3-iojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius), 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, o 2001 m. – Kariuomenės
kūrėjų savanorių medaliu. Lietuvos šaulių sąjunga jį apdovanojo Šaulių žvaigžde.
A. Svarinsko veikla ginant žmogaus teises sulaukė ir tarptautinio pripažinimo: jis buvo
apdovanotas diplomu Detroite (JAV), Pueblo (Meksika) miesto premija, gavo Venesuelos apdovanojimą „II Grand Cordon“, yra Leko miesto (Lecco, Italija) ir Raseinių garbės pilietis157.
Mirė 2014 m. liepos 17 d., eidamas 90-uosius metus. Paties prašymu buvo palaidotas
Dukstynos kapinėse netoli Ukmergės. Kapinėse yra memorialas negrįžusiems iš sovietų
lagerių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti (paminklo aut. Jonas Jagėla), partizanų
kapai.

Prisidėti prie Kronikos – Dievo malonė
Buvusio Kronikos redaktoriaus, J. E. Telšių vyskupo emerito Jono Borutos prisiminimai158:
Apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“ sužinojau tais pačiais metais, kai ji pradėjo
eiti. Sužinojau ne tik iš Vakarų radijo pranešimų, bet tekdavo ją ir „gyvą“ paskaityti. Mat
mano brolis Šarūnas Boruta, studijuojantis Kauno politechnikos institute, dalyvavo studentų
žygeivių ir Eucharistijos bičiulių sąjūdyje. Jis „Kroniką“ gaudavo, parnešdavo namo ir visi ją
skaitėme. Mama ją slėpdavo brolio mažosios dukrytės lopšyje arba bičių avilyje: jeigu saugumas ir darys kratą, vargu ar drįs lįsti prie bičių avilio.
Rašyti žinutes „Kronikai“ pradėjau 1973 m., paskatintas kunigo Jono Lauriūno SJ.
Dažniausiai jos būdavo iš universiteto gyvenimo.
Paskui, paprašytas tėvo J. Lauriūno, versdavau į lietuvių kalbą žinutes, gautas iš Rusijos
ir Ukrainos, ir duodavau seselėms, kad jos nuvežtų jam į Kabelius. Tik vėliau, kai po kunigo
157 Ten pat.
158 Viešpatie, kokia tai malonė, kad leidai… Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir
dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/jonas-boruta
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Sigito Tamkevičiaus arešto pradėjau dirbti „Kronikoje“, supratau, kad šis vežiojimas buvo visai
nereikalingas: jos nuveždavo ir atgal atsiveždavo,
nes informacija „Kronikai“ ėjo per jų rankas. Toks
buvo pirmasis bendradarbiavimas. Aš suvokiau,
kad man nereikia žinoti, kas leidžia „Kroniką“:
svarbu, kad ji eina, kad informuoja pasaulį apie
Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimus.
Noriu būti kunigas
Dirbdamas Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute ir studijuodamas neakivaizdinėje aspirantūroje bei ruošdamas disertaciją, maždaug
nuo 1973 m. pradėjau mokytis pogrindinėje Kunigų seminarijoje. Egzaminus laikyti tekdavo
pas t. Joną Lauriūną, jėzuitų provincijolą t. Joną
Danylą (1905–2000). Jie siųsdavo pas t. Vaclovą
Aliulį MIC (1921–2015) ir marijonų provincijolą
t. Pranciškų Račiūną (1913–1997), turbūt norėJonas Boruta, kunigas jėzuitas, Telšių
vyskupas emeritas. Nuotr. iš Vikipedijos
dami, kad jie geriau pažintų pogrindinėje Seminarijoje kunigystės siekiančius kandidatus.
1982 m. rugpjūčio mėnesį gavau kunigystės šventimus ir tų pačių metų lapkričio mėn.
išvykau į Ukrainą, tikėdamasis ten oficialiai įsidarbinti kunigu (kaip kad buvo pavykę
pogrindinę Seminariją baigusiam kunigui Vytautui Merkiui SJ (1927–2021)). Tačiau po
mėnesio vietos saugumiečiai pareikalavo, kad per 24 val. išvykčiau iš Ukrainos.
Į Lietuvą grįžau 1983 m. sausio pradžioje. Kaip tik greitai prasidėjo represijos prieš
TTGKK narius ir „Kronikos“ leidėjus: 1983 m. sausio 23 d. buvo areštuotas kun. Alfonsas
Svarinskas, o gegužę – ir kun. Sigitas Tamkevičius.
Su kun. S. Tamkevičiumi palaikėme artimus santykius nuo mano kunigystės šventimų:
jis susitarė su vysk. Julijonu Steponavičiumi, kad man suteiktų šventimus mažytėje Skaistgirio (Joniškio r.) bažnytėlėje, lydėjo į ten ir su kun. Leonardu Jagminu SJ (1932–2008) buvo
vieninteliai mano kunigystės šventimų liudytojai. Grįžus iš Ukrainos dažnai tekdavo pas jį
apsilankyti ir talkinti pastoraciniame darbe.
Kuomet vyko kun. A. Svarinsko teismas ir kun. S. Tamkevičiui reikėjo į jį važinėti, jis
pakvietė mane, kad jį pavaduočiau. Prieš vykdamas į teismą jis paėmė rašymo lentelę, rašiklį
(kurie paprastai padėdavo mums kalbėtis, idant „besiklausančios sienos“ neišgirstų) ir užrašė:
„Jeigu reikės, paglobok, pasirūpink „Kronika“.
Aš tuos žodžius suvokiau kaip rūpestingą apsidraudimą, jeigu jam kas nutiktų. Buvau
įsitikinęs, kad darbui „Kronikoje“ yra geriau pasirengusių žmonių – iš TTGKK narių – ir jie
galėtų tai geriau atlikti. Na, nebent jau nebūtų kam. „Gerai, jeigu to reiks“, – atsakiau raštu.
Darbas „Kronikoje“
Nujaučiau, kad „Kronikos“ leidybos centras yra Kybartuose, tačiau niekad apie tai nekalbėjome. Kai areštavo kunigą S. Tamkevičių, „Kronikos“ leidybos krizė neištiko: jo viskas
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buvo taip suorganizuota, kad kitam numeriui buvo ir informacijos pririnkta, ir techninė bazė
paruošta, ir seselės vienuolės tam darbui tęsti parengtos, pajėgios bei pasiryžusios. Jos ir išleido
pirmąjį numerį po jo arešto. Aš buvau savotiškai nusiraminęs, kad bus kam be manęs perimti
tą darbą. Tačiau rugpjūčio pabaigoje, vykstant seselių rekolekcijoms, į mane kreipėsi Eucharistinio Jėzaus kongregacijos generalinė vyresnioji, kad padėčiau leisti „Kroniką“.
Jau iš anksčiau buvau pažįstamas su ses. Gerarda Elena Šuliauskaite, viena iš pagrindinių
kun. S. Tamkevičiaus talkininkių „Kronikos“ leidyboje. Su ses. Gerarda ir ses. Pija Bronyte
Vazgelevičiūte kalbėjomės: aptarėme, kaip atrinkti ir suskirstyti gautą medžiagą (kas tinka
„Kronikai“, o kas „Aušrai“), kaip ją parengti ir kiekvienam numeriui gauti vyskupo tremtinio
J. Steponavičiaus – Žagarėje – bažnytinę aprobaciją). Būdamas „nepririštas“ prie jokios parapijos (RRT įgaliotinis pogrindinę Kunigų seminariją baigusiems neduodavo „kulto tarno“ registracijos pažymėjimo, be kurio oficialiai nebuvo leidžiama eiti kunigo pareigų) ir važinėdamas
po visą Lietuvą, kas keli mėnesiai vis apsilankydavau Žagarėje su naujo „Kronikos“ numerio
medžiaga. Kartais nuveždavo seserys. Svarbiausia buvo suderinti tą medžiagą, kurioje buvo
minimas nederamas kai kurių kunigų nuolaidžiavimas valdžiai. Dėl jos reikėdavo sužinoti
vyskupo nuomonę ir gauti jo aprobaciją: lengvabūdiškumas čia buvo neleistinas.
Atvežtus straipsnius vyskupas skaitydavo įsijungęs radiją, kad tylios kalbos neišgirstų
nematomos ausys. (Paskui, grįždamas į Vilnių, tą radijo aparatą paliko man.) Skaitydavo
tyliai, bet kai prieidavo kokią jį sudominusią, intriguojančią vietą, nejučiomis imdavo garsiai komentuoti. Tekdavo pridėti pirštą prie lūpų ir įspėti: „Ekscelencija, Ekscelencija…“ Jis
nusišypsodavo, pagarsindavo radiją ir toliau skaitydavo.
Bandymas išsaugoti įprastinį „Kronikos“ stilių
Vysk. J. Steponavičiaus nuomonė buvo labai vertinga. Jis nenorėjo, kad būtų spausdinama
anoniminė informacija, už kurią tarsi niekas nebūtų atsakingas. Pavyzdžiui, vienas jaunas
kunigas parašė gerą straipsnį apie šv. Kazimiero jubiliejaus minėjimą. Vysk. J. Steponavičius
perskaitė ir sako: „Jei jis būtų su tikinčiųjų parašais ir pasiųstas valdžiai, tada jis turėtų visai
kitą vertę“. Po 2 ar 3 numerių vis dėlto jį įdėjom. Vyskupas nusišypsojo ir sako: „Na, jei dar
vienas, tai nieko; tik žiūrėkim, kad „Kronika“ nepasidarytų anoniminių skelbimų vieta“.
Kita svarbi problema, kurią teko spręsti su vysk. J. Steponavičiumi, tai TTGKKo likimas ir
jo santykiai su „Kronika“. Mat po kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus areštų kiti TTGKK
nariai taip pat buvo persekiojami ir jie ėmė skelbtis veiklą nutraukia. Tada šį Komitetą – jau
kaip pogrindinį – ėmėsi atkurti kun. Juozas Zdebskis. Tačiau tą jam daryti buvo nepatogu,
nes, prisidėjus ir KGB klastai, dar 1980 m. jis iš šio Komiteto buvo atleistas. Dabar, kai anie
nariai pareiškė, kad veiklą nutraukia, jam savavališkai tą daryti netiko. Tačiau kun. J. Zdebskis nerimo: jis buvo įsitikinęs, kad Komitetas turi būti ir veikti.
Kai aš pradėjau globoti „Kroniką“ ir ji toliau ėjo, kun. J. Zdebskis vis nerimo, kas dabar
vadovauja jai. Jis visus metus bandė išsiaiškinti, ir mes tą žinojome. Kitų metų pavasarį, po
areštų, vienų rekolekcijų metu Eucharistiečių vyresnioji ses. Ksavera Julija Kuodytė priėjo prie
manęs ir sako: „Aš negaliu kunigui J. Zdebskiui nesakyti, kas dabar globoja „Kroniką“.
Pogrindinio TTGKK įsteigimas
Kai po to su kun. J. Zdebskiu susitikau, mūsų pokalbis buvo labai dalykiškas: sprendėme
to pogrindinio komiteto ir „Kronikos“ santykių klausimą. Netrukus su juo (vairuojant Sauliui
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Kelpšai) nuvažiavome pas vysk. J. Steponavičių. Paėmę jį draugėn, nuvykome į Latvijos miškus
ir ten aptarėme reikalą. Buvo nuspręsta, kad pogrindinis TTGKK teveikia, o jo dokumentai
„Kronikoje“ bus skelbiami informacijos forma, t. y. jų turinį perpasakojant savais žodžiais.
Pogrindinio TTGKK nariai kartkartėmis susirinkdavome, aptardavome „Kronikos“ leidybos, jos perdavimo į Vakarus ir kitas Bažnyčios problemas. Jei reikėdavo kokiu nors klausimu
griežtesnio pareiškimo, parengdavome ir pogrindinio TTGKK vardu pasiųsdavome jį valdžiai.
Šio Komiteto susirinkimuose dalyvaudavo kun. Juozas Zdebskis, kan. Gvidonas Dovidaitis,
kunigai Petras Dumbliauskas SDB, Antanas Gražulis SJ ir aš. Dažniausiai rinkdavomės
Tabariškėse (prie Kauno), pas kun. P. Dumbliauską arba pas kun. G. Dovidaitį Pilviškiuose.
Bandymas „Kroniką“ dubliuoti
Po kun. S. Tamkevičiaus arešto „Kronikos“ leidyboje iškilo ir nenumatytų sunkumų. Pirmasis po arešto išleistas „Kronikos“ numeris Lietuvoje paplito negreitai. Spalio mėnesį išleidome
antrąjį numerį. Per Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus lapkričio mėnesį paaiškėjo,
kad kažkieno yra išleistas visai kitas to pirmojo poareštinio numerio variantas, kuriame skelbiama ne šiandieninė informacija, o straipsniai apie praeito šimtmečio Kražių skerdynes ir
pan. Ši žinia kėlė nerimą, nes teko girdėti, kad kun. S. Tamkevičiaus byloje tardomiems liudytojams saugumiečiai pasakoja, kad po kun. S. Tamkevičiaus arešto visiškai pasikeitė „Kronikos“ tematika ir stilius. Kėlė nerimą dėl to, jog tuo jie norėjo įrodyti, kad kun. S. Tamkevičius
buvo „Kronikos“ redaktorius.
Gal tai ir geros intencijos žmonių buvo padaryta, norint, kad nenutrūktų „Kronikos“ leidyba?.. Bet mums tai sukėlė labai didelį nerimą, juolab kad tas naujadaras, nežinia kieno
išleistas numeris, įtartinai greitai pasiekė Vakarus (nors jau buvo gautas ir mūsiškis, tikrasis
numeris). Ieškojome būdų, kaip pažymėti tikrąjį į Vakarus perduodamą „Kronikos“ numerį.
KGB daromas spaudimas Kybartuose
Kai kas nujautė, kas dirba atsakingiausią darbą „Kronikos“ leidyboje, ir akys krypo į
Kybartus. Buvo dedama pastangų ir daromas spaudimas, kad pagrindinės „Kronikos“ leidėjos
ir perdavimo į Vakarus talkininkės seselės būtų pakeistos kitomis. Tokių norų buvo net iš
kongregacijų. Be abejo, tokios „reorganizacijos“ būtų labai pakenkusios jau nusistovėjusiems
leidėjų ryšiams, darbo ir į Vakarus perdavimo darnai. Vysk. J. Steponavičius tam nepritarė
ir tokias iniciatyvas pristabdydavo. Sprendžiant šiuos klausimus teko dalyvauti ir man, kaip
kongregacijų dvasios tėvui. Sunku pasakyti, kiek čia buvo saugumo inspiracijos, kad apsunkintų
„Kronikos“ leidybą, ar kai kieno nuoširdaus noro padėti. Šitie dalykai „Kronikos“ leidėjams
kainavo daug nervinės įtampos ir rūpesčio. Iš tų laikų tai buvo sunkiausios dienos.
Žinių „Kronikai“ rinkimas
Man važinėjant po visą Lietuvą, išsiplėtė informacijos geografija. Tai sunkino saugumui „Kronikos“ informacijos ir leidybos šaltinių paieškas. Kita vertus, buvo problemų ir dėl
straipsnių, gaunamų iš kitur. Ateidavo superpatriotiškų straipsnių ir eilėraščių. Kartais informacija būdavo labai iškreipta. Būgštavome, kad tai gali būti saugumo darbas ir kad šių straipsnių popierius gali būti pažymėtas cheminėmis arba radioaktyviomis medžiagomis. Įtarimą
sustiprino įvykiai, kai šiems straipsniams pakliuvus į Šiluvos ir Josvainių bažnyčias (kaip tarpinius perdavimo punktus), į jas buvo įsilaužta. Neretai informaciją tekdavo tikrinti ir atsijoti.
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Vysk. J. Steponavičius būdavo nepatenkintas spausdinama
poezija; sakydavo: „Faktų, tik faktų!“ Bet reikėjo ir poezijos.
Vysk. J. Steponavičius, perskaitydavo vėl ir vėl pasakydavo:
„Tik žiūrėkit, kad būtų ne per daug ir ne per tirštai poezijos“.
Mano pareiga buvo sudėstyti rašinius ir parašyti
vedamąjį straipsnį. Kartais trūkdavo laiko, kartais sąlygų
parašyti. Lietuvos Krikšto jubiliejaus metais saugumas itin
intensyviai sekė. Į vieną numerį vietoj vedamojo įdėjome
tėvo J. Lauriūno pamokslą „Laužyti kryžiai“, kuris jau buvo
žinomas daugeliui kunigų ir jų naudojamas. Žinojome,
kad dėl to nekils jokio pavojaus autoriui: tardomas jis galės
pasiaiškinti, kad tas pamokslas buvo daugeliui žinomas. Pabaigoje pridėjome ir savo intarpų. Tėvas J. Lauriūnas pusiau
juokais, pusiau rimtai purkštavo po to, kad į jo pamokslą
prikaišiojom patriotiškų sakinukų ir visai ekstremistišką
pabaigą.

Kunigas jėzuitas, švietėjas Jonas
Lauriūnas (1924–1991). Nuotr. iš
LKBK archyvo

Krizė leidybos darbe
Sukrečiantis įvykis buvo 73-iojo numerio leidyba. Visa šiam numeriui surinkta medžiaga
buvo paslėpta Kazlų Rūdoje, slėptuvėje žemėje. O saugumas ten jau lipo ant kulnų: nuo sausio
iki lapkričio mėnesio pradžios šalia namo dieną naktį stovėjo mašina, kurioje keisdamiesi kas
kelias valandas budėjo sekliai. Niekaip nebuvo galima paimti medžiagos, nes žemė buvo įšalusi:
kaposi – girdėsis. Pagaliau šiek tiek atšilus medžiagą ryžosi parvežti ses. Pija. Tikriausiai tarp
straipsnių buvo ir saugumo žymėtų lapų, ir ji buvo sekama. Vežti į Kybartus nebuvo galima.
Atvežė į Vilnių. (Beje, paėmus iš Kazlų Rūdos medžiagą, išnyko ir mašina su vyrukais). Tačiau
Vilniuje, daugiabučiuose namuose spausdinti rašomąja mašinėle irgi nebuvo galima. Tada
iš dalies pas mane, iš dalies pas seseles ranka buvo surašytas šio numerio maketas (2 egz.) ir
nutarta vieną egzempliorių nuvežti į Maskvą disidentams, kad perduotų į Vakarus (nes fotografuoti buvo neįmanoma), o kitą bandyti perduoti per turistus. Nuvežti į Maskvą apsiėmė
ses. Nijolė Sadūnaitė. Tačiau 1987 m. balandžio 1 d. kratos metu į saugumiečių rankas pakliuvo abu egzemplioriai. (Vieną, ses. N. Sadūnaitės suplėšytą ir įmestą į klozetą, saugumiečiai
išgraibė ir suklijavo. Jis yra KGB archyve.) Buvo suimta ses. N. Sadūnaitė, atlikta krata pas
ses. B. Vazgelavičiūtę ir E. Šuliauskaitę, tardytos, bet… dar tą patį vakarą iš KGB kalėjimo
paleista ir ses. N. Sadūnaitė. Jau buvo prasidėjusi M. Gorbačiovo „pertvarka“ ir, matyt, nebuvo gautas iš Maskvos leidimas jas suimti.
Kad būtų išleistas ir į Vakarus perduotas 73-iasis numeris, reikėjo nedelsiant jį atkurti.
Atkurti iš atminties, nes visi juodraščiai jau buvo sunaikinti. (Paprastai sudegindavome vonioje ir pelenus suberdavome į klozetą.) Numerį atkūrėme iš atminties ir jis pasiekė Vakarus:
Vatikano bei kitos radijo stotys ėmė transliuoti jo žinias. Tačiau atkuriant iš atminties, pora
žinučių liko neįdėtos.
Dabar, atsivėrus KGB archyvų durims, pamatėme iš šio numerio skelbtų radijo laidų
stenogramas, kurių paraštėse buvo rezoliucijos: „Kodėl praleista šita žinutė?“ (Viena iš tokių
žinučių buvo apie prof. P. Dovydaičio minėjimą Pilviškių bažnyčioje). Jie lygino stenogramose
skelbtas žinias su suklijuotų skiaučių ir iš ses. B. Vazgelevičiūtės paimtame sveikame egzemp-
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lioriuje skelbtomis žiniomis ir… nesuprato, kad jie jau iš tikrųjų savo rankose turėjo „Kronikos“ redakciją; jie manė, kad dar kažkur kitur turi būti ta redakcija ir kad jų paimti 73-ojo
numerio egzemplioriai nėra vieninteliai. „Kronikos“ likimas buvo ant prarajos krašto…
KGB „Kronikos“ redakcijos ieško Kybartuose
Po šio įvykio KGB smaigalys nukrypo į Kybartus. Kone kas savaitė pas seseris buvo daromos kratos. Rasdavo ir svarbių, inkriminuojančių dalykų. Bet jų neareštavo. Neaišku, ko siekė:
gal norėjo įbauginti, be areštų užčiaupti? Bet net tokių nuolatinių kratų ir sekimo sąlygomis
Kybartų seselės dirbo, redagavo, spausdino, ir „Kronikos“ numeriai vienas po kito reguliariai
išeidavo. Tai didelis Kybartų seserų – Benos, Birutės, Onutės, Virginijos – didvyriškumas. Tam
reikėjo ne tik drąsos, bet ir tvirtos vidinės ramybės, kurią gali suteikti tik tikėjimas ir malda.
Bičiulių Vakaruose pagalba
„Kronikai“ leisti reikėjo ne tik pasišventėlių, bet ir lėšų. Juk reikėjo spausdinimo mašinėlių,
joms šrifto bent keleto komplektų (kad nebūtų mašinėlėje to, kuriuo spausdinti patys pirmieji
egzemplioriai), fotografavimui aparatūros ir t. t. Reikėjo lėšų, kad būtų galima pasiųsti siuntinius už „Kroniką“ kalinamiems ir materialiai paremti jų šeimas. Tiek perteikiant „Kronikos“
žinias pasauliui, tiek šiuose reikaluose padėdavo JAV lietuviai. Mano laikais fototechnika
dažniausiai aprūpindavo iš JAV atvykstantis tėvas Antanas Saulaitis SJ arba kiti apsilankantys jėzuitai. Kai negalėdavo (ar nežinodavo ką) iš ten atvežti, čia „dolerinėje“ parduotuvėje
nupirkdavo. Blogiau, kad su jais nebūdavo galima kartu eiti: KGB kaipmat būtų susekę, kam
ir kuriuo tikslu perkama ta aparatūra. JAV Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa nupirko 2 ar 3
automobilius labiausiai prisidėjusiems prie „Kronikos“ dauginimo ir techninio aptarnavimo.
Mano laikais pagrindinis tos technikos tiekėjas ir aptarnautojas buvo kun. Antanas Gražulis
SJ: jis rūpindavosi rašomųjų mašinėlių, šrifto pirkimu ir jo pakeitimu, paruoštų perduoti į
Vakarus filmų paslėpimu suvenyruose ir kt.
Daug drąsos parodė tuomet Religinėje Šalpoje (JAV, New Yorke) dirbusi Gintė Damušytė.
Sovietinė valdžia jai kartais neleisdavo atvykti į Lietuvą ir turėdavo apsistoti Maskvoje.
Tuomet susitikti su ja vykdavo kun. A. Gražulis. Jei tokių žmonių kaip ji nebūtų buvę, jei
nebūtų pasišventusių Bažnyčiai ir Lietuvai ten, laisvajame pasaulyje, mes ne ką būtume galėję
nuveikti. Ačiū jiems!
„Kronika“ nustojo ėjusi, kai buvo grąžinta Vilniaus Arkikatedra, kai iš tremties grįžo
vysk. J. Steponavičius, iš lagerio – kun. S. Tamkevičius ir kai sovietinei cenzūrai nepaklūstančioje
Sąjūdžio spaudoje buvo galima rašyti tiesą. „Kronika“ ištesėjo savo pasiryžimą, kad nustos
eiti tik tada, kai liausis persekiojimai ir Bažnyčia atgaus laisvę. Kartu su Arkikatedros atgavimu pradėtas leisti žurnalas „Katalikų pasaulis“. (Autorius: taip pat pradėti leisti žurnalai
ir laikraščiai „Bažnyčios žinios“ (direktoriai Vaclovas Aliulis, R. Černiauskas. vyr. redaktorės
G. Sodeikienė, S. Papečkienė), „XXI amžius“ (Mindaugas Julius Bloznelis, Petras Plumpa, Arimantas Raškinis, kunigas Algirdas Paliokas, Edvardas Šiugžda), „Artuma“ (vyr. redaktoriai
seselė Albina Pajerskaitė, Vanda Ibianska, Darius Chmieliauskas).
Ačiū Tau, Viešpatie!
Viešpatie, kokia tai malonė, kad mums leidai prie to prisidėti! Didžiausias mums atlyginimas, kad pasirinkai mus, leidai tarpininkauti, kai Tu mūsų krašte per savo Bažnyčią pratęsei
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savo auką ant kryžiaus. Norėčiau, kad ir šiandien visi dirbtume pagal seną anų dienų principą:
daryti, nesidairant, ką kiti daro, o daryti visa, ką galiu čia, dabar, šitoj vietoj, kur Dievas mane
pastatė ir leido dirbti didesnei Jo garbei. Didesnei garbei To, kuris mus visus Myli.

Jonas Lauriūnas SJ – Šventojo Ignaco sekėjas
Jonas Laurusevičius-Lauriūnas gimė 1924 m. kovo 8 d. Šilelyje, Raudondvario valsčiuje. Raudondvaryje
užbaigęs pradžios mokslus, nuo 1939 m. mokėsi Kauno
jėzuitų gimnazijoje. 1944 m. spalio 2 d. įstojo į jėzuitų
naujokyną Pagryžuvyje (Kelmės r.). 1946 m. rudenį, baigęs noviciatą, padarė Jėzaus draugijoje pirmuosius amžinuosius įžadus ir netrukus įstojo į Kauno kunigų seminariją. Po pirmo semestro sovietų valdžios įsakymu kaip
vienuolis buvo pašalintas.
Dirbo zakristijonu Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero
(jėzuitų) bažnyčioje, kur kunigavo tėvai jėzuitai. 1948 m.
vėl priimtas į tą pačią kunigų seminariją, tačiau ir šįkart
studijų baigti saugumiečiai neleido. Ketverius metus
dirbo kūriku ligoninėje, Kauno meteorologijos stotyje
meteorologu-stebėtoju. 1952 m. trečią kartą įstojo į KauKunigas jėzuitas, švietėjas
no kunigų seminariją. 1954 m. rugsėjo 12 d. vyskupo
Jonas Lauriūnas (1924–1991).
Kazimiero Paltaroko (1875–1958) Kauno arkikatedroje
Nuotr. iš LKBK archyvo
bazilikoje buvo įšventintas kunigu.
Po šventinimo rugsėjo 30 d. kunigas Jonas atvyko į pirmąją paskyrimo vietą Valkininkų
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Ten dirbo septyniasdešimtmetis klebonas
Pranas Bieliauskas (1883–1957), garsus Vilnijos krašto švietėjas, tautosakininkas, parapijų
istorijų užrašinėtojas, vargdienių guodėjas. Šiltai priėmė naująjį vikarą Joną, kuris dar Raudondvario mokykloje visus stebino literatūriniais rašiniais. Abu dviejų kartų Valkininkų
dvasininkai džiaugėsi sužinoję, jog 1955 m. birželio 12 d. popiežius Pijus XII Adutiškio
kleboną, Švenčionių dekaną kunigą Julijoną Steponavičių ir kunigą Petrą Maželį (1894–
1966) nominavo vyskupais.
Nuo 1955 m. pabaigos dirbo Reškutėnų parapijos (Švenčionių r.) administratoriumi,
1962 m. –Švenčionių parapijos vikaru. 1964 m. paskirtas į Kabelių parapiją Varėnos rajone.
1972 m. rugsėjo 30 d. slaptai, pogrindyje, davė paskutiniuosius vienuolinius įžadus.
Kunigo sesuo Ieva gyveno Raudondvaryje. Nuošali tėvų sodyba Raudondvaryje,
pušyno paunksnėje, buvo puiki vieta Eucharistijos bičiulių susirinkimams. Nuo 1969 m.
vasaromis čia buvo rengiamos ne tik rekolekcijos eucharistietėms, bet ir Kauno pamaldžių
šeimų vaikams (vasarą jų čia atvažiuodavo net iki 30 vienu metu), kunigams, į jas atvykdavo
Juozas Zdebskis, Sigitas Tamkevičius. Keletą mėnesių sodybos palėpėje Kroniką daugino
pogrindininkas Petras Plumpa. Saugumui pradėjus domėtis susirinkimais Laurusevičių sodyboje, 1974 m. veikla čia buvo nutraukta.
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Kunigas Jonas daug dirbo intelektinėje
srityje: vertė įvairią religinę ir teologinę
literatūrą iš prancūzų, vokiečių, anglų, lenkų
kalbų. Parašė keliasdešimt tomų pamokslų
„Žodžiai broliams“, kurie savilaidos būdu,
spausdinti mašinėle, paplito po visą Lietuvą.
1983 m. kunigas atvyko dirbti į Linkmenų
Švč. Trejybės parapiją Ignalinos rajone.
Turėdamas gausią biblioteką, aprūpindavo knygomis vietinius inteligentus. Drąsiai skelbė tautines vertybes, skleidė blaivybės idėjas, aukštino gimtąją lietuvių kalbą.
Gyvenime kunigas Jonas laikėsi principo159:
Viena didžiausių silpnybių, kuri daro
gėdą krikščionims – taikstymasis su menkybe, bailumas, slapstymasis. Šitaip mes išduodame savo brangiausias vertybes ir atidarome
vartus blogiui. Mes nenorime būti druska, ir
pasaulis ima gesti. Mes norime būti protingi,
išmintingi ir Evangeliją išmetame į šiukšlyną.
Kunigas jėzuitas, švietėjas Jonas Lauriūnas
Užuot buvę raugu, mielėmis, mes tampame
(1924–1991). Nuotr. iš LKBK archyvo
kisieliumi. Per mūsų bailumą ir ištižimą
krikščionybė netenka jėgos. Mes stebimės, iš kur tokie vaikai šiandien, iš kur tokia mūsų visuomenė? Bijome būti druska, bijome išsiskirti iš kitų, bijome pasirodyti visuomenėje su krikščioniška spalva, bijome, kad mūsų namuose niekas neužuostų krikščioniško kvapo, bijome
vaikams parodyti Dievą. Užtat mes tapome bespalviai, bestuburiai…
Buvo išsilavinęs, mokėjo daug kalbų, giliai tikintis, charizmatiškas, aplinkiniams skleidė
artimo meilę ir gerumą. Garsiame savilaidos būdu po visą Lietuvą sklidusiame J. Lauriūno
pamokslų rinkinyje „Žodžiais broliams“160 rašoma:
Būti žmogumi – tai reiškia visą savo gyvenimą mokytis gyventi, mokytis išgirsti ir atsiliepti. Kas nesimoko gyventi, tas pradeda mirti. Kiek šiandien yra mirštančių šeimų, nes jose meilė
miršta. Krikščioniui būti žmogumi – tai įsiklausyti į Kristų, įsižiūrėti į Jį. Jį nugirsti, širdimi ir
sąžine jausti, kad tai, ką aš darau ir matau, yra Dievo valia. Nėra nieko palaimingesnio, kaip
girdėti sąžinę sakant: šiuo keliu, kuriuo eini, tu sutiksi Kristų. Lygiai taip pat galime išgirsti,
jeigu tik mokėsime klausyti: šiuo keliu, kuriuo eini, tu nesutiksi Kristaus.
Suvokdamas tikinčiųjų problemas, kunigas Jonas dalyvavo bažnytinėje pogrindinėje
spaudoje.
Pogrindininkas Petras Plumpa pasakojo161:
159 I. Petraitienė. Jonas Lauriūnas SJ: „Visa, ką mes darome gražaus ir švento, nedingsta“. Bernardi-

nai.lt [interaktyvus], 2008 rugpjūčio 6. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2016-08-03jonas-lauriunas-sj-visa-ka-mes-darome-grazaus-ir-svento-nedingsta/
160 Ten pat.
161 Ten pat.
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1969 metų vasarą kun. Jonas Buliauskas įsigijo nuosavą ERĄ, kurią pagamino inžinieriai
A. Paliokas ir J. Gudelis, – pasakojo. – Būdamas bedarbis, ėmiau su ERA dirbti nelegaliai.
Raudondvary pas ses. Ievą Laurusevičiūtę (kun. J. Lauriūno SJ seserį) ant aukšto įsirengėme
darbo kambarį, parsigabenome aparatūrą ir prasidėjo knygų kopijavimas: A. Maceinos
„Niekšybės paslaptis“, „Dievo Avinėlis“, J. Girniaus „Žmogus be Dievo“, „Lietuviško charakterio problema“ ir daugelis kitų. Sesuo eucharistietė Monika Gavėnaitė rūpinosi jų įrišimu, o
kunigas J. Buliauskas – platinimu.“ Sesuo Ieva, vykdama pas brolį kunigą į Kabelius, visada
pasiimdavo ryšulį tų knygų. Žinojo, kad brolis Jonas pagal krikščioniškosios filosofijos veikalus
pasirengs jo klebonijoje vyksiančioms rekolekcijoms, knygas dalins atvykusiam jaunimui, jas
aptarinės, diskutuos.
Susibūrimai nuošalioje Kabelių parapijos klebonijoje sulaukė valdžios ir saugumiečių
dėmesio. Ateistinės valdžios pareigūnams nepatiko tie „rekolekcijų namai“. Mėginta priversti vyskupijos valdytoją kanauninką. Č. Krivaitį (1921–2004) iškelti „rekolekcijų namų
vedėją“ į atsakingesnę parapiją – Varėną, kur jį būtų lengva stebėti. Bet kunigas Jonas Lauriūnas „paaukštinimo“ atsisakė, nors suprato, kad yra sekamas, todėl teko būti ypač apdairiam
gabenant pogrindžio literatūrą, dokumentus.
1973 m. lapkričio 20 d. pas Kabelių kleboną kunigą J. Lauriūną įtardami jo ryšį su Kronika, atvyko saugumiečiai daryti kratos. Jai vadovavo Valstybės saugumo komiteto tardymo
skyriaus kapitonas Kazanavičius. Saugumiečiai atsivežė iš Druskininkų kviestinius – Vytautą
Žukauską ir Juozą Šliką, kurie faktiškai kratos metu ėjo saugumiečių pareigas. Gyvenamajame
name ir ūkiniuose pastatuose buvo ieškoma tarybinę santvarką šmeižiančių dokumentų ir
literatūros. Kratos metu paimtos dvi rašomosios mašinėlės, 9 juostelės rašomajai mašinėlei,
nemažai rašomojo popieriaus, apie 10 religinių knygų („Niekšybės paslaptis“, „Kristus ir
krikščioniškoji asmenybė“, „Viešpatie, ateik“ ir kt.), spausdintų rašomąja mašinėle, ir daug
įvairių rašinių. Viename kambaryje net atplėštos grindys. Saugumiečiai iškratė ir kunigą
J. Lauriūną. Pamatę ant sienos rankšluostį su V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ tekstu kunigą
užsipuolė: „Tai ką, Smetonos lauki?“162 Kunigas aiškinosi, kad V. Kudirka ir šis eilėraštis
figūruoja tarybinėje lietuvių literatūroje ir kad šis rankšluostis esąs iš prieškarinių laikų,
Švenčionių krašto lietuvaičių išaustas. Tačiau saugumiečiai audinį nusikabino ir išsivežė
kaip „pavojingą“ daiktą. Kabelių parapijos vargonininkę nubaudė už tai, kad mokė vaikus
giedoti chore, o kleboną – už tai, kad leido vargonininkei vaikus mokyti giedoti.
Kunigas Jonas seseriai Ievai pasakojo, kad saugumiečiai jį aplanko dažnai, sujaukia
kleboniją, išmėto daiktus. Kratos jo nebaugino, bet sielojosi, kai išsiveždavo jo pamokslų,
religinės ir teologinės literatūros vertimų iš prancūzų, vokiečių, anglų, lenkų kalbų
rankraščius. Vis dėlto įbauginti kunigo nepavyko – tėvas Jonas ir toliau kunigams, vienuoliams, pasauliečiams vedė slaptas rekolekcijas, dėstė pogrindžio kunigų seminarijoje, talkino žurnalams: Kronikai, „Aušrai“, „Rūpintojėliui“. Buvo ir išliko dvasinis autoritetas.
1977-aisiais, pradėjus leisti katalikiškąjį pogrindžio žurnalą „Rūpintojėlis“, pirmuosius
numerius redaguoti padėjo kunigai J. Lauriūnas, L. Kunevičius, J. Šapalas. Kunigas Jonas,
pasirinkęs Laukio, Jauniaus slapyvardžius, tvarkė skyrelį „Krikščionybės išugdytieji“, atsiliepdamas į ateistinės spaudos išpuolius rašė drąsias, mokslinėmis ir istorinėmis žiniomis
pagrįstas publikacijas. Pavyzdžiui, straipsnyje „Vienuolių įnašas į atominę fiziką ir atominę
162 Ten pat.
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spektroskopiją“ rašo: „Ateistinėje spaudoje galima rasti
tvirtinimų, kad vienuoliai yra žmonės su „nusilpusia
proto kontrole“, kad jie nugrimzdę „viduramžių miege“,
kad tokie gali būti tik žmonės, „blaiviau negalvojantys“
(taip apibūdino straipsnio autorius J. Baužys: Prisikėlę
naujam gyvenimui. Komjaunimo tiesa, 1977, Nr. 34).
Kunigas Jonas rašė atsakomąjį straipsnį: „Tiesiog nuostabu, kad šitaip rašo filosofijos mokslų kandidatas, kuriam turėtų būti nesvetima kultūros istorija, rodanti,
jog ilgą laiką mokslu rūpinosi daugiausia vienuoliai. Juk
ir Vilniaus universitetą įsteigė ir išaugino ne kas kitas,
kaip vienuoliai jėzuitai.“ Straipsnyje pristato vienuolį
akademiką R. J. Boškovičių (Roger Josiph Boscovich;
1711–1787, Kroatija) ir svarbiausią jo veikalą „Gamtos
filosofijos teorija, redukuota į vieningą gamtoje egzis- Roger Josiph Boscovich (1711–1787),
kunigas, jėzuitas, mokslininkas,
tuojančių jėgų dėsnį“, jėzuitą P. A. Sekkį (Pietro Angelo
fizikas. Nuotr. iš Vikipedijos
Secchi; 1818–1878), Romos kolegijos astrofizikos profesorių ir šiuolaikinės eksperimentinės astrofizikos pradininką, atominės fizikos ir atominės
spektroskopijos pirmtaką, vienuolį E. E. Salpeterį (Edwin Ernest Salpeter; 1924–1976)163.
Kunigas jėzuitas dr. Kazimieras J. Ambrasas apie savo pirmąjį apsilankymą Kabeliuose
pasakojo taip164:
Iš pirmo žvilgsnio tas aukšto ūgio, gerokai žilstelėjęs ir tiesiai, aiškiai, atlaidžiai žvelgiąs
kunigas krito į akis… Netrukus pas jį keliaudavau jau ne vienas, o su universiteto draugais, studentais, pažįstamais. Jis mums tapo savotišku dvasios vadu, gražiai patardavo įvairiais moraliniais, etiniais ir kitais klausimais, kurių anuomet kasdien iškildavo įtemptoje, prieštaringoje,
ateistinės dvasios persunktoje tikrovėje. Ne vienąsyk apytuštėje klebonijoje, ypač Naujųjų metų
ar kitų švenčių išvakarėse, lalėdavo jauni balsai, o kai po ilgų kalbų, mąstymų, pokalbių ir
dainų reikėdavo sugulti, tai būdavo ant žemės klojami čiužiniai, tiesiamos lenktutės (lovelės),
miegančiųjų buvo pilna visuose pašaliuose. Kunigas nė vieno nesišalindavo, niekada nesakydavo, kad nebus kur pasidėti, trūks ko pavalgyti. Kukliais savo ištekliais, savo gerumu jis
sugebėdavo dalytis su visais, kaipmat rasdavo bendrą kalbą su nepažįstamais.
Visą gyvenimą pasižymėjęs giliu dvasingumu ir inteligentiškumu, tėvas Jonas Lauriūnas
turėjo autoritetą tarp Lietuvos intelektualų. Į Kabelius (Varėnos r.) atvykę fizikai, filologai,
menininkai su juo aptarinėdavo to meto visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aktualijas.
Kunigas K. Ambrasas SJ prisiminė165:
Vienąkart jau Linkmenyse (Ignalinos r.), kur taip pat būriais susirinkdavo svečių, kunigas Jonas prie ežero parodė vietą, kur iš akmenukų buvo sudėlioti trys kryželiai. Pasak jo,
sovietams užėjus, vietinis Lietuvos karininkas, nenorėdamas, kad enkavedistai jį suimtų ir
kankintų, kartu su žmona ir savo kūdikiu nusiskandino ežere. Žmonės net sovietmečiu tenai
padėdavo gėlių ir sudėliojo pakrantėje iš akmenukų tris kryželius…
1983 m. gegužės 25 d. po 19 vaisingiausių metų, praleistų Kabeliuose, kunigas
163 Ten pat.
164 Ten pat.
165 Ten pat.
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J. Lauriūnas buvo paskirtas į Linkmenis. Ten vasaromis vykdavo slapti dvasiniai susitelkimai, juos rengdavo miškų gilumoje ar kokio ežero pakrantėje. Pedagogė Gražina Mackonienė rašė, kad pas kleboną dažnai atvykdavo svečių, nes jis organizuodavo inteligentų, jaunimo grupelių susibūrimus, per juos skaitydavo paskaitas religine ar istorine tema, daug
bendraudavo dvasinio gyvenimo klausimais166:
Kiekvienas parapijietis, kurį aplankydavo kunigas, pasijusdavo esąs ypatingas, įkvėptas
geriems darbams bei kilniems siekiams. Pokalbiai su klebonu dažniausiai būdavę trumpučiai,
susidedantys iš paprastų klausimų apie kasdienius užsiėmimus, sveikatą, šeimos narius, tačiau
tarp klausimų buvo kažkas neapčiuopiama, kas padėjo išsaugoti atmintyje giedrą ir palaikantį
klebono žvilgsnį, kas skatino ieškoti šviesos kasdienybėje.
Linkmenyse dirbdamas sulaukė Lietuvos atgimimo. Į naująjį darbą įsitraukė su dideliu
uolumu. Buvo išrinktas į Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybą, vyskupo Julijono Steponavičiaus paskirtas Vilniaus arkivyskupijos konsultoriumi. Tėvo Jono veiklos dirva kaskart vis
platėjo. Buvo įtrauktas į Stalinizmo nusikaltimams tirti respublikinę komisiją, skaitė paskaitas garsiame „Gaublio“ diskusijų klube, Vilniuje. Kurį laiką buvo „Katalikų pasaulio“ redkolegijos narys, skyriaus redaktorius. Leidus dėstyti tikybą mokyklose, su dideliu pasisekimu
dirbo mokyklose, rengė vadovėlius tikybos pamokoms167.
Daugelis linkmeniškių prisimena, kaip
prieš istorinę 1991 m. sausio 13-ąją klebonas
palaimino juos, vykstančius budėti prie Vilniaus televizijos bokšto…168
Leidus mokyklose dėstyti tikybą, tapo pirmuoju tikybos mokytoju Linkmenyse.
Išaušo 1990-ųjų kovo 11-oji, istorinė diena.
Kunigas Jonas „Katalikų pasaulyje“ rašė169:
Šį kartą ne kulkosvaidžiai kaleno, ne minosvaidžiai dundėjo. Šių metų kovo 11 dieną pavasariško vėjo ošimą Labanoro girioje peršaukė
žmonių balsai: iš pušyno tankmės plaukė giesmės, sklido malda, žalių samanų patale sužibo
žvakučių jūra…
Šie žodžiai buvo dedikuoti 1945 m. kovo
11 d. nužudytiems „miško broliams“, kai žemines apsupo reguliarioji kariuomenė, tris dienas
iš miško sklido kovų aidai. Ir tada amžinu miegu užmigo 79 kovotojai. Švenčionių bažnyčioje, pagerbdamas žuvusiųjų atminimą, kunigas
J. Lauriūnas aukojo šv. Mišias.
1991 m. liepos 22–26 dienomis Linkmenų
Kunigas Jonas Lauriūnas (1924–1991) tikybos
pamokoje. Nuotr. iš Vikipedijos
bažnyčioje vyko rekolekcijos tėvams jėzui166 Ten pat.
167 Ten pat.
168 Ten pat.
169 Ten pat.

112

tams ir apylinkių kunigams. Jas vedė tėvas Jonas Lauriūnas SJ. Buvo paskutinė rekolekcijų
diena. Paskaitęs priešpaskutines maldas, rekolekcijų vedėjas pasakė ateisiąs po 40 min. ir
nuėjo į savo darbo kambarį klebonijoje. Netrukus šeimininkė kunigams pranešė, kad tėvas J. Lauriūnas miršta. Atėję į jo kambarį, kunigai rado tėvą Joną gulintį be sąmonės, su
knyga rankose. Mėginta daryti dirbtinį kvėpavimą; atskubėjo vietos felčerė. Tačiau niekas
negelbėjo – 11.30 val. kunigas Jonas Lauriūnas iškeliavo į Amžinybę170. Palaidotas Kauno
Petrašiūnų kapinėse.
Jėzaus draugijos provincijolas kunigas Jonas Boruta nekrologe rašė171:
Daugelis kunigų Tėvą Joną pažinome kaip darbštumo pavyzdį, maldos riterį – šventojo
Ignaco sekėją. Dar ne viena karta iš jo pamokslų knygų semsis tikėjimo šviesos ir išminties,
mėgins pažinti tą dvasinę atmosferą, kurioje brendo sunkių priespaudų metų dvasinio pasipriešinimo ateizmui sąjūdis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ herojai.
Po daugelio metų parapijiečiai, bičiuliai, bendradarbiai prisimena kunigo Jono Lauriūno žodžius172:
Visa, ką mes darome gražaus ir švento, nedingsta. Kiekviena minutė, šventai praleista,
nėra tuščia. Mes išliekame. Kaip išlieka motinos meilė ir ji pati, atsidavusi savo vaikams! Kai
Jėzaus gyvenimą palyginame su doro, kilnaus žmogaus mirtimi, žmogaus, pasirinkusio sunkią
pareigą, net vargą, o ne dykinėjimą ir žaidžiantį gyvenimą, mums tampa aišku: šlovę reikia
įgyti per vargą, per kančią, per mirtį. Tai Evangelijos tiesa. Mes turėtume ją priimti ir tarti –
Amen.
2001 m. išleista J. Lauriūno pamokslų rinktinė „Nueisim ten, kur žiūrim“ (Vilnius: Katalikų pasaulis). 2001 m. rugpjūčio 22 d. Jonas Lauriūnas apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (po mirties).

Jonas Kastytis Matulionis
J. K. Matulionis gimė 1931 m. vasario 10 d. Pelyšiuose, Šimonių valsčiuje (mirė 2015 m.
sausio 12 d. Kaune) – SJ, Lietuvos kunigas, dainininkas (tenoras), pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, jėzuitas.
1955 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1953–1956 m. mokėsi
dainuoti Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, 1956–1959 m. – Vilniaus konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Dalyvavo vokalistų konkursuose,
1956 m. respublikiniame konkurse Vilniuje laimėjo I vietą. Dainavo Maskvoje, Paryžiuje,
Osle, Stokholme. Nepaisant neabejotino talento, Kastytis buvo pašalintas iš Vilniaus konservatorijos trečio kurso. Priežastis šiandien skamba trikdančiai – dėl to, kad giedojo
bažnyčios chore ir buvo praktikuojantis katalikas.
Dirbo Muzikos bibliotekoje, Respublikinėje bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekoje, iš jos atleistas dėl politinių motyvų. Vėliau dirbo Teatro ir muzikos muziejuje,
Paveikslų galerijoje, Šv. Onos bažnyčios zakristijonu Vilniuje. Už bendradarbiavimą Kronikoje 1976–1977 m. Vilniaus saugumo nuteistas 3 m. lygtinai. 1977 m. pogrindyje įstojo
170 Ten pat.
171 Ten pat.
172 Ten pat.
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į Jėzaus draugiją, 1992 m. davė amžinuosius įžadus.
1980 m. baigęs pogrindinę kunigų seminariją
įšventintas kunigu. Dirbo sielovados darbą Kybartuose ir toliau dalyvavo rengiant Kronikos medžiagą.
1984 m. vėl suimtas, iki 1987 m. kalėjo Smolensko ir
Novo Orlovsko (Čitos sritis) lageriuose173.
1985 m. sausio 17–18 d. Vilniuje, LTSR Aukščiausiajame Teisme, vyko kunigo Jono Kastyčio
Matulionio ir jaunuolio Romo Žemaičio teismas.
Kunigą J. Matulionį teismas kaltino bendradarbiavimu pogrindinėje spaudoje, religinių eitynių organizavimu, miesto rimties drumstimu, transporto
eismo trukdymu. R. Žemaitis buvo kaltinamas pasipriešinimu valdžios pareigūnams (R. Žemaitis, tikinčiųjų procesijai einant į kapines, uždėjo ant peties ranką ir tokiu būdu neleido prie kunigo J. K. Matulionio
prieiti miesto vykdomojo komiteto pirmininkui Gudžiūnui). R. Žemaičiui dar mokyklos suole už savo
Kunigas jėzuitas, pasipriešinimo
įsitikinimus ne kartą buvo tekę nukentėti, o atsisakius
sovietiniam režimui dalyvis
nešti LTRS vėliavą klasės auklėtoja grasino jį ištremti
Jonas Kastytis Matulionis (1931–2015)
Nuotr. iš dr. Aldonos Vasiliauskienės
prie Kinijos sienos174.
asmeninio archyvo
Teismas nuteisė kunigą J. K. Matulionį trejiems
metams laisvės atėmimo, bausmę atliekant bendro
režimo lageryje, R. Žemaitį – 2 m. laisvės atėmimo
bendro režimo lageryje175.
Algimantas Liekis (sudarytojas) knygos „Nenugalėtoji Lietuva. Antisovietinis pogrindis. Kalba dokumentai“ 2 tome rašo 176:
Vilnius. 1987 m. birželio 19 d. iš Smolensko lagerio po amnestijos buvo paleistas kun. Jonas
Kastytis Matulionis. Laimingu sutapimu tą dieną Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo švenčiamas
Stanislovo Valiukėno 50 metų kunigystės jubiliejus. Prieš pat Sumą į bažnyčią įžengė ką tik į
Vilnių grįžęs labai suvargęs J. Matulionis. Šv. Mikalojaus bažnyčioje jis nuo senų laikų dažnai
giedodavo ir buvo visų mėgiamas. Senu įpročiu buvęs lagerininkas kun. J. Matulionis giedojo
per iškilmingas šv. Mišias. Daugelis tikinčiųjų nustebo: pažįstamas balsas – kun. J. Matulionis… Bet ne… Jis kalėjime… Iš tikrųjų tai buvo jis… Kadangi kunigas yra rimtas ligonis,
lageryje jam pripažino pirmą invalidumo grupę, be to, straipsnis, pagal kurį jis buvo teistas,
įėjo į amnestiją – jį paleido.
Po iškilmingų šv. Mišių, kai daugelis jau buvo išsiskirstę, prie altoriaus išėjo išvargęs, išsekęs, bet dvasingu veidu buvęs kalinys kun. J. Matulionis. Prisiartinęs prie altoriaus, pabučiavęs
173 Jonas Kastytis Matulionis SJ – kunigas pogrindininkas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę
istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/jonas-matulionis
174 Kunigo Jono-Kastyčio Matulionio ir jaunuolio Romo Žemaičio teismas. LKBK, 1985, Nr. 66.
175 Ten pat.
176 A. Liekis. Nenugalėtoji Lietuva. Antisovietinis pogrindis. Kalba dokumentai. V.: Valstybinis leidybos centras.
T. 2, 1993 m., 648 p.
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žemę ir padėkojęs Dievui už tikėjimo ir kunigystės dovanas, o žmonėms už jų maldas, pradėjo
laikyti šv. Mišias. Visiems jautrus, iki ašarų išgyvendavęs kitų nelaimes, kunigas J. Matulionis
stovėjo prie altoriaus išsekęs, bet nepalaužtas… Bažnyčia verkė, ašaros ritosi pačios, nesulaikomai… Verkė moterys ir jaunimas, nesigėdydami braukė ašaras vyrai, tyliai raudojo senutės.
Žodžių nereikėjo – visi matė, ką reiškia sovietinio lagerio siaubas. O jis ten išbuvo tik aštuonis
mėnesius… Po Evangelijos kunigas pasakė vos keletą minčių, bet kiekvienas jo žodis buvo
tikras, išgyventas… „Jei žmonės tikrai tikėtų ir mylėtų Dievą, nebūtų lagerių, nebūtų to siaubo,
kurį aš mačiau“, – kalbėjo kun. J. Matulionis. Prisiminė kun. Alfonsą Svarinską, kun. Sigitą
Tamkevičių ir visus, kenčiančius už tikėjimą, ragino žmones melsti jiems Dievo palaimos,
stiprybės ir laisvės. Jaunimas, susirinkęs švęsti jubiliejų, su džiaugsmu sveikino grįžusį kalinį.
Po šv. Mišių dar daug kas norėjo su kun. J. Matulioniu susitikti, pasikalbėti, bet kunigas žadėjo
visus vėliau aplankyti, nes dabar turįs prisistatyti į miliciją ir nors kiek pailsėti. Jis kalbėjo: „Dar
bus laiko, susitiksime. Noriu aplankyti seserį ir nuraminti artimuosius, jie daug prisikentėjo“.
Birželio 23 dieną, sekmadienį, kun. J. Matulionis aplankė Kybartus. Jaunimas ir suaugę
sveikino grįžusį savo kunigą, o jis visiems dėkojo už maldas ir žadėjo netrukus vėl visus aplankyti. Praėjo vos savaitė, ir žinia – vėl areštuotas kun. J. K. Matulionis.
Birželio 26 dieną, apie 12 val., kai kunigas namuose ruošėsi laikyti šv. Mišias, į butą atėjo
du nepažįstami vyrai ir užsipuolė buvusį kalinį, kodėl jis neprisiregistravęs. Kun. J. Matulionis
paprašė nekviestus svečius prisistatyti. Atvykusieji parodė dokumentus – saugumiečiai. Kunigui paaiškinus, kad dokumentai tvarkomi, jau buvęs milicijoje (o visi žino, kad sovietinėje santvarkoje per dieną niekas neprisiregistravo), čekistai jam įsakė rengtis ir eiti su jais išsiaiškinti.
Saugumiečiai leido šeimininkei įdėti dienai maisto, sakė, jog pirmą dieną jam valgyti niekas neduos. Buvo aišku, kad kun. J. Matulionis vėl areštuojamas. Daugelis dar vylėsi, kad tai
nesusipratimas, klaida, išsiaiškins ir paleis, bet dienos bėgo, o jis sėdėjo Lukiškių kalėjime. Ir
vėl su kriminalistais! Saviesiems pasakė, kad naujo teismo nebus, nes jis jau nuteistas, o už ką
paleistą kunigą vėl suėmė, taip ir nepaaiškino, tik vienas iš čekistų replikavo: „Vos spėjo grįžti,
ir jau suruošė naują demonstraciją!“ Nejau ir šiltas tikinčiųjų grįžusio kunigo sutikimas laikomas nusikalstama „demonstracija“?
Ar gali dar būti didesnis pasityčiojimas – leisti pajusti laisvės jausmą ir net nepailsėjusį,
neatgavus jėgų, labai išsekusį, faktiškai vos gyvą grąžinti į lagerio košmarą.
1988 m. J. K. Matulionis paties prašymu paskirtas Kaišiadorių katedros altaristu su
vikaro teisėmis.
1989 m. paskirtas į Vilniaus arkivyskupiją dirbti sielovados darbo, 1990 m. ėjo vikaro
pareigas atgautoje Vilniaus katedroje, 1991–1994 m. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios
vikaras, nuo 1992 m. – ir Karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės Vilniuje dvasios tėvas. 1994–
1996 m. Pažaislio vienuolyno kapelionas. 1997–2008 m. – Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje,
nuo 2008 m. – Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios kunigas.
2015 m. sausio 12 d. po sunkios ligos mirė Kaune, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Jonas Kastytis Matulionis 1999 m. apdovanotas LDK Gedimino ordino Komandoro
kryžiumi, 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
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Neteisybė padarė kovotoju

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Nuotr. iš J. Kaunecko asmeninio archyvo

Jonas Kauneckas gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio r.), ūkininkų
šeimoje. 1945–1949 m. mokėsi Suntautų pradžios mokykloje, 1949–1953 m. – Krinčino
septynmetėje, 1953–1954 m. – Pasvalio vidurinėje mokykloje. 1954–1958 m. studijavo Panevėžio hidromelioracijos technikume. 1958–1959 m. dirbo Tauragės melioracijos mašinų
stotyje techniku, 1959–1963 m. – Alytaus melioracijos statybos valdyboje Simne darbų
vykdytoju, 1963–1972 m. – Sausinimo sistemų valdyboje vyr. inžinieriumi. 1964–1968 m.
neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą Maskvos aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose. Baigęs šiuos kursus, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo
1959 m. kasmet mėgindavo stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau sovietų
valdžia vis neleisdavo jo priimti. Į kunigų seminariją galiausiai priimtas 1972 m. 1977 m.
gegužės 22 d. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje įšventintas kunigu.
1977–1983 m. – Telšių katedros vikaras, vėliau – Skaudvilės ir Adakavo klebonas177.
Tėvas Jonas Kauneckas turėjo nepaprastą Šventosios Dvasios charizmą. Tokio tikėjimo
žmogus galėjo kalnus nuversti. Tai buvo nepamainomas sielų ganytojas, dažnai kartodavęs
Jėzaus žodžius: „Jei mes tylėsime, akmenys šauks…“
177 Vyskupas Jonas Kauneckas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/en/8-lietuviu.html
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„Aplink mačiau neteisybę, žmonių supriešinimą <…>. Nutariau pats mokytis ir mokyti kitus, kad žmonės tokie nepasidarytų. Aplinka padarė kovotoju,“ – prisimena Panevėžio
vyskupas emeritas Jonas Kauneckas178.
Šalia tiesioginės kunigo pastoracinės veiklos aktyviai dalyvavo kovose už Tėvynės ir
Bažnyčios laisvę.
1971 m. rinko parašus po garsiuoju Lietuvos Romos katalikų memorandumu, kuriuo
buvo reikalaujama Lietuvoje tikėjimo laisvės (žr. skyrių „Dokumentai“). Iš 17 000 parašų jis
asmeniškai surinko 3500. Vyskupas prisimena179:
Tuo metu dirbdamas inžinieriumi surinkau tris su puse tūkstančio parašų. Kai kurie
kunigai, jei pajausdavo, kad prie jų bažnyčių renkami parašai, drausdavo. Jei saugumas pagaudavo, net tik atimdavo parašus, bet ir suimdavo, tad turėjome būti labai atsargūs.
Įdomiausia parašus buvo rinkti Pivašiūnuose. Pastatai davatkėlę bažnyčios gale,
bobinčiuje, kad niekas už jos nestovėtų, slapta įduodi lapus ir po vieną pasiimdamas eini
rinkti parašų. Pripildžius lapą, jai atiduodi ir pasiimi kitą. Jei kas būtų pagavęs, aš parašų
nebūčiau turėjęs, tad ir atimti nebūtų ką, o kad moteris ką nors turi, niekas nežino. Namo
keliavau be parašų, juos man perdavė tik po savaitės. Parašus rinkdavome ir su bičiuliais, su
kuriais dalyvavome pogrindžio rekolekcijose.
Nuo 1970 iki 1989 m. bendradarbiavo leidžiant ir platinant pogrindžio leidinius:
Kroniką, „Aušrą“, „Dievą ir Tėvynę“, „Rūpintojėlį“, „Alma Mater“, įvairias patriotines ir religines knygas. 1978–1980 m. Telšiuose įsteigė laikraštėlį Lietuvos jaunimui „Lietuvos ateitis“ ir redagavo tris pirmuosius numerius, iš viso išėjo 7 numeriai180.
Įrengus kopijavimo aparatą „Era“ vienuolės Onos Pranskūnaitės bute Panevėžyje, kartu su kunigu J. Zdebskiu parūpindavo jai visas spausdinimo priemones ir platindavo padaugintą literatūrą tikintiesiems Alytuje, vėliau ir Kauno kunigų seminarijoje. Telšiuose,
taip pat įsigijęs aparatą „Era“, sėkmingai tęsė pogrindinę veiklą. Turėjo devynias rašomąsias
mašinėles, su keliais žmonėmis perrašinėjo įvairias knygas, daugindavo, užrašinėdavo medžiagą pogrindžio leidiniams, ypač Kronikai, registruodami tarybų valdžios neteisybės faktus181.
Dirbant Telšiuose vikaru, J. Kauneckui teko daug bendrauti su jaunimu ir suaugusiaisiais. Tai padėjo rinkti medžiagą Kronikai. Vyskupas mena182:
„Kronika“ gaudavo daug medžiagos iš Žemaitijos. Prie to prisidėjo vyskupas A. Vaičius.
Kai buvau vikaras, jis man pranešdavo, kad koks nors kunigas atvežė medžiagos. Tyliai persirašęs kurijoje rastą medžiagą, ją kuo greičiau perspausdindavau dažniausiai pačioje Telšių
katedros zakristijoje.
Renkant medžiagą reikėdavo ypatingo atsargumo. Pavyzdžiui, kartą moksleivė Rita Bumb178 M. Vaitkutė. Vysk. J. Kauneckas: matoma neteisybė padarė kovotoju. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2019
rugpjūčio 9. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2019-08-09-vysk-j-kauneckas-matoma-neteisybepadare-kovotoju/
179 Ten pat.
180 Jonas Kauneckas. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kauneckas
181 Vyskupas Jonas Kauneckas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/en/8-lietuviu.html
182 M. Vaitkutė. Vysk. J. Kauneckas: matoma neteisybė padarė kovotoju. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2019
rugpjūčio 9. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2019-08-09-vysk-j-kauneckas-matoma-neteisybepadare-kovotoju/
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lauskaitė pasiguodė, kad per istorijas pamoką mokytoja ją išstačius priešais klasę tyčiojosi:
„Papasakok mums visiems, kokias ten pasakas bažnyčioje pasakoja tas jūsų kunigėlis.“ Iš Ritos
draugų sužinojau, kokioje mokykloje ir kokioje klasėje ji mokosi, kitų paklausiau, kokia istorijos mokytojos pavardė, ir tik surinkęs tikslią informaciją perdaviau „Kronikai“. Negalėjau
vieno vaiko visko išklausti, nes kitaip iškart suprastų, kad tai mano darbas. Kai „Kronikoje“
paskelbė žinią apie tą mokytoją, Telšių saugumiečiai ją išsikvietė išbarė, jog blogai dirba, nes
reikia dirbti taip, kad nepakliūtum į „Kroniką“. Mokytojų kambaryje ji garsiai pasiskundė
dėl išpeikimo sakydama, kad taip už gerą darbą atsilygina tarybų valdžia: „Jei taip dirbčiau
Bažnyčiai, būčiau garbinama.“ Tai irgi pateko į „Kroniką“, vėl ištransliavo užsienio radijo
stotys.
1977–1989 m. buvo pogrindinės jaunimo organizacijos „Eucharistijos bičiuliai“ narys ir
vadovas Telšių vyskupijoje. Drauge su jaunimu prižiūrėjo Kryžių kalną ir platino pogrindžio
leidinius. Nuo 1978 m. vesdavo jaunimui susikaupimo dienas (rekolekcijas) patriotine dvasia. 1978 m. kartu su kitais kunigais įkūrus TTGK komitetą, buvo šio komiteto sekretorius.
J. Kauneckas parašė keliasdešimt protestų dėl tikinčiųjų teisių pažeidimų ir, kartu su kitais
kunigais surinkęs Telšių vyskupijos kunigų bei tikinčiųjų parašus, išsiuntinėjo sovietinėms
įstaigoms (žr. skyrių „Dokumentai“). Visus šiuos dokumentus pateikdavo spausdinti Kronikoje, kai kuriuos – „Aušroje“. 1977–1984 m. Telšiuose platino rusišką kroniką „Chronika
tekuščich sobytij“. 1984–1989 m. platino pogrindžio leidinius bei literatūrą Skaudvilėje183.
1978–1989 m. vykdavo į misijas pas Sibiro katalikus vokiečius184 ir į Maskvą perduoti
Kronikos disidentams, kurie savo ruožtu jau rūpinosi ją perduoti į Vakarus. Tai buvo labai
pavojingos kelionės. Tas nuolatinės įtampos ir baimės keliones J. Kauneckas prisimena iki
šių dienų185:
Keletą kartų teko nufotografuotą „Kronikos“ mikrofilmą vežti į Maskvą Rusijos disidentams, kurie ją perduodavo užsienio ambasadoms. Prieš kelionę buvau įspėtas nesėsti į tiesioginį traukinį ar lėktuvą, nes ten visi keleiviai registruojami. Tad keliaudavau priemiestiniais
autobusais, keisdavau kelis kartus, kol nuvykdavau į Maskvą. Mus įspėdavo neišsaugoti
disidentų pavardžių, adresų ar telefonų, tad jų pavardžių ir neatsimenu. Būdavo – atvyksti
ir paskambinęs pasakai, kad atvežei linkėjimų, nes ir jie galėjo būti sekami. Tada perduodi „Kroniką“ su adresu, kur užsienyje turi nukeliauti, o jie, supakavę į šokoladą ar dantų
pastą, perduodavo į ambasadą. Su Rusijos disidentais ryšius buvo užmezgę S. Tamkevičius ir
A. Svarinskas.
1990 m. J. Kauneckas paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir
seminarijos dėstytoju. Nuo 1993 m. – Telšių seminarijos dvasios vadas, nuo 1990 m. – Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys, nuo 1994 m. – Telšių vyskupijos konsultorių kolegijos
narys. 1993 m. popiežius suteikė monsinjoro titulą. Nuo 1994 m. – Telšių ateitininkų dvasios vadas.
1998 m. rugpjūčio 21 d. (Rugpjūčio 23-iosios – Juodojo kaspino dienos – proga) Lietu183 Vyskupas Jonas Kauneckas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/en/8-lietuviu.html
184 Ten pat.
185 M. Vaitkutė. Vysk. J. Kauneckas: matoma neteisybė padarė kovotoju. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2019
rugpjūčio 9. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2019-08-09-vysk-j-kauneckas-matoma-neteisybepadare-kovotoju/
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vos Respublikos Prezidentas V. Adamkus apdovanojo kunigą J. Kaunecką Vyčio Kryžiaus
ordinu už narsą, pasiaukojimą ir ištvermę, kovojant dėl tautos laisvės ir ginant žmogaus
teises okupuotoje Lietuvoje.
2000 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 929 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio proga už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos
nepriklausomą valstybę, už kovą dėl Tautos laisvės okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas
Lietuvos nepriklausomybės medaliu186.
2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II Joną Kaunecką paskyrė Panevėžio vyskupijos vyskupu. Vyskupo Jono Kaunecko ingresas į Panevėžio Kristaus karaliaus katedrą vyko
vasario 17 d. 2002–2005 m. buvo Lietuvos vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos nariu.
2011 m. spalio 26 d. trejų metų kadencijai išrinktas „Iustitia et Pax“ komiteto pirmininku,
2014 m. spalio 29 d. perrinktas šioms pareigoms dar vienai kadencijai187.
2004 m. birželio 1 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vyskupą Joną Kaunecką, antisovietinės spaudos leidėją ir platintoją, kovojusį už Lietuvos
nepriklausomybę, pripažino neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu ir išdavė
Laisvės kovų dalyvio pažymėjimą. 2013 m. birželio 6 d. Šv. Tėvas Pranciškus priėmė vyskupo
Jono Kaunecko atsistatydinimą iš vyskupijos ordinaro pareigų ir Vyskupų kongregacija
paskyrė jį vakuojančio Panevėžio sosto (sede vacante) apaštaliniu administratoriumi iki
rugpjūčio 10 d., kol pareigas perėmė naujasis vyskupas. 2014 m. vyskupas Jonas Kauneckas
apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnauju Lietuvai“188.

Virgilijus Jaugelis – Viešpaties kunigas
Kunigas V. Jaugelis – vienas jauniausių, drąsiausių dramatinio likimo Kronikos pagalbininkų. Kaip prisimena sesuo Ona Varnagirytė, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius yra
sakęs189:
Kunigas Virgilijus Jaugelis buvo tiesus kaip šūvis: ką galvojo – tą kalbėjo, ką kalbėjo – tą
darė. <…> Jis ilgėjosi kunigystės, skubėjo nors vieną dieną pabūti Viešpaties kunigu. Su kokiu
džiaugsmu jaunasis kunigas ėjo prie altoriaus, teikė sakramentus, lankė ligonius… Jo ištvermė
herojiška, atsidavimas Viešpačiui – visiškas. Ir jei dabar reikia apaštalų kunigų, tai labiausiai
reikia tokių, kurie būtų pasiryžę kentėti ir mirti už Dievą ir Tėvynę…
O kunigo V. Jaugelio nekrologe, skelbtame Kronikoje, jo gyvenimas aprašomas taip190:
Sunkūs buvo Lietuvoje pokario metai: nekalti žmonės tremiami į Sibirą, nužudytų patriotų
kūnai valkiojami po miestų gatves, kalėjimai prikišti nekaltų žmonių, šie metai buvo sunkūs
186 Vyskupas Jonas Kauneckas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/en/8-lietuviu.html
187 Vyskupas Jonas Kauneckas. Lietuvos vyskupų konferencija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lvk.lcn.
lt/nariai/emeritai/kauneckas.html
188 Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Panevėžio vyskupija [interaktyvus]. Prieiga internetu:
https://www.paneveziovyskupija.lt/emeritas/
189 O. Varnagirytė. Prisiminimai apie kunigą Virgilijų Jaugelį. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už
laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/virgilijusjaugelis
190 Šviečiantis žiburys (a. a. kun. V. Jaugelis). LKBK, 1980, Nr. 42.
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ir Jaugelių šeimai; tėvas sėdėjo kalėjime, o motina buvo nuolat
saugumo tardoma. 1948 m. rugsėjo 9 dieną pasaulį išvydo antrasis Jaugelių sūnus – Virgilijus. Apvaizda leido šiam berniukui
nuo pat vaikystės daug kentėti. Žiemą alkanas vaikas glausdavosi prie motinos visiškai nekūrenamame kambaryje. Motina,
ką turėjo, tą savo vaikams ir davė – gyvą tikėjimą ir karštą
meilę Jėzui ir Švč. Mergelei Marijai. Mažytis, padėvėtais kailinukais apsivilkęs, berniukas kasdien skubėdavo į bažnyčią.
Čia jis keliais eidavo apie altorių, susikaupęs kalbėdavo tris
dalis rožinio ir patarnaudavo Mišioms.
Užbaigęs vidurinę mokyklą, Virgilijus neabejoja kur pasukti, o tiesiai eina į Kunigų seminariją. 1966 m. Seminarijos
vadovybė, neturėdama dėl ateistinės valdžios nustatyto labai
mažo klierikų limito laisvų vietų, net neįtraukia Virgilijaus
Kunigas, pasipriešinimo sovieį stojančiųjų sąrašus – Religijų reikalų tarybos įgaliotinis vis
tiniam okupaciniam režimui ir
tikinčiųjų sąjūdžio dalyvis
tiek išbrauks, kurie bus virš normos.
Virgilijus Jaugelis (1948 –1980).
1967 m. čekistai, sužinoję, kad Virgilijus nori mokytis
Nuotr. iš KGB archyvo
Seminarijoje, pasikviečia jį pas save ir tiria, ko jis yra vertas.
Nepatiko uoliems staliniečiams tiesus ir tvirtas Virgilijaus būdas ir „Erodo šalininkai pastojo
Virgilijui kelią į Seminariją“. Seminarijos rektorius pranešė: „šiais metais Jūsų pareiškimas
nepatenkintas“.
1968 m. Virgilijui vėl nenusišypsojo laimė. Rektorius rašė: „šiais metais dėl vietų stokos
Tamstos prašymo patenkinti negalime. Kreipkitės sekančiais metais gegužės mėnesį“. 1969 m.
Seminarijos atsakymas neteikė jokių vilčių: „šiuo pranešame, kad Tamstos prašymas nėra patenkintas, ir Jūs negalėsite mokytis Tarpdiecezinėje Kunigų seminarijoje Kaune. Seminarijos
Rektorius“
Virgilijus pradeda dirbti vairuotoju, bet jo neapleidžia mintis: „turiu būti kunigu!“ Jis
tampa tretininku, atlieka uždaras rekolekcijas, gilina savo religinę pasaulėžiūrą, padeda iš
griuvėsių pakelti Pajevonio [autorius: Vilkaviškio r.] bažnyčią. 1970 metais Seminarijos Rektorius vėl atsiunčia standartinį pranešimą: „Tamstos prašymo priimti į Kauno kunigų seminariją
šiais metais patenkinti negalime. Mėginkite kreiptis sekančiais metais“. Virgilijus mėgina, bet
čekistų „veto“ buvo toks griežtas, kad bailus Seminarijos vicerektorius 1971 metais neleidžia
Virgilijui parašyti net pareiškimo.
Šitokie kartūs pergyvenimai formavo būsimo kunigo charakterį ir pasaulėžiūrą, – iš okupanto nieko gero nelauk, bet atkakliai siek savo tikslo. Virgilijus ne tik nepalūžo (o palūžo
daugelis), bet tapo vienu iš aktyviausių kovotojų už tikėjimo laisvę. Per kunigo Juozo Zdebskio
teismą čekistai jį sumuša tik už tai, kad jis pasiprašo įleidžiamas į tesimo salę, o kad neužmirštų
klusnumo sovietinei valdžiai, „geležinio Felikso“ įpėdiniai jam dar prideda 10 parų arešto.
Suvokdamas, kad Kauno kunigų seminarijos durys jam niekada neatsivers, V. Jaugelis
įstojo į pogrindinę kunigų seminariją – filosofijos studijų pirmą kursą. Dalyvavo kovoje už
Bažnyčios laisvę.
Kaip rašoma nekrologe, 1972 m. V. Jaugelis buvo vienas iš uoliausių 17 000 katalikų
memorandumo, kuriuo iš sovietinės valdžios buvo reikalaujama tikėjimo laisvės, parašų
rinkėjų. Kažkoks judas paskambino milicijai ir drąsus jaunuolis, tarsi žmogžudys, su ant-
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rankiais, atsidūrė Prienų vidaus reikalų skyriuje. Parašai buvo atimti, o V. Jaugeliui, jei išdrįs
ateityje rinkti parašus, pagrasinta griežtomis bausmėmis. Tačiau Virgilijus išdrįso: Santaikos (Alytaus r.) parapijoje eidamas iš namo į namą surinko apie pusantro tūkstančio parašų
po prašymu, kad valdžia netrukdytų vyskupui paskirti šiai parapijai kleboną. Šįkart parapija
kleboną gavo.
1972 m. Virgilijui į rankas pateko Kronika ir jis ieškojo būdų ją padauginti. Tuo tarpu
čekisto akis jau sekė jaunuolio žingsnius. 1973 metų kratų audra palietė ir Virgilijaus butą –
pas jį buvo rasta rotatoriaus vaškuočių, ant kurių rašomąja mašinėle atspausdinta Alfonso
Grauslio „Ieškau Tavo veido“. V. Jaugelis buvo kaltinamas kartu su Jonu Stašaičiu rotatoriumi padauginęs ir išplatinęs 6-ąjį Kronikos numerį ir buvęs vienas iš aktyviausių Lietuvos
tikinčiųjų memorandumo parašų rinkėjų191.
Saugumo požemiuose Virgilijus Jaugelis sunkiai susirgo. Teisme vos stovėjo ant kojų –
silpnas kūnu, bet tvirtas dvasia. Jis nesiteisino, neatgailavo, norėdamas suminkštinti teisėjų
širdis, bet kaltino Bažnyčios ir Tautos budelius. Teismo sprendimas – dveji metai. Virgilijus
atsidūrė Pravieniškėse tarp plėšikų, žmogžudžių ir prievartautojų. Nemėgo jis pasakoti apie
save, bet kas kalėjo Pravieniškėse, tas žino šio pragaro žemėje buitines sąlygas ir lengvai
gali atkurti nežmoniškai sunkios kilniam jaunuoliui katorgos vaizdą, kur kriminalistai nuo
prižiūrėtojų skyrėsi tik tuo, kad vieni dėvėjo juodus drabužius, o kiti segėjo antpečius192.
Kalėjime čekistai matė, kad Virgilijus gali numirti (o komunistų partija nenorėjo, kad
Lietuva turėtų naujų kankinių). „Geradariai“ iš KGB atvežė Virgilijų ir vos gyvą paleido prie
namų slenksčio – geriau tyliai numirk čia, o ne pas mus. Vėliau vienas partijos sekretorius
teisinsis: „Mes nelaukėme, kad jis nusibaigtų…“ Visiškai išsekęs, kamuojamas sunkios vėžio
ligos, Virgilijus vos nuslinko į Katedrą ir ten nualpo prie Sopulingosios Motinos Marijos
kojų. Kalėjimą pakeitė ligoninė. Atsigaunant po sunkios operacijos, kunigystės pašaukimo
žvaigždė viliojo dar labiau. Virgilijus jautė, kad jo gyvenimas trumpas, ir delsiantiems
priminė: „Man reikia skubėti.“ Pradėjęs zakristijonauti Kybartuose, nepaleido knygos iš
rankų. Nors be perstojo kamavo skausmai, atkaklus vaikinas nemetė teologijos vadovėlio –
baigė pogrindinę kunigų seminariją193.
Kronikoje rašoma194:
1978 metai Virgilijaus gyvenime buvo perpinti skausmu ir džiaugsmu. Tyliame kambarėlyje
per pirmąsias Mišias kun. Virgilijus aukojo Dievui ne tik Kristaus Nekruvinąją Auką, bet ir
save, kad Tėvynė atgautų laisvę, kad Bažnyčia prikeltų nelaisvės pančiuose besiblaškančius, o
kartais ir klystkeliuose pasimetusius tautiečius. O kad auka būtų pilna, kun. Virgilijus tuojau
po šventimų padaro vienuoliškus įžadus.
Kokia staigmena buvo kybartiečiams, kai vakarykštis jų zakristijonas lapkričio 1-ąją išėjo
prie altoriaus, kaip Kristaus kunigas. Neilgai tikintieji džiaugėsi jaunu kunigėliu; sunki liga
vėl prikaustė prie lovos. Ramus, atsidavęs Dievo valiai, jis daug kenčia, bet šypsosi ir nedaug
kas nujautė, kokį sunkų kryžių jis nešė ypač paskutiniaisiais gyvenimo metais. Kun. Kauneckas per laidotuves pasakys: „Sakoma, kad mirtis ir kuprotą ištiesina, o kunigas Virgilijus tiek
iškentėjo, kad ir mirtis jo kelių neištiesė ir niekada neišties.“ Paskutiniąsias šv. Mišias kunigas
191
192
193
194
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Virgilijus paaukoja už suimtuosius Povilą Buzą ir Anastazą Janulį. Pats perėjęs čekistų tardymus, jis žinojo, kiek šiems kovotojams už tikėjimo laisvę reikės iškentėti.
1980 m. vasario 17 d. kun. Virgilijus priima Viatiką ir užmiega Viešpatyje. Prieš mirtį
jis nekartą išsitarė greitai sugrįšiąs į Kybartus ir tikrai sugrįžo. Vasario 19 d. Vatikano radijas
paskelbė žinią apie kun. Virgilijaus mirtį ir laidotuves. Jaukioje Kybartų parapijos bažnyčioje
jaunojo kunigo-kankinio karstas skendo baltų gėlių jūroje; aplinkui karstą jaunuoliai ir
mergaitės, apsivilkusios tautiniais drabužiais, ėjo garbės ir meilės sargybą.
Keturias dienas truko atsisveikinimo iškilmės. Tai buvo rekolekcijų dienos, dar daugiau –
tai triumfo dienos.
Iš tolimiausių Lietuvos kampelių jau iš vakaro pradėjo važiuoti į laidotuves jaunimas
<…> Vasario 21 d. tūkstančiai žmonių suplaukia į Kybartus. Iškilminga ir graudu buvo stebėti
būrius vaikų ir jaunimo iš įvairiausių Lietuvos vietovių su gražiausiomis gėlėmis rankose
skubančius į laidotuves atsisveikinti su kunigu-kankiniu už tikėjimo laisvę. Tą dieną atvyko
apie 100 kunigų, nors visi žinojo, kad valdžia jų atvykimo teigiamai neįvertins. <…>
Nuo anksčiausio ryto jaunimas, nebodamas nuovargio ir vėsaus oro, susirinkę bažnyčioje
bendrai kalbėjo rožinį, daug kunigų žengė prie altoriaus šv. Mišių aukai; su didele meile kalbėjo
apie velionį kunigai – Kybartų klebonas kunigas S. Tamkevičius, kun. J. Kauneckas, Viduklės
klebonas kun. A. Svarinskas ir Pajevonio klebonas kun. V. Jalinskas. <…>
Kunigas A. Svarinskas šias laidotuves pavadino džiaugsmo diena, nes tai diena „jo gimimo dangui“. Pamokslininkas kalbėjo: „Kun. Virgilijus yra Lietuvos Katalikų Bažnyčios
žiedas, jaunimo švyturys, fakelas, kuris bedievybės siautėjimo laiku rodo kelią į idealą, į tikslą.
Jis nežmoniškomis pastangomis pasiekė savo tikslą ir savo pavyzdžiu akivaizdžiai kalba jaunimui: „Nebijok aukos, nebijok darbo ir pasieksi, ko širdis trokšta. Jis viską paaukojo Dievui ir
laimėjo – dvasia nugalėjo medžiagą.“
Po iškilmingų šv. Mišių didžiulė vaikų, jaunimo ir kunigų procesija su gėlėmis ir žvakėmis
išsitiesė per visą šventorių. Karstas apnešamas apie bažnyčią, ir procesija sustoja prie aukšto
Kybartų bažnyčios bokšto – kunigo Virgilijaus kapo paminklo. Čia į susispietusią minią prabilo kun. Vincentas Jalinskas: „Virguti brangus, Dievo Kunige, pažinau tave nuo mažų dienų.
Nedaug kam Viešpats suteikia tokį kryžių. Tu jį pamilai ir nešei visą gyvenimą iki pačios
Kalvarijos viršūnės. Dar šiandien matau tave, su padėvėtais kailinukais mažą vaikelį keliais
einantį apie stebuklingąjį Šaričių bažnyčios kryžių, pralenkiantį kitus, suaugusius, ir po to
skubantį prie Motinos Sopulingosios. Kartą paklausiau tave: ,Sakyk, vaikeli, kodėl tu taip myli
kryžių ir Skausmingąją Motiną?“ – „Kai pasimeldžiu, man šilčiau“, – atsakei. Tu mylėjai visus, nes pas Dievą nėra blogų vaikų, yra tik nelaimingi, tik nežinantieji…“
Pamokslininkas ypatingai užakcentavo mintį, kad nuo Seminarijos vartų reikia pašalinti Erodo šalininkus, o taip pat, kad jaunuolius į Seminariją turi palydėti klebonas, bet ne
saugumiečiai.
Pasibaigus laidotuvėms, dar negreitai tikintieji pasitraukė nuo kun. Virgilijaus Jaugelio
[autorius: 1948–1980] kapo. Ir dažnam pasidaro neaišku: ar liūdėti, kad mirties angelas
nelaiku pakirto Kristaus karį, ar džiaugtis, kad jis iš kapo dar galingiau švies visai Lietuvai,
kviesdamas visus į tikėjimo ir laisvės aukštumas, nes mirusieji kartais gali daugiau kovoti
negu gyvieji.
Šiandien niekas ramiai nepraeina pro kun. Virgilijaus kapą: vieniems jis ašarą išspaudžia,
kitiems jis primena mesti judo kelią ir eiti su tais, kurie tiki Bažnyčios ir Tautos prisikėlimu.
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Prelatas Bronius Antanaitis
Kunigas kanauninkas prelatas B. Antanaitis gimė
1925 m. Jasonių kaime, Smilgių parapijoje, Radviliškio
rajone. Tėvai Jonas Antanaitis iš Petriškių kaimo ir
Jadvyga Antanaitienė iš Dapšionių buvo pasiturintys
ūkininkai, turėjo 60 hektarų žemės. Bronius augo gausioje šeimoje, kurioje gimė 10 vaikų (užaugo 8), buvo
jauniausias. Brolis Zenonas Antanaitis – laisvės gynėjas,
1949 m. rugsėjo 29 d. žuvęs pokario kovose, seserys Elena, Viktorija, Michalina, Adelė, Liudvika ir Paulina Antanaitytė-Gorskienė – tremtinės. Anksti mirus tėvui, vaikus
užaugino motina.
Mažasis Bronius 1932 m. baigė pirmąjį skyrių Jasonių pradinėje mokykloje, įrengtoje Antanaičių namuose, 1932–1935 m. baigė keturis skyrius Jukiškio (Radviliškio r.) pradinėje mokykloje, 1935–1936 m. – penktąjį
skyrių Smilgių (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje. Savarankiškai pasiruošęs ir nelankęs šeštojo skyriaus, įstojo į
Šeduvos (Radviliškio r.) progimnaziją. Karo metais moPanevėžio vyskupijos kanauninkas,
kėsi Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje, tačiau vengda- apaštališkasis protonotaras kunigas
mas mobilizacijos į vokiečių kariuomenę iš jos pasitraukė
Bronius Antanaitis (1925–2018).
Nuotr. iš LKBK archyvo
ir 1944 m. baigė Šeduvos gimnaziją.
1944–1948 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje
kunigų seminarijoje. Tais pačiais metais vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino į kunigus. Dėl sovietinės valdžios persekiojamos šeimos pirmųjų šv. Mišių gimtosios Smilgių
parapijos bažnyčioje aukoti negalėjo.
1949 m. trumpai buvo Pasvalio vikaras, po to tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijoje
vikaru, talkino klebonui Jurgiui Žitkevičiui ir vikarui adjutoriui Vincentui Arlauskui.
1950–1955 m. B. Antanaitis buvo Onuškio (Rokiškio r.) Šv. Arkangelo Mykolo parapijos
klebonas. 1955 m. paskirtas Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko sekretoriumi-kancleriu, gyveno ir dirbo Vilniuje. Nuo 1957 m. B. Antanaitis buvo Krekenavos (Panevėžio r.)
klebonas, organizavo bažnyčios stogo atnaujinimą, fasadinių sienų remontą.
Už aktyvumą tvarkant maldos namus sovietinė valdžia iškėlė į nuošalias parapijas.
Iš pradžių tarnavo Alksninės (Vilkaviškio r.) Kristaus Atsimainymo parapijos klebonu.
Čia suremontavo bažnyčią ir pastatė varpinę. Paskui iki 1974 m. buvo Avilių (Zarasų r.)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas. Aviliuose irgi suremontavo bažnyčią, įdėjo
naujas grindis, išlygino sienas.
1974–1995 m. B. Antanaitis tarnavo Šeduvos (Radviliškio r.) Šv. Kryžiaus Atradimo
parapijos klebonu, kiek laiko buvo ir Dambavos (Radviliškio r.) Dievo Apvaizdos parapijos
klebonu. Šeduvos bažnyčioje jo rūpesčiu buvo sudėtos naujos grindys, išlygintos sienos,
pastatas iš lauko perdažytas, suremontuotas zakristijos stogas.
Pradėjus leisti Kroniką, B. Antanaičio iniciatyva Panevėžio vyskupijoje buvo suburtas
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kunigų dešimtukas kovai prieš sovietinės valdžios represijas. Per B. Antanaitį, bendravusį
su Suvalkijos kunigais, Panevėžio vyskupijos dvasininkai gaudavo žinių iš Vilkaviškio vyskupijos. Rinko Kronikai medžiagą, organizavo tikinčiųjų protesto parašų rinkimus, dėl to
sovietinio saugumo buvo nuolat stebimas ir persekiojamas.
Po Atgimimo 1990–2003 m. B. Antanaitis buvo Panevėžio vyskupijos Bažnytinės nuosavybės priežiūros ir remonto komisijos narys, 1991–2003 m. – Vyskupijos kunigų tarybos
narys, konsultorius, 2003–2005 m. – Vyskupijos kunigų tarybos konsultorių kolegijos narys, nuo 2005 m. – vėl kunigų tarybos narys, konsultorius, nuo 1992 m. – Pastoracinės tarybos narys, senatvėje – Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos emeritas.
1995–1997 m. B. Antanaitis dirbo Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi, trumpai
tarnavo Linkuvos (Pakruojo r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.
1998–2006 m. ėjo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektoriaus pareigas. Šioje bažnyčioje jo iniciatyva buvo suremontuotas bažnyčios vidus, įrengti nauji vargonai, bažnyčia
perdažyta iš lauko, sutvarkytas jos bokštas, kad jame būtų galima pakabinti varpus.
2006–2013 m. B. Antanaitis klebonavo Smilgių (Panevėžio r.) Šv. Jurgio parapijoje, suremontavo gimtosios parapijos bažnyčią. Nuo 2013 m. spalio iki gyvenimo pabaigos tarnavo
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros altarista, talkino pastoracijoje. Pablogėjus sveikatai,
paskutines gyvenimo dienas praleido Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose. Mirė 2018 m.
vasario 27 d. Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio miesto kapinėse Ramygalos gatvėje.
B. Antanaitis buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2010 m.), jam
suteiktas neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) laisvės kovų dalyvio statusas (2005 m.).
Popiežius Benediktas XVI suteikė jam apaštalinio protonotaro (prelato) titulą (2006 m.).
2011 m. tapo Šeduvos (Radviliškio r.) garbės piliečiu195.

Kunigas Anastazas Janulis
Anastazas Janulis gimė 1917 m. balandžio 22 d. Žeimiuose,
Šiaulių valsčiuje. Lietuvos katalikų kunigų pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, jėzuitas. 1934–1936 m. mokėsi
Pagryžuvio jėzuitų noviciate. 1936 m. davė įžadus, iki 1948 m. gyveno Pagryžuvio jėzuitų namuose. 1950 m. nuteistas 10 m. lagerio
už tai, kad 1941 m. prasidėjus TSRS ir Vokietijos karui nuo vienuolyno pastato nuplėšė TSRS atributiką ir iškėlė Lietuvos vėliavą.
Paleistas 1955 m. Grįžęs dirbo vargonininku įvairiose bažnyčiose,
1962–1980 m. ir 1983–1989 m. – Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Nuo 1979 m. daugino ir platino pogrindinius periodinius leidinius: Kroniką, „Aušrą“, „Rūpintojėlį“ ir kitus, už
tai 1980–1983 m. kalintas Mordovijoje. Mirė 1989 m. lapkričio
15 d. Kaišiadoryse, palaidotas Šiluvoje.
Kun. Anastazas Janulis

195 Bronius Antanaitis. Lietuvai ir pasauliui [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lietuvai.lt/wiki/Bronius_
Antanaitis
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TIESOS NEĮMANOMA NUTEISTI
Renkant informaciją Kronikai, ją leidžiant ir platinant dalyvavo seselės vienuolės. Kratų
ir tardymų sūkuryje jos herojiškai rinkosi kalėjimą, kančią, nuolat gyveno tarsi po giljotinos
peiliu, dieną ir naktį buvo sekamos.
Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seselės sugebėjo tęsti Kronikos leidybą net tada, kai
buvo areštuotas kunigas S. Tamkevičius. Jų rami ir ori laikysena sudėtingomis situacijomis
stebino net režimo atstovus. Ses. Birutė Briliūtė vieną iš paskutinių kratų epizodų prisimena
taip196:
Norėjau padėkoti Dievui už viską, bet ratu stovinčių saugumiečių akys trukdė susikaupti.
„Ar galiu truputėlį pagroti?“ – paprašiau. Atsisuko, keistai pasižiūrėjo ir leido.
Grojau Mocarto sonatą g-moll, o mintimis dėkojau Dievui už tą sielos ramybę, kuria tik
jis vienas gali apdovanoti sielą.
Kai atsisukau, saugumiečių veidai buvo pabalę ir net ištįsę iš nuostabos. Atrodė, kad prieš
save jie mato ne žmogų, bet dinozaurą“.
Seserų indėlis patvirtino tiesą kad ten, kur stiprios vienuolijos – stipri Bažnyčia.

Viešpatie, nebausk piktadarių, nes jie vargšai

Kovotoja už tikinčiųjų teises, disidentė ses. N. F. Sadūnaitė. Nuotr. iš N. Sadūnaitės asmeninio archyvo
196 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
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Štai bebaimės Kronikos spausdintojos ir platintojos ses. Nijolės Sadūnaitės prisiminimai197:
Rankas aukštyn!
Dažnai mane visur sekiojo du-trys KGB agentai. Pasiruošiau kratai – sunaikinau ar
paslėpiau viską, dėl ko kiti, mane suėmus, galėtų turėti nemalonumų – būti tardomi: man
rašytus laiškus, adresus, žmonių darbo ar namų telefonų numerius ir kitą.
1974 m. rugpjūčio 27, pasimeldusi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje,
pareidama namo, parsinešiau „LKB Kronikos“ 11 nr., pasiryžusi perrašyti. Kartu parsinešiau
a†a kanauninko Petro Raudos padovanotą mažą rašomąją mašinėlę. <…> Savo kambaryje
pradėjau perrašyti „LKB Kroniką“. Tai išgirdusi mūsų buto kaimynė – KGB informatorė, ko
tada net neįtariau, paskambino telefonu į KGB ir pranešė, kad aš rašau mašinėle. Apie tai
man per tardymą išsitarė majoras čekistas Vytautas Pilelis:
„Tau visų gaila, o tavęs nepagailėjo, vos pradėjai rašyti Kroniką, tavo kaimynė mums
tuojau telefonu apie tai pranešė.“
Į tai jam atsakiau:
„Jei ji tai padarė įsitikinusi, kad daro gera – gerbiu ją, o jei dėl išskaičiavimų, labai jos
gaila.“
Ta pati kaimynė – pedagogė, kai atvažiavę čekistai apsupo namą, jų pasiųsta bėgo į polikliniką sužinoti, ar greitai brolis sugrįš namo, mat čekistai nutarė į butą įeiti kartu su juo
ir taip netikėtai užklupti mane berašančią. Jie taip ir padarė: kai tik brolis sugrįžo, į mūsų
butą sugriuvo visas būrys čekistų. Trys iš jų atidarė duris į mano kambarį ir, pamatę mane
sėdinčią prie rašomosios mašinėlės ir besikalbančią su netoliese sėdinčia Brone Kibickaite
(mano geriausia drauge), ėmė garsiai šaukti:
„Ramiai! Nė iš vietos! Rankas aukštyn!“
Nusišypsojusi jų paklausiau:
„Ko taip šaukiate? Ar atominę bombą pamatėte?“ Tai pasakiau taip ramiai, kad Bronė
pamanė, jog atėjo mano pažįstami ir nori ją išgąsdinti. Ji jų paklausė:
„O kaip jūs čia patekote?“ Jie neatsakė jai, tik pareiškė, kad turi kratos orderį ir darys
kratą. Patarė atiduoti viską, kas inkriminuojama. Atsistojau ir pasakiau:
„Jus visų labiausiai domina Kronika, štai ji. Daugiau pas mane nieko nerasite.“
„Sėskis prie mašinėlės, – šaukė čekistai. – Nufotografuosime.“
„Jei norite fotografuotis, sėskitės patys“, – atsakiau jiems ir pasitraukiau nuošaliau. Man
ir Bronei liepė stovėti prie sienos, kambario kampe ir niekur nevaikščioti. Pradėjo kratą, o
mudvi, kad tuščiai neleistume laiko, ėmėme garsiai kalbėti rožinį:
„Jūs darykite savo darbą, o mes – pasimelsime.“ Vargšai čekistai jautėsi labai nesmagiai,
kad mes jų nė kiek neišsigandome ir ramiai meldžiamės, visai į juos nekreipdamos dėmesio.
Įpusėjus kratai, Bronę Kibickaitę čekistai išsivežė ir jos bute, Tiesos 11b. 38, padarė kratą,
bet nieko „nelegalaus“ nerado. Dar vėliau į KGB būstinę (irštvą) išvežė brolį, kad vėliau be
jo, be manęs ir be orderio jo kambaryje padarytų kratą, visai nereaguodami į mano griežtą
protestą dėl sergančio brolio terorizavimo. Čekistams viskas galima…
Kratos metu čekistai paėmė tris įvairius „LKB Kronikos“ numerius. Vėliau jie ėmė ir
197 N. Sadūnaitė. KGB akiratyje. Čikaga: Ateities“ leidykla, 1985, 142 p.

126

nešė K, tik norėjo, man neparodydami ir į kratos protokolą neįrašydami. Taip dingo mano
užrašai su religinio turinio mintimis, kai kurios nuotraukos ir t. t. Adresai buvo gerai
paslėpti, ir jų nerado. Staiga vienas iš čekistų nudžiugo, nes rado kelis man rašytus laiškus:
„Laiškai!“ Aš netikėtai greit prie jo prišokau ir, išplėšus iš rankų laiškus, suplėšiau juos į
skutelius, o čekistas šaukė: „Atiduok!“ Greit įšokau į šalia koridoriuje esantį tualetą ir stipria vandens srove viską nuleidau kanalizacijos vamzdžiais žemyn. Čekistai tokios staigios
mano reakcijos nelaukė, o kai susigriebė – buvo per vėlu. Taip nuo tardymų, o gal ir kratų
buvo išgelbėti man rašę žmonės. Atsipeikėję čekistai apsupo mane, šaukdami, kad išveš į
KGB, o kratą baigs vieni.
„Galite išvežti, – sutikau, – dabar aš rami, nes žinau, kad dėl manęs niekas nenukentės.“
Manęs neišvežė, nes krata ėjo į pabaigą.
Pažado laukiama 3 metus
Į kambarį įeina čekistas Kolgovas ir labai patenkintas pasakė:
„Prieš 4 metus perspėjome tave. Nuo tada kiekvieną tavo žingsnį sekėme… Nepasitaisei. Dabar tai gausi!..“
„Pagal rusų priežodį, – atsakiau jam, – pažado 3 metus laukiama. Aš gi laukiau keturis,
kol pasodinsite, kaip žadėjote, į kalėjimą vėluojate!..“
Kolgovas sumišo ir ėmė išsiginti, esą, jie man nieko nežadėję, tai man prisisapnavę…
„Kaip gerai, – pasakiau jam, – kad pačiu laiku mane perspėjote, su kuo turiu reikalą,
dabar su jumis visai nekalbėsiu, kad vėl „neprisisapnuotų“… Taip gimė tvirtas pasiryžimas
su melo vergais – čekistais per tardymus bylos klausimais nekalbėti.
Po kratos 3 čekistai nuvežė mane į KGB, o kiti, likę mano bute, be brolio ir be manęs,
jo kambary padarė kratą, nieko ten „nelegalaus“ nerasdami. Mane tardyti pradėjo kratai
vadovavęs papulkininkis Petruškevičius. Į jo klausimą: „Iš kur gavai Kroniką?“ atsakiau:
„Į bet kokius klausimus, liečiančius bylą, neatsakinėsiu, nes jūs patys esate nusikaltėliai,
grubiai laužote elementariausias tikinčiųjų teises, garantuotas konstitucija, Žmogaus Teisių
Deklaracija, įstatymais. Tuo reiškiu protestą prieš šią bylą. Nusikaltėliams daryti nusikaltimą
nepadėsiu!“
„Už tai uždarysime tave į psichiatrinę ligoninę, – grasino Petruškevičius, – ten bus 100
kartų baisiau nei kalėjime!“ Kai neišsigandau, jis žadėjo mane išleisti į laisvę, jei pasakysiu,
iš ko gavau „LKB Kroniką“. Tylėjau.
Taip čekistai per tardymus nuolatos nusikalsta, ir visi jie turėtų būti patraukti į baudžiamąją atsakomybę, pagal BK 187 straipsnį: „Vertimas duoti parodymus – Asmens, darančio
kratą ar parengtinį tardymą, vertimas duoti apklausos metu parodymus, pavartojant grasinimus ar kitokius neteisėtus veiksmus, – baudžiamas laisvės atėmimu iki 3 metų. Ta pati
veikla, susijusi su smurto pavartojimu ar pasityčiojimu iš apklausiamojo asmenybės, –
baudžiama laisvės atėmimu nuo 3 iki 8-rių metų.“ Bet tai tik ant popieriaus, o tikrovėje per
visą Lietuvos okupacijos laikotarpį čekistai sąmoningai laužo šį straipsnį, ir nė vienas iš jų
nebuvo patrauktas į baudžiamąją atsakomybę, nes viskas pas juos pagrįsta melu, klasta.
Ilgai grojanti plokštelė
Nieko neišgavęs per tardymą, čekistas Petruškevičius liepė kareiviui mane nuvesti į
KGB požemį – tardymo izoliatorių. Uždarė vienutėje. Atėjusi moteris mane iškrėtė, atėmė
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viską, net kryželį nuo kaklo, rožančių, medalikėlį. Po to pervedė mane į atskirą kamerą, kurioje vieną išlaikė apie 17 parų. Nors kameroje buvo labai karšta, trūko oro, mano nuotaika
buvo labai gera, kad mane suėmė vieną ir nieko neįpainiojau. Dėkodama Dievui, giedojau
giesmes, o kareiviai – sargai daužė į kameros duris ir šaukė, kad nutilčiau. Kai jų nepaklausiau, jie parašė izoliatoriaus viršininkui raportą, o patys dejavo: „Na ir atvežė mums ilgai
grojančią plokštelę, niekaip neišjungti…“ Netrukus ėmė man labai slinkti plaukai ir kristi
svoris. KGB turi būdus nualinti tardomuosius, manydami, kad, nusilpus fizinėm jėgom, ir
valia nusilps…
Bet jie nežino, kad ir pats silpniausias, atsirėmęs į Kristų, yra nepalaužiamas.
Petruškevičius tardė mane apie 2 mėn. ir, neprakalbinęs bylos klausimais, mano bylą
atidavė. Mane pradėjo tardyti tardymo poskyrio viršininkas Rimkus. Jis taip pat visą laiką
grasino psichiatrine ligonine ir tyčiojosi iš tikinčiųjų:
„Bailiai jūs visi… Kai tik pas mus pakliūvate, visi kaip zuikiai į krūmus bėgate: tylite,
į klausimus neatsakinėjate, parodymų neduodate… Revoliucionieriai teisme tribūną darydavo, rėždavo tiesą į akis, o jūs – bailiai…“
„Nesijuokite iš tikinčiųjų, – patariau jam, – geriau pasiimkite šv. Raštą ir paskaitykite skyrelį apie Dovydo kovą su Galijotu. Tai labai tinka dabartiniam atvejui. Jūs – KGB,
simboliškai, šiandieną esate tas Galijotas: tūkstančiai darbuotojų, šimtai tūkstančių jūsų
agentų – informatorių, jūs turite visas geriausias sekimo – pasiklausymo priemones, jūsų
žinioje visa jėga – kariuomenė, milicija, kalėjimai, psichiatrinės, o žmonių mulkinimui jūs
specialius mokslus baigėte ir 20 metų praktiką tam turite; o mes – tikintieji, silpnesni už
Dovyduką, ne tik laidyklės su akmenuku neturime, bet jūs mums ir kryželius nuo kaklo
nutraukėte. Tačiau mes, kaip ir Dovydukas, prieš jus einame Galybių Viešpats vardu, ir jei
Gerasis Dievas to panorės – bus tribūna (kalba teisme), tik truputį palaukite…“ <…>
Tardytojas – genialus psichiatras
Apie 2 mėn. su manimi vargo Rimkus ir, nieko neišgavęs, mane tardyti perleido tardymo skyriaus viršininko pavaduotojui Kažiui. Pačią pirmą dieną čekistas Kažys, negavęs
atsakymo į bylą liečiantį klausimą, ėmė šaukti: „šizofrenike tu!“
„Pasirodo, kad jūs ne tik tardytojas, bet ir genialus psichiatras? – nustebusi jo paklausiau. – Jūs vos mane pamatęs taip užtikrintai diagnozuojate…“
„Taip, aš psichiatras, – patvirtino Kažys, – ir kai veža į durnių namus, pirmas pasirašau.“
„Kiek aš žinau, šizofrenikai dažniausiai serga didybės manija. Kadangi jūs save laikote
genijumi, labai tiktų jums susirūpinti savo sveikata“, – patariau jam. Kažys iš piktumo išbalo
ir ėmė lakstyti po kabinetą. Po to ėmė gąsdinti ir grasinti, net Lietuvos partizanų nuotraukas
rodyti, kurios su mano byla visiškai nieko bendro neturėjo.
Tardė visą dieną, o kai kareivis vakare parvedė į saugumo rūsį – kalėjimą, paprašiau
popieriaus ir parašiau prokurorui protesto pareiškimą, kopijas gi – KGB pirmininkui ir tardymo skyriaus viršininkui.
Pareiškime protestavau prieš moralinį chuliganizmą, kuriuo per tardymus užsimoja
čekistai: papulkininkas Petruškevičius, majoras Rimkus ir Kažys. Jie, grasindami psichiatrine ligonine, prievartauja duoti parodymus. Pareiškime pabrėžiau, kad aš ne prieš psichekspertizę, bet prieš tą nuolatinį čekistų tyčiojimąsi iš žmogaus orumo ir kad aš sutinku
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geriau, jog jie mane muštų, nes fizinės žaizdos užgyja greičiau nei moralinės traumos. Jei
tardytojai nenutrauks šio chuliganizmo, atsisakau eiti į tardymus.
Maždaug 2 savaites manęs nevedė tardyti, o po to gavau iš KGB prokuroro Bakučionio
šitokį atsakymą: „Tardytojai turi teisę daryti psichekspertizę, bet šiuo atveju nemato tam
reikalo.“ Kažys mane tardė tik vieną dieną.
Po Bakučionio atsakymo į protesto pareiškimą mane tardyti pradėjo nusipelnęs čekistas
Vytautas Pilelis. Kai kareivis nuvedė mane į tardymą, Pilelis paklausė:
„Tai ką skundiesi?“
„Nesiskundžiu, o protestuoju“, – atsakiau jam.
„Matai, – tęsė čekistas, – aš dirbu čia virš 20 metų. Visokių vyrų ąžuolų per tą laiką
mačiau… Savaitę, kitą jie šiokią tokią nuotaiką išlaikydavo, o po to visi nosis nuleisdavo…
O tu čia, tokiose tai sąlygose, jau penktas mėnuo nuo ryto iki vakaro šypsodamasi vaikštai.
Mes tokių nematėme.“
„Ne dėl geros nuotaikos jūsų kolegos čekistai mane psichiatrine ligonine baugino, o
kad parodymų neduodu“, – pertraukiau Pilelio kalbą.
„Duotumei bent vieną parodymą ir išleistume tave namo“, – melagingai žadėjo Pilelis.
„Jei jūs man duotumėte ir 1000-čiai metų jaunystę bei visa, kas yra gražiausio pasaulyje, už vieną parodymą, dėl kurio kas nors turėtų nemalonumų, tai tie metai man pragaru
virstų. Jei gi ir visą gyvenimą psichiatrinėje laikytumėte, bet aš žinočiau, kad niekas dėl manęs nenukentėjo, tai ir ten šypsodamasi vaikščiočiau. Sąžinės ramybė brangesnė už laisvę
ir gyvybę. Aš gi nesuprantu, kaip jūs, kurio sąžinę slegia tiek daug nekaltų žmonių pralieto
kraujo ir ašarų, galite naktimis miegoti?! Sutikčiau tūkstantį kartų mirti, nei vieną sekundę
su jūsų sąžine laisvėje būti!“
Maj. Pilelis nubalo ir nuleido galvą. Trumpam jis tarsi suakmenėjo. Supratau, kad jis
žino savo niekšybės gilumą, bet nebeturi jėgų, o gal ir noro iš to liūno pakilti. (Jau sugrįžus
iš Sibiro, sužinojau, kad tikrai Pilelio praeitis yra baisi.) Po kiek laiko vargšas čekistas pakėlė
galvą ir piktai pagrasino:
„Jei taip, tai mes šiandien pat iš saugumo išvejame namo, o tavo vardu, tarsi tu išdavei
žmones, darome kratas ir areštus. (Čia jis pavardėmis išvardija visą eilę geriausių žmonių.)
Mums nieko nereiškia po protokolu sufalsifikuoti tavo parašą. Ir vot – ir tavieji nuo tavęs,
kaip išdavikės, nusigręš; ir mes tau „labas“ nesakysime…“
„Išgąsdinote, – nusišypsojau, – tegul nuo manęs visi nusigręžia, man nereikia žmonių
pripažinimo, man reikia tik vieno, kad mano sąžinė būtų rami. O savo nelaimingąjį „labas“
sau pasilikite.“
„Mes ir taip viską žinome“, – nenusileido Pilelis.
„Jei viską žinote, tai dėl ko mane tardote?“ – paklausiau jo.
„Ne viską, – paaiškino, – bet daug ką…“ Ir kad mane išgąsdintų, pradėjo pasakoti:
„Tokią tai dieną, tokią tai valandą, tas ir tas (viską tiksliai) buvo pas tave, tu vaišinai
slyvų kompotu…“
Pajutau nerimą, kad neįpainiotų nekaltų žmonių. Mintimis paprašiau Gerojo Dievo,
kad padėtų man, ir staiga prisiminiau, tik ką kameroje įvykusį labai juokingą epizodą ir
kad pratrūksiu nuoširdžiausiu juoku. Pilelis visko laukė, tik ne šio mano juoko. Jis taip pasimetė ir sumišo, kad nutilo, prasižiojo ir, labai nustebęs, kelias minutes žiūrėjo į mane,
nesuprasdamas mano juoko priežasties. Jis žinojo, kad tai, apie ką jis man pasakojo, juoko
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man nesukėlė, bet priešingai, turėjo sukelti baimę ir nerimą. Jis tikriausiai pamanė, kad aš
žinau tą juridinę gudrybę, jog tai, ką čekistai šnipinėdami sužino, neturi juridinės galios,
kol patys žmonės, įbauginti čekistų žinojimo, neprisipažįsta. O iš tikrųjų aš to nežinojau.
Nuo to karto Pilelis per 6 mėn. tardymo nė karto neužsiminė apie tai, ką šnipinėdami buvo
sužinoję. Vieną dieną jis pradėjo mane labai girti:
„Per visą savo darbo praktiką aš nesutikau žmogaus panašaus į tave, kuris tiek daug
gero žmonėms padarytų…“
Paklausiau, kodėl jis mane taip giria:
„Tai ne komplimentas, bet tiesa“, – pasakė čekistas.
„Ir nežiūrint to, kad aš iš tikro stengiausi visiems tik gera daryti, – pasakiau jam, – jūs
teisme man paskirsite didesnę bausmę nei žmogžudžiams…“
„Taip, gausi daugiau nei žmogžudžiai, nes tu per daug žinai…“ – patvirtino Pilelis.
O kitą dieną, jis mane ir kitus suimtuosius tikinčiuosius – a†a kun. Virgilijų Jaugelį,
Petrą Plumpą pavadino fanatikais.
„Jums patiems tas žodis geriausiai tinka, – pasakiau čekistui, – nes visus jėga norite
bedieviais padaryti. O tikintieji visus žmones myli, nes Jėzus Kristus pasakė: „Ką padarysite
vienam – man padarysite.“ Kovojame tik su blogiu, o jus užjaučiame ir jei reikėtų, už jus ir
gyvybę atiduotume. Jūs tai žinote!“
Taip. Pilelis tai žinojo, bet nežiūrint to, jis liudininkų parodymų protokoluose, jiems
juos pasirašius ir išėjus po apklausos, į specialiai protokole paliktą tuščią eilutę, įrašė, esą,
jie liudijo mane esančia fanatike. Tą falsifikaciją pamačiau, kai prieš teismą susipažinau su
savo byla. Sugrįžusi iš Sibiro, paklausiau tų liudininkų, ar sakė, kad esu fanatikė. Nei vienas
to nepasakė, o kai kurie net nežinojo, ką tas žodis reiškia. Religinį fanatizmą čekistai prirašo
visiems, kurie yra teisiami dėl tikėjimo. Iš to aišku, kad yra tam bendros slaptos instrukcijos
iš Maskvos.
Juridinė gudrybė
Kartą atvedė mane kareivis tardymui, o kabinete, be Pilelio, sėdi dar du čekistai. Taip
dažnai būdavo, nes Pilelis yra prasitaręs, kad bijosi manęs, nes per kratą prie keliolikos
čekistų sugebėjau laiškus sunaikinti.
„Nežinau, ką gali iškrėsti…“ – pasakė jis. Ir todėl kabinete būdavo ne vienas. Pilelis prie
2 čekistų pareiškė:
„Jūs, tikintieji, vis nepatenkinti – tai tas, tai anas jums negerai. Manote, kad prie fašistų
jums būtų geriau buvę?“
„Nežinau, kas mums būtų buvę prie fašistų, – atsakiau jam, – bet žinau, kad jūs blogesni kaip fašistai.“
Pilelis pašoko ir sušuko:
„Kaip, mes blogesni kaip fašistai?..“
„Taip! – atsakiau. – Fašistai darė baisų nusikalstamą darbą, bet to jie neslėpė. Jie atvirai sakė, ką sunaikino, ką pavergs, ir visi apie tai žinojo. O jūs darote tą patį nusikaltimą,
tik prisidengę „vaduotojų“, „brolių“ kaukėmis, o už nugaros laikote tą patį kruviną peilį…
Kas žmoguje bjauriausio? – Veidmainystė! Kadangi jūs esate veidmainiai, jūs blogesni už
fašistus!“
„Protokoluosiu!“ – sušuko Pilelis ir griebė nuo stalo popieriaus lapą.
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„Protokoluokite, – ramiai pasakiau, – aš jums viską iš eilės pakartosiu ir po šiuo protokolu pasirašysiu.“
Bet Pileliui neužteko drąsos tų mano žodžių užprotokoluoti, ir jis nė žodžio nerašė…
10-tą tardymo mėnesį Pilelis parodė mano nuotrauką ir klausia, ką aš galėčiau apie tai
pasakyti. Atviruko didumo savo nuotrauką pamačiau pirmą kartą ir supratau, kad padidino
iš mažos pasinės, o šią rado kratos metu. Kad neįpainiotų naujų žmonių, pasakiau:
„Jei tai neliečia mano bylos ir jūs mano parodymų neprotokoluosite, aš pasakysiu, ką
žinau apie šią nuotrauką.“
Pilelis užtikrino:
„Duodu tardytojo žodį, kad tai neliečia bylos ir neprotokoluosiu.“
Pasakiau, kad tokio dydžio savo nuotrauką matau pirmą kartą, ją kažkas padidino iš
pasinės nuotraukos ir padauginę pasidalijo, taip, kad tą nuotrauką galėjo turėti ir manęs
nepažįstantys. Kai baigiau kalbėti, čekistas ėmė viską protokoluoti.
„O kur jūsų žodis?“ – paklausiau jį. Pilelis ironiškai šypsodamasis pasakė: „čia ir yra
visa juridinė gudrybė!“
„Jei melą jūs laikote juridine gudrybe, tai protesto ženklan, nuo šio momento aš visai
su jumis nebekalbėsiu.“ Tylėjau 2 savaites. Į tardymus ateidavo 2–3 čekistai ir prokuroras
Bakučionis ir bandė mane prakalbinti, bet man visiškai tylint, po 2 savaičių bylą uždarė.
Pilelis visą laiką juokėsi iš manęs, kad aš nieko neišmanau ir nežinau juridinių plonybių, o
kai baigė tardyti, piktai pro dantis iškošė: „Na ir pakaustyta gi tu!..“
Kai bylą uždarė, lengviau atsidusau:
„Ačiū Dievui, pasibaigė liudininkų terorizavimas!“
Čekistai Gudas ir Vincas Platinskas, prisidėjo ir Pilelis – ypač terorizavo mano brolį. O
Bronę Kibickaitę net gatvėje susitikęs čekistas Vincas Platinskas terorizavo:
„Tavo vieta kartu su Nijole – kalėjime!“ Laisvėje pasilikę artimieji visada išgyvena daug
daugiau skausmo ir rūpesčių nei suimtasis.
Teismas
Kadangi atsisakiau advokato, pati susipažinau su savo byla. Iš daugybės apklaustų
liudininkų (trijų „LKB Kronikos“ aprašytų faktų), nežiūrint čekistų grasinimų, visi kaip vienas paliudijo, kad tie faktai yra teisingi.
1975 birželio 16–17 mane teisė už „šmeižtą“, neturėdami nė vieno liudininko…
Į teismą mane lydėjo 6 kareiviai – sargai, kai net žmogžudžius saugo tik 1 ar 2 kareiviai. Labai bijojo, kad mano gynimosi kalba ir paskutinis žodis neišeitų į viešumą. Teismo pradžioje prokuroras Bakučionis, turėdamas rankose voką su mano gynimosi kalba ir
paskutiniu žodžiu, kurių man nepasisekė iš KGB rūsių slapta išsiųsti, iškilmingai pasakė:
„Nekalbėk šiandieną to, ką esi pasiruošusi kalbėti, ir eisi laisva iš teismo namo!“
Prokuroras Aukščiausiame teisme siūlo man laisvę, kad tik tylėčiau. Kaip jis bijo tiesos
žodžio! Jam atsakiau:
„Aš ne spekuliantė ir savo įsitikinimais nespekuliuoju. Šiandieną aš kalbėsiu!..“
Prokuroras išbalo ir, nuleidęs galvą, atsisėdo. Salėje sėdėjo tik 6 čekistai, mane saugojo
rusai kareiviukai, kurie nė žodžio nemokėjo lietuviškai, specialiai parinkti, kad nesuprastų,
ką kalbėsiu teisme. Paklausiau teisėjo, kodėl salė tuščia. Jis melagingai užtvirtino, esą, teismas slaptas…
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„O kodėl liudininkus tuoj po apklausinėjimo išvejate, juk ir slaptame teisme jie turi būti
iki teismo pabaigos. Ir aš reikalauju, kad jie pasiliktų salėje, nes jie man reikalingi.“
Teisėjas piktai sušuko:
„Tylėk! Aš čia šeimininkas, ką noriu, tą darau!..“
Jam atsakiau, kad nei jis, nei aš nesame šeimininkai, o visiem reikia laikytis įstatymų.
Tada teisėjas pagrasino:
„Dar žodį pasakysi, ir išvešime tave! Nuteisime tave be tavęs!“
„Galite išvežti, – sutikau, – bet tada jūsų teismas bus trigubai neteisingas: be žmonių, be
liudininkų ir be manęs. Koks gi tai bus teismas?!“
Mane paliko salėje, ką vėliau labai apgailestavo. Kai pradėjau savo gynimosi kalbą,
prokuroras, teisėjas ir tarėjai nuleido galvas ir akis. Sėdėjo jie visi išblyškę, nė karto nepakeldami akių, kaip mirti nuteisti nusikaltėliai. Labai norėjosi tuos jų veidus nufotografuoti.
Vargšai, jie suprato darantys nusikaltimą! Tai pastebėjo net rusai kareivėliai, kurie po teismo
manęs paklausė:
„Kas čia buvo per teismas? Jau antri metai kaip mes lydime teisiamuosius, bet nieko panašaus teisme nematėme. Tai jūs buvote prokuroras, o jie visi lyg mirti nuteisti nusikaltėliai!.. Ką jūs per teismą kalbėjote, kad jie visi buvo taip išsigandę?..“
Gynimosi kalba
Noriu Jums pasakyti, kad visus myliu kaip savo brolius, seseris ir, jeigu reikėtų, nesvyruodama už kiekvieną atiduočiau savo gyvybę. Šiandien to nereikia, bet reikia pasakyti
Jums į akis skaudžią tiesą. Yra sakoma, kad teisę peikti ir barti turi tik tas, kuris myli. Pasinaudodama ta teise ir kreipiuosi į Jus. Kiekvieną kartą, kai teisiami žmonės už Kroniką, labai
tinka [V. Mykolaičio] Putino žodžiai:
„Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Jūs minate altorius,
Nuo jūs įstatymo sugriuvo
Ir nuodėmės ir doros…“
Jūs puikiai žinote, kad „LKB Kronikos“ rėmėjai myli žmones ir tik todėl kovoja už
jų laisvę ir garbę, už teisę naudotis sąžinės laisve, kurią visiems piliečiams, nežiūrint jų
įsitikinimų, garantuoja Konstitucija, įstatymai ir Žmogaus teisių deklaracija, ir kad visa tai
būtų ne tik gražūs žodžiai ant popieriaus, ne melaginga propaganda, kaip ligi šiol, bet kad
būtų realiai įgyvendinta. Juk Konstitucijos ir įstatymų žodžiai yra bejėgiai, jei netaikomi
gyvenime ir visur viešpatauja įteisinta tikinčiųjų diskriminacija. Kronika, tarsi veidrodis, parodo ateistų nusikaltimus prieš tikinčiuosius. Kadangi nedorybė nesigroži savo šlykštumu,
ji baisisi savo atvaizdu veidrodyje. Dėl šios priežasties Jūs nekenčiate visų tų, kurie nuplėšia
nuo jūsų melo ir veidmainystės šydą. Tačiau dėl to veidrodis nenustoja savo vertės! Vagis
atima iš žmogaus pinigus, o Jūs apiplėšiate žmones, atimdami iš jų tai, kas brangiausia –
ištikimumą savo įsitikinimams ir galimybę perduoti tą turtą savo vaikams, jaunajai kartai.
O juk 1960 11 14–15 „Konvencijos dėl diskriminacijos švietimo srityje“ 5-me straipsnyje
reikalaujama užtikrinti tėvams religinį ir moralinį vaikų auklėjimą pagal savo įsitikinimus.
Tuo tarpu tardymo protokole, mano byloje apklausta mokytoja Rinkauskienė rašo: „Kadangi yra tik viena tarybinė mokykla, tai nėra reikalo vaikus maišyti ir mokyti veidmainiauti.“
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Kas gi vaikus moko veidmainiauti? Tokios mokytojos, ar tėvai, kuriems užtikrintas vaikų
auklėjimas pagal savo įsitikinimus? Tik tada, kai vaikai, kuriems mokykla sugriovė tėvų
autoritetą, nueina šunkeliais, kažkodėl kaltinami ne mokytojai, o tėvai.
<…>
Paskutinis žodis
(Antrą teismo dieną, per mano paskutinį žodį, teisiantys mane taip pat sėdėjo išbalę ir
nuleidę galvas. Melskimės, kad Gerasis Dievas būtų jiems, kaip ir mums, gailestingas).
– Ši diena yra laimingiausia mano gyvenime. Aš esu teisiama už „LKB Kroniką“, kuri
kovoja prieš fizinę ir dvasinę žmonių tironiją. Reiškia, aš esu teisiama už tiesą ir meilę
žmonėms! Kas gali būti gyvenime svarbiau, kaip mylėti žmones, jų laisvę ir garbę. Meilė
žmonėms – visų didžiausioji meilė, o kovoti už žmonių teises – gražiausioji meilės daina.
Tegul ji skamba visų širdyse, tegul niekados nenutyla! Man atiteko pavydėtina dalia, garbinga lemtis – ne tik kovoti už žmonių teises ir teisingumą, bet ir būti nuteistai. Mano bausmė
bus mano triumfas! Gaila tik, kad mažai spėjau dėl žmonių pasidarbuoti. Su džiaugsmu
eisiu į vergiją dėl kitų laisvės ir sutinku mirti, kad kiti gyventų. Šiandieną aš atsistoju šalia
amžinosios Tiesos – Jėzaus Kristaus ir prisimenu Jo ketvirtąjį palaiminimą: „Palaiminti,
kurie trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti!“ Kaip nesidžiaugti, kad visagalis Dievas garantavo, jog šviesa nugalės tamsą, o tiesa – klaidą ir melą! O kad tai įvyktų greičiau, sutinku
ne tik kalėti, bet ir mirti. O jums noriu priminti poeto Lermontovo žodžius: „Tačiau yra,
yra teisingas Dievo teismas!“ Duok Dieve, kad to teismo nuosprendis būtų mums visiems
palankus. To melsiu gerąjį Dievą jums visiems per visas gyvenimo dienas. Užbaigti noriu
kalėjime gimusiais posmais:
Kuo sunkesnis kelias, kuriuo eiti turi,
tuo stipriau gyvenimą junti.
Degti mes privalom teisybės ryžtu, blogį
nugalėti, nors ir kaip sunku.
Trumpos žemės dienos ne ilsėtis duotos,
o kovoti už laimę daugelio širdžių.
Ir tik tas, kas viską kovai atiduos,
Tas pajus, kad eina keliu tiesiu.
Ir didesnės laimės niekam nepatirti,
jeigu pasiryžęs tu už žmones mirti.
Tada sieloj šventė visada skaisti,
nepagrobs kalėjimai jos, lageriai šalti!
Tad mylėkime vieni kitus ir būsime laimingi. Nelaimingas tik tas, kuris nemyli. Vakar
stebėjotės mano gera nuotaika sunkiu gyvenimo momentu. Tai įrodo, kad mano širdyje
dega meilė žmonėms, nes tik mylint, viskas darosi lengva! Blogį turime visu griežtumu
smerkti, bet žmogų, net ir klystantį, privalome mylėti. O to galima išmokti tik Jėzaus Kristaus mokykloje, kuris visiems yra vienintelė Tiesa, Kelias ir Gyvenimas. Tad teateinie, gerasis Jėzau, Tavo karalystė į mūsų visų sielas!
1975 m. birželio 17 d. teisėjas Kudriašovas paskelbė teismo nuosprendį: „Už LKB Kro-
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nikos dauginimą ir platinimą Nijolė Sadūnaitė baudžiama laisvės atėmimu trejiems metams, atliekant bausmę griežto režimo lageriuose ir ištrėmimu trejiems metams.“ Tai labiau
panašu į aklą barbarišką kerštą, negu į teisingumo aktą198. Kalėjo Mordovijos ASSR.
Štai kita ištrauka iš knygos „KGB akiratyje“, kurią išleido „Draugo“ spaustuvė Čikagoje
1985 m. ir perspausdino Kronika199.
KGB požemiuose
KGB požemiuose – tardymo izoliatoriuje senas tardyme naudojamas kankinimo priemones, aprašytas „Gulage“, dabar pakeitė naujos rūšies. KGB rūsiuose yra karštos ir šaltos
kameros. Mane, Vladą Lapienį, kunigą Alfonsą Svarinską (1983 m.) ir daugelį kitų laikė
karštose kamerose, kur visą laiką dusti nuo oro trūkumo ir karščio, be paliovos prakaituoji,
tarsi iš vandens ištrauktas. Šlapias nuo prakaito. Genutę Navickaitę, Onutę Vitkauskaitę
ir kitus laikė šaltose, drėgnose – nuo sienų bėgo vanduo, kamerose. Ten buvo taip šalta,
kad atrodydavo, net kaulų smegenys sušalo ir labai skaudėdavo sąnarius. Be to, jos juto
tokį silpnumą, kad vos begalėjo paeiti. Vargino stiprūs ir nesuprantami galvos ir skrandžio
skausmai, o atsigulus netekdavo jėgų ne tik atsikelti, bet ir rankos pajudinti. Tik praėjus
kokiam laikui, po truputį vėl atsigaudavo. Vladą Lapienį ilgą laiką laikė kameroje, kur jam
pradėjo niežėti visas kūnas, per miegą pasikasius atsirasdavo negyjančios opos, pradėjo
gausiai iš nosies bėgti kraujas, jautė ypatingą
nervinę įtampą – baimę atidarant duris ir t. t.
Kai jis visai nusilpo ir per tardymą paklausė,
ar jam čia numirus jo kūną atiduos žmonai
palaidoti, čekistai išvedė į kitą kamerą, kur
visi tie negalavimai praėjo. Vladas Lapienis
sirgo aukštu kraujo spaudimu, o po tardymų
ir net dabar jau jam sugrįžus iš Sibiro, kraujo spaudimas visą laiką minimaliai žemas.
Vienas Dievas težino, ką čekistai naudoja,
norėdami sulaužyti tardomųjų valią. Be to,
visą laiką kameroje laiko su KGB informatoriumi, dažniausiai kriminaliniu nusikaltėliu,
kurie, kai juos iššifruoja, ima siautėti ir visaip
kankinti.
KGB kameros giliai žemėje ir tik palubėje
esančio langelio viršutinė dalis susisiekia su
žeme – KGB kiemo grindiniu. Langelis grotuotas, dvigubi rėmai su purvinais stiklais,
ir vos matosi dangaus skiautelė. Kad pasiekŠioje kameroje kalėjo disidentė
tum tą langelį, reikia užlipti ant staliuko, kas
ses. N. F. Sadūnaitė. Dabar – Okupacijos
griežtai draudžiama.
ir laisvės kovų muziejus. S. Žiūros nuotr.
198 Pasmerkta be kaltės. LKBK, 1977, Nr. 28.
199 Nijolė Sadūnaitė KGB akiratyje. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis
[interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/nijole-sadunaite-kgb-akiratyje
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Tardomuosius per parą išveda pusvalandžiui pasivaikščioti (priklauso 45 min., bet kareiviai laiką nuvagia – sutrumpina) į kiemelį, kuris panašus į cementinį narvą – su aukštomis
cemento sienomis ir grindiniu, o viršuje – tankios grotos. Kiemeliai 4 ant 5 žingsnių ar kiek
didesni. Aplink aukštos KGB rūmo sienos. Per visą tardymo laiką beveik nematai nei medelio, nei žolytės.
Tardymo izoliatoriaus koridoriuje be paliovos vaikšto 3 kareiviai – sargai, jie nuolat
pro duryse įtaisytą „akutę“ žiūri į kamerą. Tarpusavy blevyzgoja ir keikiasi. Šlykščiausias
rusiškas keiksmas – prakeikiąs motiną, jų ypač dažnai vartojamas. Kai Pileliui pareiškiau
pasipiktinimą dėl komjaunuolių kareivių keiksmų, jis man su šypsena paaiškino, kad tai
nieko blogo, jie kitaip kalbėti nebemoka ir keiksmus vartoja dėl žodžių sujungimo…
Štai jo komunistinė moralė: prakeikti viską, kas kilnu ir šventa, – tik, bendraujant su
užsieniečiais, užsidėti melagingą kultūringumo kaukę. Kaip gaila, kad dar yra užsienyje
žmonių, kurie tiki komunistų melagingais pažadais, susitarimais, jų „gera“ valia. Komunistai daug žada, kad sumažintų budrumą ir vėliau padarytų daugiau blogo – prarytų didesnį
kąsnį. Visi jų pasirašyti susitarimai ir aktai yra tik apgaulė, jie tuojau ciniškiausiai sulaužomi. Kiekvienas dialogas su šėtonu, ar sąmoningais jo vergais yra nusikaltimas. Tikra meilė
negali jiems padėti daryti bloga – tikėti jų melu, o blogį boikotuoti. Komunistai, kaip rojaus
žaltys – daug žada, bet neša mirtį.
1975 m. birželio 17 – po teismo nuosprendžio juodas kalėjimo „varnas“ (juoda skarda
apdengta kalėjimo mašina) mane parvežė į KGB rūsius, tik šį kartą labai trumpam – vos
porai dienų.
Sekančią po teismo dieną man davė trumputį pasimatymą su broliu Jonu Sadūnu. Prieš
pasimatymą kareivis nuvarė mane į vienutę, kur KGB felčerė išrengė mane nuogai ir viską
nuodugniai iškratė. Ta pati „medicininė procedūra“ man teko ir po pasimatymo. Brolis
man atnešė tamsiai raudoną rožę, kurią KGB prižiūrėtojai ilgai krėtė – peržiūrėjo kiekvieną
žiedlapį, o gal ką paslėpė?! Per pasimatymą mane su broliu pasodino atokiai, mus skyrė
stiklo užtvara ir platus stalas, o kalinių sargas visą laiką nenuleido nuo mūsų akių ir vis
pertraukdavo mūsų kalbą, reikalaudamas kalbėti tik nereikšmingais buitiniais klausimais,
kitaip grasino pasimatymą nutraukti. Po pasimatymo brolis norėjo perduoti dėl manęs maisto ir rūbų kelionei į Mordovijos konclagerį, bet iš jo nieko nepriėmė. Čekistai liepė jam
tai atnešti sekančią dieną, o tada jam pasakė, kad aš jau išvežta, nors tai buvo sąmoningas
melas – mane išvežė dieną vėliau. Tai eilinis kankinimas – tepabadauja kelyje!
Atsisveikink su Lietuva
Prieš išvežant mane į konclagerį, 1975 m. birželio 20, ta pati KGB felčerė vienutėje mane
iškrėtė, o kareiviai krėtė mano menkas maisto ir rūbų atsargas. Jie nuplėšė nuo saldainių
net popieriukus ir paėmė visus mano užrašus. Po to, prigrasinę: „Atsisveikink su Lietuva,
daugiau jos nebepamatysi! Tu mūsų rankose, ką norim su tavimi padarysime!“ – su „varnu“
išvežė į Vilniuje esantį Lukiškių kalėjimą. Ten mane uždarė į cementinę spintą – vienutę,
kur galima tik sėdėti, aplink sienos, o prieky – durys. Kiek pasėdėjus pradedi dusti dėl oro
trūkumo, bet tai nieko nejaudina – „ne į kurortą atvažiavai“, – tyčiojosi prižiūrėtojai.
Išlaikę toje spintoje kelias valandas, kareiviai mane nuvarė į „varną“, jau pripildytą
kriminalinių nusikaltėlių. Mane, kad atskirtų nuo jų, įgrūdo į „varno“ geležinę spintą –
vienutę, lyg geležinį karstą, kuriame tvanku, karšta, trūksta oro, ir visus nuvežė į Vilniaus
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geležinkelio stotį. „Varnas“ be langų, nieko
nematai, lyg gyvas palaidotas.
Sovietų imperijoje kalinys ne žmogus,
su juo elgiamasi kur kas blogiau nei su gyvuliu – tai beteisis vergas, nekenčiamas ir
nuolatos kareivių bei prižiūrėtojų moraliai ir
fiziniai kankinamas.
Atvežę į Vilniaus geležinkelio stotį, kareiviai su šunimis mus visus išvarė iš „varno“. Nuošaliai, kad žmonės nepamatytų,
mūsų laukė kalinių vagonas. Mus išrikiavo.
Mane kaip „ypatingai pavojingą valstybinę
nusikaltėlę“ (taip sovietų vadinasi sąžinės
kaliniai) pastatė pirmą, mane saugojo 4
(keturi) kareiviai ir du šunys. Visus kitus –
keliasdešimt kriminalistų vyrų išrikiavo už
manęs ir juos saugojo tik keli kareiviai bei
pora šunų. Kaliniai stebėjosi ir klausinėjo,
kur mane laikė, kad esu tokia išbalusi ir išsekusi, nors jie patys ne ką geriau atrodė.
Po 10 mėn. gyvenimo KGB požemyje –
kalėjime vėl pamačiau, kad tebežaliuoja medžiai ir žolytė, aplink tiek erdvės ir dangus
toks didelis, visai ne toks, koks matomas pro
grotuotą langelį. Kokia laimė visa tai matyti!
Disidentė ses. N. F. Sadūnaitė
Ačiū Kūrėjui už tą grožį!
Permės politinių kalinių lageryje. LKBK, 1978, Nr. 31
Tik mums grožėtis nebuvo kada, nes visus paskubomis suvarė į netoliese stovėjusį
vagoną. Kalinių vagone, už storų geležinių grotų, atskiri užtvarai, uždaromi geležinėmis
grotuotomis durimis ir užrakinami didele spyna. Mane uždarė vieną į dvivietę užtvarą, o
kriminalistus vyrus sukišo po 8 ar net 12 į keturvietes užtvaras. Medinis suolas naktį atstoja lovą. Aš galėjau ant suolo atsigulti, o vyrai kaliniai, sugrūsti kaip silkės bačkoje, ne tik
atsigulti, bet ir atsisėsti ne visi turėjo kur. Koridoriuje, prieš mūsų užtvarus, vaikščiojo 3 kareiviai – sargai. Prieš mano užtvarą visą laiką stovėjo kareivis su šautuvu, nenuleisdamas
nuo manęs akių, kad „neišgaruočiau“…
Kareiviai keisdavosi kas 3 val. Kaliniai jų klausinėjo, ką aš padariau, kad mane taip
saugo. Jie, kurių dauguma jau po 4 ar 6 kartus teisiami, niekada taip saugomų nematė. Labai nustebo sužinoję, kad sovietų imperijoje yra dar sąžinės kalinių, ir visi keikė sovietų
valdžią, kuri, anot jų, vienintelė kalta, kad jie dabar taip nužmoginti. Kareiviai šaukė, kad
nesikalbėtume, negalima, bet vėliau ir juos tas pokalbis sudomino. Daugumos širdyse dar
liko žmogiškumo kibirkštėlė, tik labai apnešta neapykanta ir įvairiausio blogio pelenais –
ateistinio auklėjimo pasėka.
Kelyje – etape kaliniui duodama parai kepaliukas juodos labai rūgščios ir neiškepusios
duonos (tokią duoną duodavo ir KGB rūsiuose ir konclageryje, – tai specialiai kaliniams
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kepama duona), kurios užvalgius ima
skaudėti skrandis, lyg ugnis degtų; ir keletą
mažų – piršto didumo, ištežusių ir labai sūrių
žuvyčių – kilkių. Aš to davinio neimdavau
ir nevalgydavau, kad vėliau nesikankinčiau,
nors laisvėje būdama viską galėjau valgyti ir
niekada skrandžio negalavimų nežinojau,
buvau visai sveika. Kaliniai gi, užvalgę kilkių,
prašydavo vandens troškuliui numalšinti, o
kareiviai tyčiodavosi iš jų ir tyčia po kelias
valandas gerti neduodavo – tepasikankina!
Vagone kildavo toks triukšmas ir keiksmai –
tikras pragaras. Pagaliau sočiai pasityčioję,
kareiviai atnešdavo bidoną vandens. KaSes. N. F. Sadūnaitė, 2017 m. Laisvės premijos
laureatė. D. G. Barysaitės nuotr.
liniai atsigėrę netrukus imdavo prašyti, kad
juos išvestų į tualetą. Vėl kareiviai kankindavo kalinius ir keletą valandų tyčia jų nevesdavo. Kiek daug žiaurumo 18–20 m. amžiaus
kareivėlių širdyse! Jie beveik visi su komjaunimo ženkliukais – „Lenino anūkai“. Keikia ir
blevyzgoja visai nenusileisdami kriminalistams. Tokia yra komunistinė moralė.
Sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė 1998 m. apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, 1992 m. – Sausio 13-osios atminimo medaliu, 2000 m. – Lietuvos
nepriklausomybės medaliu.

Ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė

Kronikos bendradarbė ses.
Elena Gerarda Šuliauskaitė.
Nuotr. iš LKBK archyvo

Ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė (gim. 1932 m.) – viena
iš pagrindinių Kronikos bendradarbių, Eucharistinio Jėzaus
seserų kongregacijos narė. Studijavo Vilniaus pedagoginiame
institute, bet iš jo buvo pašalinta po 1956 metų įvykių Vengrijoje (vyko antisovietinis sukilimas, kurį žiauriai numalšino sovietų kariuomenė). 1968 m. baigė Vilniaus universitetą
(VU), įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos specialybę. Kurį laiką dirbo VU Istorijos fakultete vyr. laborante,
iš šių pareigų atleista dėl religinių įsitikinimų. Vėliau dirbo
Respublikinėje bibliotekoje vyr. redaktore. Eucharistinio
Jėzaus seserų kongregacijos vyresniosios prašymu 1975 m.
vasarą paliko šią darbovietę ir nuvyko į Simną, kur kunigas
S. Tamkevičius SJ pasiūlė prisidėti prie Kronikos leidimo.
E. Šuliauskaitė padėdavo atrinkti medžiagą, tvarkė didžiąją
dalį rankraščių, spausdino mašinėle. 1983 m. Kronikos vyriausiąjį redaktorių kunigą S. Tamkevičių suėmus, drauge su ses.
B. Mališkaite parengė eilinį leidinio numerį. 1983–1989 metais buvo viena iš pagrindinių Kronikos rengėjų.
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Nepriklausomybės metais dirbo Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizacijoje, kurį
laiką buvo žurnalo Caritas skyriaus redaktorė.
G. E. Šuliauskaitė prisimena200:
[Eucharistijos Jėzaus kongregacijos] vyresnioji paliepė važiuoti į Simną (Alytaus rajone) pas kun. Sigitą Tamkevičių. Nuvažiavusi nuėjau į kleboniją. Kun. Sigitas Tamkevičius
mane paklausė: „Ar žinai, ko atvažiavai?“
Numaniau, kad tai susiję su slapta užduotimi, tačiau tiksliai nežinojau. Atsakiau:
„Ne.“
Kun. Sigitas Tamkevičius nusijuokė ir paaiškino, kad teks padėti leisti „LKB Kroniką“.
Mielai sutikau. Kitu atveju – jei būčiau pati pasisiūliusi, – man būtų buvę labai neramu, nes
sveikata buvo silpna, jaučiausi esanti bailė ir imtis tokios atsakomybės – dirbti „Kronikos“
redakcijoje – kažin ar būčiau išdrįsusi. Dabar, kadangi vyresniųjų valia buvau tam paskirta,
jaučiausi labai rami. Netgi džiaugiausi, kad galėsiu padėti, nes dar nuo partizanų laikų mano
vaikystės svajonė buvo padėti Bažnyčiai ir Tėvynei.
Darbo pradžia Simne
Prasidėjo darbas. Iš pradžių į Simną važinėdavau. Apsistodavau mažame namelyje ant
ežero kranto (Simnas, Dariaus ir Girėno g. 46). Ten gyveno dvi labai religingos, drąsios ir
sumanios moteriškės – Julytė Juškauskaitė ir Genutė (Eugenija) Dainauskaitė. Ten spausdindavau nuo ankstyvo ryto iki vėliausių išnaktų. <…>
Kad niekas neatkreiptų dėmesio, jog tame kambary kažkas yra, vakarais langus uždangstydavome, kad neliktų nė jokio plyšelio. Krosnis visą laiką būdavo paruošta. Degtukai
taip pat. Jeigu kas – kad spėčiau sudeginti…
„Kronikos“ redaktorius „ištremiamas“
Kun. S. Tamkevičius 1975 m. pabaigoje pagal Religijų reikalų tarybos įgaliotinio J. Rugienio reikalavimą buvo perkeltas į Kybartus klebono pareigoms. Bet „Kronika“ kurį laiką
ir toliau buvo spausdinama Simne. Išspausdintus leidinius Julija Juškauskaitė nuveždavo į
Kybartus. Pavojingiau būdavo parsivežti naujam „Kronikos“ numeriui rankraščius iš Kybartų į Simną: juk sučiupus rankraštis gali išduoti ir rašiusįjį, ir redaktorių. Todėl kelionė tikrai
būdavo rizikinga. O kelionėj kaip kelionėj – visokių nutikimų pasitaikydavo. Pagaliau pajutome, kad tos kelionės pasidarė labai pavojingos. Nutarta, kad geriau ne vežioti, o spausdinti
Kybartuose. Iš pradžių spausdinome klebonijoje, paskui pas pažįstamą moterį (tik neilgai).
1980 m. balandžio 17 d. ten suėmė ses. Genutę Navickaitę. Mane Dievas tuomet nuo arešto
apsaugojo. Mat, kai Genutė Navickaitė turėjo atvažiuoti pakartotinai perspausdinti numerį,
aš irgi pasisiūliau – taip būsią greičiau. Tačiau kun. S. Tamkevičius pasakė: „Ne. Užteks jų
vienų. Jūsų nereikia.“
Darbas Kybartų klebonijoje
Tada darbas persikėlė į Kybartų kleboniją. Kol atrinkdavome informaciją, ištaisydavome, suredaguodavome ir išspausdindavome pirmuosius 10–20 egzempliorių, būdavo labai
įtempto darbo savaitės. KGB sustiprino kunigų Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus
200 Ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/gerarda-elena-suliauskaite
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sekimą. Pasunkėjo ir mano darbo sąlygos. Ačiū Dievui, tada iš lagerio ir tremties jau buvo
grįžusi ses. Nijolė Sadūnaitė. Kunigas S. Tamkevičius mus su savo automobiliu vėlai vakare
paimdavo Vilkaviškyje ar kitame kuriame mieste, atveždavo į savo kiemą, mes kuo slapčiau,
kad niekas nepamatytų, įbėgdavome į kleboniją. Prasidėdavo darbas. Kalbėtis nebuvo galima, nes manėme, kad yra įrengtas KGB slaptas pokalbių pasiklausymas. Ir taip visą savaitę!
Kartais ses. Nijolė neiškęsdavo ir garsiai nusijuokdavo. Kunigas S. Tamkevičius pagrasindavo pirštu: „Na, na, na! Kai gausit septynerius metus, bus tada…“
Po kun. A. Svarinsko arešto
Po kun. Alfonso Svarinsko arešto pavojus dar padidėjo. Vieną kartą įvyko vadinamasis mūsų redkolegijos posėdis. Redkolegijoje tada jau dirbo seserys Nijolė Sadūnaitė, Bernadeta Mališkaitė ir Birutė Briliūtė. Kun. S. Tamkevičius apibūdino padėtį, įspėjo, kad gali
ir jį areštuoti, todėl paskirstė, kas ką tokiu atveju turėtume daryti, kad „Kronikos“ leidyba nenutrūktų. Nurodė, kuri turės redaguoti, kuri rinkti informaciją Lietuvoje, kuri veš į
Maskvą. Nors jautėme, kad taip gali įvykti, bet vis vien nesinorėjo tikėti. Ir kad tokios pareigos klius, irgi vis dar netikėjome. Man būtų tekęs redagavimas.
Kada Vilniuje Aukščiausiame teisme vyko kun. A. Svarinsko teismas, kun. S. Tamkevičius
kasdien važinėjo iš Kybartų į teismą, kaip ir per visus disidentų teismus: nebuvo nė vieno
disidentų teismo, kad jis nebūtų dalyvavęs. Ir išbūdavo ten nuo pradžios iki pabaigos. Tai ir
kitiems suteikdavo drąsos ir ryžto.
Kun. Sigito Tamkevičiaus areštas
Vykstant kun. A. Svarinsko teismui, mes į salę nebuvom leidžiami, įleisdavo apklausai
tik kun. S. Tamkevičių. Visi kiti buvo vaikomi ne tik nuo Aukščiausiojo teismo pastato, bet
net Gedimino prospekto gale. Aš su draugėmis buvome milicijos sulaikytos, išvežtos prie
Dubingių ir ten paleistos…
Paskutinę teismo dieną beliko tik Aušros Vartuose paremti teisiamąjį.
Aušros Vartuose besimeldžiant, prie manęs priėjo kun. Jonas Kauneckas ir pasakė, kad
jis labai norėtų susitikti su kun. S. Tamkevičium tėvo J. Borutos bute Šeškinėje, kur atvykęs
kun. Sigitas paprastai apsistodavo. Kadangi aš tą butą gerai žinojau, nutarėme dviese jį palydėti. Buvo penktadienis. Pietūs buvo paruošti tik dviems žmonėms. Kadangi mūsų buvo
dvigubai daugiau, pietūs buvo labai kuklūs.
– Na, nieko: kai grįšime iš teismo, gerai pavalgysime, – nusijuokė kildamas nuo stalo
kun. S. Tamkevičius.
Po pietų jis su kun. J. Kaunecku nuėjo į teismą vildamasis, kad gal įleis į salę nors skaitant sprendimą, o mes vėl nuėjome į Aušros Vartus. Čia buvo daug žmonių. Daug ir jaunimo.
Tai vis atvykę į kun. A. Svarinsko teismą ir negalėję ten patekti. Visi meldėsi. Po kurio laiko
iš teismo į Aušros Vartus atėjo kun. J. Kauneckas ir, priėjęs prie Vlado Lapienio, pasakė,
kad kun. S. Tamkevičius areštuotas. Aš paprašiau V. Lapienį, kad čia esantiems žmonėms
jis paskelbtų šią žinią, taip pat kuriam laikui nuteistas kun. A. Svarinskas. Bet, atrodo, jis
pamiršo paskelbti, kiek nuteistas kun. A. Svarinskas, o tik pasakė: „Areštuotas kun. Sigitas
Tamkevičius.“
Prie pat altoriaus, prie grotelių klūpėjo kun. Jonas Kastytis Matulionis. Išgirdęs šiuos
žodžius, jis garsiai sudejavo: „O, Viešpatie!“ Stojo tyla, kad, atrodė, visi sulaikė kvėpavimą.
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Prislėgė, prispaudė visus ta žinia. Toje gūdžioje tyloje suskambo ses. Aldonos Raižytės balsas: „Pasimelskime už naują kankinį.“ Visi pradėjo melstis. Žmonės atsitiesė… Turbūt ne
tik mano, bet daugelio širdyse tuomet gimė naujas ryžtas: dabar dar daugiau dirbsime…
Pirmosios valandos po kun. S. Tamkevičiaus arešto
Pasimeldę grįžome į tėvo J. Borutos butą. Ten buvo paliktas ir kun. S. Tamkevičiaus
automobilis, kuriuo jis atvažiavo iš Kybartų. Dabar juo į Kybartus turėjo grįžti ses. Virginija Kavaliauskaitė, tuo metu dirbusi Kybartų bažnyčioje, klebonijoje ir labai daug talkinusi
mūsų darbe. Ji sielvartavo, kaip parvažiuos į Kybartus, o ypač – kaip pervažiuos per Vilnių.
(Mat visai neseniai buvo įsigijusi vairavimo teises ir dar mažai važinėjusi mašina.) Nuramino kun. Algimantas Keina: „Tegul nesirūpina: mes ją palydėsime.“
Visi susirinkome į kambarį. Be kunigų, buvo seserys Virginija, Bronė Vazgelevičiūtė,
Onutė Šarakauskaitė ir aš. Kun. A. Keina klausia: „Kas dabar bus su „Kronika“? Kas ją
leis?“
Ses. Onutė Šarakauskaitė sako: „Aš ją į Maskvą nuvešiu.“
Ses. Virginija: „Aš surinksiu informaciją iš visos Lietuvos.“
Aš sakau: „O aš bandysiu redaguoti. Tiktai reikia, kad kas parašytų rimtus įžanginius
straipsnius. Visą medžiagą mes sutvarkysime.“ „O, koks šaunuolis tas kun. Sigitas: jis viską
paruošė!“ – apsidžiaugė kun. A. Keina.
Pirmasis savarankiškas numeris
Išvažiuodamas į kun. A. Svarinsko teismą, kun. S. Tamkevičius pasakė tėvui J. Borutai (kuris tuomet jį pavadavo Kybartuose): „Jeigu bus bėda, jeigu reikės, – padėk.“ Mes to
nežinojom, o jis iš kuklumo iš karto mums nepasisakė. Todėl naujam numeriui rašinius
rengėme mes, seselės. Labai gerą įvadinį straipsnį parašė tėvas J. Boruta. Sutvarkiusi visus
straipsnius, nuvežiau numerį peržiūrėti kun. J. Kauneckui, o paskui vienuose atlaiduose sutikusi arkivyskupą (tada dar vyskupą) Julijoną Steponavičių viską jam išdėsčiau. Jis viskam
pritarė, palaimino. Taip išėjo pirmasis numeris po kun. S. Tamkevičiaus arešto. Vėliau
sužinojus apie kun. S. Tamkevičiaus pageidavimą, kreipdavomės į kun. J. Borutą – nuo tada
jis buvo vyr. redaktorius, iki grįžo iš kalėjimo S. Tamkevičius.
Redaktorius kun. J. Boruta SJ
Kun. J. Boruta SJ buvo ne tik vyr. redaktorius, bet ir pagrindinis informacijos rinkėjas.
Kadangi jis buvo baigęs pogrindinę Kunigų seminariją ir oficialiai sovietinė valdžia neleido
jo skirti kunigu į jokią parapiją, jis važinėdavo po visą Lietuvą į atlaidus ir pririnkdavo daug
geros informacijos.
Turėdamas labai gerą atmintį, daug ką paskui atkurdavo, o kai ką pasižymėdavo ir raštu.
Šie susitikimai su daugybe žmonių buvo itin reikšmingas informacijos šaltinis.
Kai surinktą informaciją sutvarkydavome, paruošdavome, duodavome jam peržiūrėti.
Jis patikrindavo ir patvirtindavo.
KGB žiedas veržiasi
Kuo toliau, tuo sunkiau darėsi dirbti. Jautėme, kad KGB vis labiau supa iš visų pusių.
Kybartuose spausdinti jau buvo neįmanoma. Keletą numerių išleidome Kazlų Rūdoje pas
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vieną gerą moterį už geležinkelio. Kai KGB ir ten ėmė visiškai lipti ant kulnų, nutarėme visus rankraščius vežti į Vilnių. Spausdinti jau buvo neįmanoma niekur, todėl numerį reikėjo
perrašyti ranka. O tai buvo labai pavojinga, nes įkliuvus būtų įkliuvę ir rankraščius rašę
žmonės. 73 numerį teko redaguoti naktį, užsidarius vonioje, kad nesimatytų šviesos…
Ses. Nijolė Sadūnaitė sutiko visą perrašyti ranka. (Jos rašysena buvo graži ir aiški.) 1987 m.
balandžio 1 d. saugumas padarė kratą Marijonos Juzėnaitės bute (Vilniuje, Antakalnio g.
61/2-2, kur gyveno ses. Angelė Jakuntavičiūtė). Čia buvo surasta ir nuo KGB besislapstanti
ses. Nijolė Sadūnaitė su ką tik jos pačios perrašytu „LKB Kronikos“ 73 numeriu (datuotu 1987 03 19). Kol saugumiečiai įėjo į butą, ji spėjo pasislėpti rūbų spintoje. Su to paties
numerio antruoju egzemplioriumi įkliuvo kratos metu atėjusi ses. Bronė Vazgelevičiūtė, jį
surado jos rankinuke.
Kad KGB nesuprastų, jog čia sušluota kone visa redkolegija, reikėjo kuo greičiau numerį atkurti ir išleisti. Dalį rašinių atkūrėme, vieno kito gal ir nepavyko prisiminti, tačiau vis
dėlto „Kronikos“ 73-asis numeris (antrasis variantas) išėjo.
Po kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus areštų Kybartuose buvo rengiama daug
„Kronikos“ numerių. Ten dirbusių seserų pasiaukojimas tikrai buvo didvyriškas: aplink
sekliai, agentai, o jos… leidžia „Kroniką“. Tik vienu metu, kai jau buvo visiškai neįmanoma,
buvo padaryta trumpa pertrauka.
Kurį laiką ir aš buvau atitrūkusi nuo aktyvios veiklos: sveikata sušlubavo, o paskui ir
visai rimtai susirgau. Tada tik perspausdinti padėdavau ar šiaip kuo patalkindavau…
„Kronikos“ perdavimas į Vakarus
Ypač drąsiai, be baimės sutikdavo padėti daktarė Rožė Šomkaitė, gyvenanti JAV. Bet
kartą, matyt, mus pasekė: ją, grįžtančią į Ameriką, Maskvoje iškrėtė ir atėmė filmuką, kuriame buvo pogrindžio medžiaga.
„Kroniką“ vežti į Maskvą man teko tik keletą kartų. Važinėdavom aplinkiniais keliais: arba iš Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities, arba autobusu nuvykdavom į Minską, o
iš ten – traukiniu į Maskvą. Tai buvo varginančios kelionės, bet atsargumas to reikalavo.
Svarbiausia buvo išvažiuoti taip, kad niekas nepastebėtų: kaip mes sakydavome, kad paskui
save neatsivestume „uodegos“. Maskvoje nueidavome į sutartą vietą pas disidentus ir jiems
perduodavome.
Būdavo vargo ir perduodant filmuką užsieniečiams. Sužinai, kad atvažiavo kokio
pažįstamo giminaitis, jau ir leki į Kybartus filmuko paimti. Perduodama nežinai, ar sutiks
žmogus vežti ar ne. Kad KGB seka tokius dalykus, ne kartą buvome patyrę.
Ses. Julijos Kuodytės užuovėjoje
Buvo Kaune (Donelaičio g. 36, dabar Dobužinskio g. 6) namelis, kuriame gyveno
ses. Julija Kuodytė [autorius: 1924–2013]. Tai ten susibėgdavo daug kelelių. Čia rinkdavosi
disidentai, jaunimas. Kas pasitarti, o kas pasiguosti… Ten dažniausiai plaukdavo ir „Kronikai“ reikalinga informacija. Bet ir čia niekas neklausdavo, iš kur gavai, o atiduodantysis – kur ji nueis. Visi žinojo, kad tai „Kronikai“.
KGB bandė čia įkišti ir savo provokacinius straipsnius. Bet Dievas saugojo tą namelį ir
slėptuvę, kur būdavo saugoma visa gauta medžiaga: jos nepavyko aptikti nė saugumui kratų
metu.
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Ses. Ksavera Julija Kuodytė (1924–2013). Nuotr. iš LKBK archyvo

Ses. Julija Kuodytė buvo viena iš tų, kuri tikrai pasitikėjo Dievo Apvaizda. Žmonės,
išėję iš KGB tardymų, paprastai bijodavo kur nors užsukti, kad neužtrauktų įtarimo tiems
žmonėms, nes žinojo, kad saugumo yra sekami. Jie paprastai eidavo tiesiai namo. Buvo viena išimtis: įgąsdinti, įbauginti nebijodavo užsukti tik pas ją, pas seselę Juliją Kuodytę. O
ji juos visada priimdavo ramiai: nusijuokdavo, paguosdavo… Kuomet užgriūdavo kratos,
areštai, tardymai ir, atrodo, štai štai ir tau artėja eilė, būdavo, nuvažiuoji į Kauną pas seselę
Juliją, išsipasakoji, o ji nusijuokia ir taip rimtai pasako: „Yra Dievas, ir ko čia bijoti! Nieko
neatsitiks…“
Ir išeini nusiraminęs: net pačiam juokinga, kad taip bijojai – visa baimė išrūko… Savo
ryžtu ir pasitikėjimu ji buvo daugeliui drąsos įkvėpėja. [Autorius: J. Kuodytė 1999 m. apdovanota Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.]
Kai po kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus areštų reikėdavo tvarkyti „Kronikai“
rašinius ir iškildavo neaiškumų, o kun. J. Borutos negalėdavom nutverti, eidavome pas
Julytę ir klausdavome: dėti šitą straipsnį ar nedėti, kaip tą ar kitą interpretuoti ir t. t. Ji visuomet labai aiškiai pasakydavo. Kai derindavome su kun. J. Boruta, pastebėdavome, kad jų
mintys beveik visada sutapdavo.
„Kronikos“ talkininkai
Ses. Nijolė Sadūnaitė buvo nepamainomas žmogus pogrindžio darbe. Atrodo, ji niekad
nieko nebijojo. Visada pasiruošusi padėti ir puldavo kur pavojingiausia. Net kažkaip nenormaliai nebijodavo. Kai vieną kartą atrodė, kad jau saugumas ateina ir visi išsigandome,
išsigando ir ji: pabalo. Paskui kažkas ir sako: „Ačiū Dievui, ir ji normalus žmogus –
išsigando.“
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Ses. Monika Gavėnaitė su dukterėčiomis Prezidentūroje. 2013 m. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Ses. Monika Gavėnaitė buvo ramybės įsikūnijimas. Juokdavomės, kad jai negalima
duoti vežti „Kronikos“, nes ji, būdavo, pasiima visą ryšulį „Kronikos“ numerių į autobusą,
atsisėda ir ramiausiai užmiega: galėtum iš jos tą ryšulį ir pavogti. Ji nežinojo, kas yra baimė.
Ir į KGB tardymus eidavo ramiai, nesijaudindama. Šito gero jai kliuvo per akis: juk buvo
kun. A. Svarinsko šeimininkė, o ten ramybės niekada nebuvo: kratos, tardymai, vietinės
valdžios „vizitai“ dėl administracinių nuobaudų ir t. t. Visada būdavo įsisegusi kryželį ir
mažytę trispalvę vėliavėlę, kurią išnešiojo iki Atgimimo. Jeigu reikėdavo ką nors kur nors
staiga pasiųsti, siųsdavo ses. Moniką. Kai 1974 m. areštavo N. Sadūnaitę, tai pirmiausia į
Simną „Kronikos“ perspausdinti važinėdavo Monika Gavėnaitė. Taip ji išdirbo apie metus, kol aš ją pakeičiau [autorius: M. Gavėnaitė 2013 m. apdovanota Vyčio ordino Riterio
kryžiumi.]
Dar paminėčiau ses. Bronę Vazgelavičiūtę, kuri ypač sielojosi dėl mūsų Tautos ir Bažnyčios. Ji buvo nesulaikoma: kur sunkiausia, pavojingiausia, eidavo ji. Kai Vilniuje reikėdavo
susitikti su užsieniečiais, irgi dažniausiai eidavo ji. Manęs neleisdavo. Kun. A. Svarinskas
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sakydavo: „Jums, kurios dirbate redkolegijoje, nereikia lįsti į viešumą.“ Kai reikėdavo, ji
ir man būdavo tarsi priedanga, ginklanešys. KGB irgi, matyt, numanė apie jos darbus:
kartą gatvėje praeivis taip trenkė jai į paširdžius, kad ji vos gyva atslinko iki šv. Mikalojaus
bažnyčios. Kitą kartą bandė ją sučiupti Žalgirio gatvėje ir gal kur nugabenti, primušti, o gal
ir nužudyti, bet ji šoko į gatvės vidurį, tarp mašinų, ir taip pavyko pasprukti. Panašiai yra
buvę ne vienai iš mūsų.
Paminėtinas kun. Juozas Zdebskis, kuriuo buvo galima visiškai pasitikėti. Kai buvo
areštuotas kun. S. Tamkevičius, su kun. J. Zdebskiu būdavo dažnai tariamasi įvairiais „Kronikos“ klausimais. Jis paaiškindavo, duodavo vertingų patarimų, pateikdavo žinių, pavėžėdavo, kur reikėdavo, padėdavo kuo tik galėdamas. Talkino perduodant „Kroniką“ ir į Vakarus. Jo įnašas milžiniškas.
Dar iš didžiųjų padėjėjų, globėjų ir rėmėjų žymėtinas vysk. Julijonas Steponavičius.
Kai nuvažiuodavau pas jį (kun. S. Tamkevičiaus ar J. Borutos siųsta, o kartais ir pačiai prireikus), jis apie viską klausinėdavo, viskuo domėdavosi, rūpindavosi. Visi mes numanėme,
kad esame sekami slaptu pasiklausymu iš butų, todėl kalbėdavome labai tyliai. Ekscelencija
kalba, kalba tyliai ir neiškenčia: kad pasakys ką nors garsiai!.. Jis mums buvo didžiausias autoritetas: kai būdavo kas nors neaišku, paskaitai tą vietą, paaiškini jam, ir jis visuomet savo
nuomonę pasakydavo tvirtai ir aiškiai: „Štai šitaip!“ Atsisveikindamas jis visuomet duodavo
pinigų ir įspėdavo: „Tik kad niekas nežinotų.“ Net seserys vienuolės! Aš žinojau, kad tai
pinigai „Kronikai“…
Dar daug būtų galima vardyti padėjėjų…
KGB sekimas
Mūsų sekimui pirmiausia būdavo užangažuojama arba užverbuojama kas nors iš kaimynų. Paskui – slaptų pasiklausymų įrengimas butuose. Trečia: korespondencijos kontrolė.
Ir ketvirta – sekliai.
Kadangi dažnai tekdavo važiuoti į Kybartus ir beveik visada veždavausi kokius nors
straipsnius ar žinias, kartą viena sesutė panorėjo mane palydėti į autobusų stotį Kaune. Kai
eidavau viena, stengdavausi nesidairyti: „Dievo valia: jei bus krata, tai bus.“ O tąsyk su ja
einant, ji tai vieną, tai kitą pamato. „Mus seka. Tikrai, seka“, – kalba eidama. O aš galvoju:
„Gal pasivaideno, gal netiesa?.. Ne, daugiau manęs niekas nelydės: kai einu viena, ramiau –
nesidairau ir nieko nematau.“
Vis dėlto vienąkart nutariau stebėti, ar neseka. Reikėjo važiuoti iš savo namų (Vilniuje,
Kalvarijų gatvėje) į Kybartus. Ateinu į „Putnos“ (dabar „Šatrijos“) stotelę ir laukiu troleibuso
į stotį. Buvo dienos vidurys, stotelėje vos keletas žmonių. Peržvelgiu juos: nieko ypatingo
nematau. Krito į akis viena moteris su krepšeliu rankoje, tarsi išsiruošusi į parduotuvę.
„Palauksiu visų troleibusų, kurie čia pravažiuoja, ir pažiūrėsiu, ar lips ji į kurį“, – pagalvojau viena sau. Pravažiavo visų maršrutų troleibusai, ji nelipo nė į vieną. Kada atvažiavo
dar vienas penkto maršruto troleibusas (važiuojantis į stotį), aš įlipau. Įlipo ir ji. Troleibuse
buvo labai mažai žmonių. Ji įlipo pro galines duris, klest ir atsisėdo laisvoje sėdynėje.
Tačiau iš paskos dar kažkas įlipo ir atsisėdo iš krašto, užtverdamas ją. Įlipau ir galvoju: „Aha, dabar dar pabandysime…“ Kai troleibusas nusileido žemyn ir sustojo „Žalgirio“
stotelėje, aš šmurkšt ir iššokau iš troleibuso. Ji kaip šoko pro tą šalia jos sėdintį žmogų, kaip
puolė pro duris… net į šalia gatvės stovinčio namo sieną atsitrenkė. O aš išlipus stoviu ant
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šaligatvio krašto ir laukiu. Kai tik visi išlipo ir norintys važiuoti įlipo, prieš užsidarant troleibuso durims, aš vėl šmurkštelėjau atgal į troleibusą, ir durys užsivėrė. Troleibusui pajudėjus
žiūriu į ją, kokia bus reakcija? Su baisiu pykčiu ir apmaudu ji kad spjovė į šalį!.. Aišku:
praganė sekamąją…
Kitą kartą vidury dienos su visa „Kronikos“ naujo numerio medžiaga važiavau iš Kybartų į Simną. Kybartuose įlipau į autobusą „Vištytis – Vilnius“. Žmonių buvo labai nedaug,
ir aš nuėjau tolėliau, į autobuso galą. Kaip paprastai, tokiais atvejais būni budrus: važiuoji,
meldiesi ir… kažko lauki. Dėl savęs – bala nematė, bet dėl kitų, kurių atsiųstą informaciją
vežiesi, neramu. Truputį pavažiavus, kažkur už Vilkaviškio, civiliai vyriškiai stabdo mūsų
autobusą su kelių milicijos lazdele. Vairuotojas pradėjo labiausiai burnoti: „Kas čia per tipai:
vidury reiso, ne stotelėje?!“
Bet sustojo. Kai atidarė duris, vyriškiai paprašė jį išlipti ir persimetė su juo keliais žodžiais.
Ir rimo, nurimo vairuotojas, it vandens į burną prisisėmęs. „Aha, saugumas“, – manau sau.
Kadangi esu mažo ūgio, o sėdynės aukštos, pasislinkau žemyn, kad manęs nematytų. Nuo
lauko pusės prisidengiau lango užuolaidėle. Vyrai įlipo į vidų, apsidairė, bet manęs negalėjo
pastebėti. Sėdžiu, laukiu ir galvoju: „Matė ar nematė? Mane ar ką kitą čia gaudo? Bet kad
gaudo, abejonių nėra…“ Savijauta buvo… nekokia. Pagaliau autobusas pajudėjo…
Atvažiavome į Marijampolę (tuomet Kapsukas), ir matau: tarp stoties ir tos vietos,
kur sustoja autobusas, stovi milicijos mašina. (Tada buvo kita autobusų stotis, ir autobusas privažiuodavo prie pat stoties durų.) Man ir blusos apmirė. „Dabar, Dievuli, tai gelbėk,
nes, ko gero, jau laukia…“ Kaip paprastai, prieš išlipdama truputį pakeičiau savo išvaizdą
ir einu. Išlipti reikia, niekur nedingsi. Kai visi žmonės išlipo, aš paskutinioji iššokau ir pro
vairuotojo pusę tuojau šmurkštelėjau už autobuso… Toliau man reikia eiti į taksi stovėjimo
stotelę, kuri yra prie pat autobusų stoties, nes autobuso į Simną jau nėra. „O jeigu jie manęs
laukia?“ Pavaikščiojau, pavaikščiojau tolėliau nuo stoties ir atėjau į stotelę. O ten žmonių
eilė… Nieko nepadarysi – reikia laukti… Bet Dievas saugojo: palaukiau eilėje, sėdau į taksi
ir nuvažiavau į Simną. Taip ir liko neaišku tada: manęs ieškojo ar ne manęs. Ačiū Dievui…
Intencija
Dabar, kai prisimenu tą darbą, pavojų ir atsakomybę, pajuntu, koks Viešpats galingas:
Jis moka pasinaudoti paprasčiausiais įrankiais, kad įvykdytų savo darbą. Dievas žmogaus
niekada nebando virš jėgų: iš žmogaus reikalauja tik tiek, kiek jis gali pakelti. Gal dėl to ir
mane apsaugojo nuo KGB kamerų ir gulagų? Ir jeigu galėjau dirbti „Kronikoje“, tai turbūt
Viešpats pasirinko mane tik dėl to, kad įrodytų, jog tai buvo Jo valia ir Jo darbas, nes įrankis
tikrai buvo netinkamas.
Viskas jau praeityje, bet liko labai mielas šiltas prisiminimas. Mes tada žinojome, kad
niekas net iš artimųjų nė nenutuokia, ką dirbame, ir kad šitą žinojimą nusinešime į Amžinybę,
todėl buvo tokia gryna tikra ir nemeluota intencija: tik dėl Dievo, dėl Tėvynės…
Ir šiandien, išgirdusi kokio asmens nusiskundimą, kad už kokį gerą jo darbą ar už
kalėjimus jis likęs nepagerbtas, šitas skundas kažkokiu disonansu nuskamba mūsų buvusiai
intencijai. Tada viskas buvo tikriau ir gryniau… Ir tik vienam Dievui garbė, jeigu Jis per
mus kažką gero padarė.
Ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė 1999 m. apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Karininko
kryžiumi, 2006 m. – Vengrijos 1956 m. sukilimo ordinu.
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Ses. Birutė Briliūtė
Ses. Birutė Briliūtė – aktyvi Kronikos talkininkė.
1977 m. baigė tuometinę Kauno J. Gruodžio
aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo muzikos mokytojos kvalifikaciją. 1977–1979 m. studijavo Vilniaus
valstybinės konservatorijos Klaipėdos filiale muzikos
pedagogiką. 1980 m. persikėlė į Kybartus. Rotaprintu
daugino Kroniką, pogrindžio leidinius „Aušrą“ ir „Lietuvos ateitį“ (pastarąjį leidinį ir redagavo), katekizuodavo Kybartų parapijos jaunimą. 1983 m. po kunigo
S. Tamkevičiaus arešto ėmė aktyviau talkinti leidžiant
Kroniką ir vėliau visiškai atsidėjo jos leidybai – redagavimui, dauginimui ir mikrofilmų rengimui. Daug
kartų tardyta KGB.
Atgimimo metu 1994 m. įgijo Katalikų tikybos ir
etikos mokytojos kvalifikaciją, 1998 m. – religinio švietimo ir katekezės magistro diplomą Anglijos katalikiškajame Maryvale institute. 1993–1998 m. dirbo Lietuvos katechetikos centro (LKC) vedėja ir direktoriaus
pavaduotoja. Keturių tikybos vadovėlių vidurinėms
mokykloms autorė, daugelio tikybos mokymo priemonių autorė ir bendraautorė. Iki 1999 m. buvo LKC
leidžiamo žurnalo „Sėjėjas“ vyriausioji redaktorė.

Ses. Birutė Briliūtė.
Nuotr. iš asmeninio archyvo

Birutės prisiminimai201:
Su KGB persekiojimu susidūriau dar ankstyvoje vaikystėje, kai 1969 metais iš matematikos mokytojos pareigų už tikėjimo išpažinimą buvau atleista mano mama, tėčiui
sutrukdyta gauti mokslinį laipsnį inžinerijos srityje.
Per neilgą savo gyvenimą teko dalyvauti keturiose kratose ir daugelyje tardymų –
Vilkaviškyje, Marijampolėje, Vilniuje.
Kun. Sigitas Tamkevičius, kuris buvo ilgametis mūsų šeimos draugas ir vienuolijos, kuriai priklausiau, dvasios vadovas, ragindavo seseles aprašyti grubesnius KGB teroro atvejus
ir pateikti juos pogrindžio spaudai – „LKB Kronikai“.
Kartą po aprašytos Marijampolėje (tada Kapsuko mieste) kratos kun. Sigitas Tamkevičius nusistebėjo, kad sklandžiai reiškiu mintis. Paragino leisti jaunimo leidinį, kuriam pats
ir pavadinimą sugalvojo – „Lietuvos ateitis“.
Tuo metu jau buvau baigusi aukštesniąją muzikos mokyklą, studijavau muzikos pedagogiką Konservatorijoje neakivaizdiniu būdu ir dirbau mokytoja mokykloje. Didelę laiko
dalį nuo pat studijų pradžios skyriau evangelizacijai – katekizacijai parapijose. Dirbau su
jaunimu ir vaikais įvairiose parapijose, o vėliau su sesele Aldona Raižyte ir Sauliumi Kelpša
201 Dr. Birutė Briliūtė. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus].
Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/birute-briliute
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bandėme suburti ir visą Lietuvos katalikiškąjį jaunimą. Šiam darbui leidinys „Lietuvos ateitis“ galėjo ypač patarnauti.
Situacija labai pasikeitė, kai 1980 metais vienuolyno pavedimu persikėliau gyventi į Kybartus. Teko dauginti spiritiniu rotaprintu „Kroniką“, „Aušrą“, „Lietuvos ateitį“; redaguoti
„Lietuvos ateitį“, ją fotografuoti, aktyviai dirbti su katalikiškuoju Lietuvos ir Kybartų parapijos jaunimu.
1983 metais po kun. Sigito Tamkevičiaus arešto ėmiau aktyviau talkinti „Kronikos“ leidybai: parengiau visus „Kronikos“ ir daugumą „Aušros“ fotojuostų perdavimui į Vakarus;
dauginau, talkinau redagavimo darbe.
Vėliau, Bažnyčios pavedimu, nutraukiau jaunimo leidinio „Lietuvos ateitis“ redagavimą ir atsidėjau „Kronikos“ leidybai – redagavimui, dauginimui ir mikrofilmų parengimui.
KGB nepasitenkino tik kun. S. Tamkevičiaus areštu. Greitai po to areštavo
kun. J. K. Matulionį. Labai nukentėjo ir Kybartų parapijos jaunimas. Buvo po vieną ar keletą
kartų tardomi moksleiviai. Tardymų metu jie laikėsi tikrai pavyzdingai. Ką tik vidurinę
mokyklą baigęs Romas Žemaitis buvo kartu su kun. J. K. Matulioniu areštuotas ir nuteistas
2 metams. Jis nepalūžo nei teismo metu, nei kalėjime, nei grįžęs po to. Tai buvo ypatingos
dvasios vaikinas.
Dešimtos klasės moksleivę Aušrą Karaliūtę už aktyvų savo tikėjimo propagavimą ir
mokyklos vadovybei nepatikusį rašinį apie TSRS pastūmėjo palikti vidurinę mokyklą. Nei
ji, nei jos artimieji, kuriuos „auklėjo“ saugumietis V. Kanonenka, nepalūžo.
Rengiant 73-iąjį „LKB Kronikos“ numerį, saugumiečiai kratos metu rado spaudai tvarkomas žinias su mano ranka padarytais redakciniais teksto pataisymais. Tai buvo rimtas
įkaltis. Saugumas sekė be atvangos.
Siekdamos situaciją palengvinti, paprašėme, kad šį „Kronikos“ numerį suredaguotų
Vilniuje ses. Elena Šuliauskaitė. Ji ir ses. N. Sadūnaitė bandė tai padaryti – deja, ir jų ranka
perrašytą 73-iąjį „Kronikos“ numerį konfiskavo KGB.
Kad KGB suklaidintume, teko bet kokia kaina šį numerį parašyti ir perduoti į Vakarus.
Nors ir sekama, ryžausi tai padaryti. Šiam žingsniui pritarė ir vienuolyno vyresnioji ses. Julija Kuodytė. Pavyko parengti ne tik mašinraštinį tekstą, bet ir fotojuostą padaryti.
Atgimimo pavasaris mano gyvenime buvo ypač lemtingas – apsaugojo nuo ilgų ir
sunkių metų kalėjime už „LKB Kronikos“ redagavimą, dauginimą ir platinimą. Tas pavasaris
man ypač aiškiai parodė, kad Dievą mylintiems, juo pasitikintiems viskas išeina į gera.
Ses. Birutė Briliūtė 1999 m. apdovanota Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.
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Ses. Genovaitės Ritos Navickaitės SF „perauklėjimas“
Toliau pateikiama E. F. Andrulytės interviu su Genovaite Rita Navickaite ištrauka202:
<…>
– Kaip tai prasidėjo?
Sigitas Tamkevičius tuo metu lydėjo
mūsų vienuoliją, dažnai vesdavo mums
rekolekcijas ir kartais duodavo paskaityti
„Kroniką“. Jis sakydavo, kad būtų gerai jų padauginti. Jam reikėjo darbuotojų platinant
leidinį, o mus medicinos mokykloje mokė
rašyti mašinraščiu, spausdinti akluoju būdu.
Kartą, vienos seselės paraginta, pradėjau
spausdinti „Kroniką“, paskui Sigitas pakvietė
bendradarbiauti, ir aš sutikau. Tai buvo
laikoma
visiškoje paslaptyje: niekam nieko
Ses. Genovaitė Rita Navickaitė.
nepasakoji,
nekalbi nei kur važiuoji, nei ką
Nuotr. iš asmeninio archyvo
darai… Apie šią veiklą žinojo tik vienuolijos
motina ir seselės, kurios taip pat darbavosi su pogrindine spauda.
Tiesa, platinome ne tik „Kroniką“, bet ir kitus pogrindinius leidinius: „Rūpintojėlį“,
„Aušrą“, „Tiesos kelią“…
Už tokią antisovietinę veiklą grėsė rimti persekiojimai. Ar Jūs, kaip jauna sesuo, supratot, koks rimtas tai įsipareigojimas? Kodėl pogrindinių leidinių platinimas Jums buvo
svarbiau nei asmeninis saugumas?
Žinojau! Man viską paaiškino. Žinojau ir tai, kad po dvejų ar trejų metų paprastai įkliūvi… Bet tuo metu visoje vienuolijoje buvo tokia atmosfera, užsidegimas ginti Bažnyčią.
– Kokia buvo Jūsų užduotis, dirbant su „Kronika“?
„Kronikas“ daugindavau ir išvežiodavau. Su seserimi Onute buvom susiskirsčiusios, kur
vešim: man priklausė Panevėžys ir Klaipėda. Viskas vyko slaptai. Stengiausi mėtyti pėdas:
iš namų važiuodavau į turgų, nusipirkdavau keletą morkų, obuolių, uždėdavau krepšyje ant
viršaus. Tuomet iš turgaus pasikviesdavau taksi, nuvažiuodavau iki Devintojo forto ir laukdavau pakeleivingos mašinos…
Iš pradžių pradėjom dauginti „Kronikas“ ir platinti, o paskui surinkdavom tekstus iš
rankraščių… Lietuvoje visus įvykius kažkas registruodavo ir būdavo ant lapelių surašyta:
pvz. „N mokykloje, mokytoja N. N. vaikui nuplėšė nuo kaklo kryželį“, arba apie tai, kaip
vaikai buvo sekami… Šį darbą darėm su viena eucharistiečių seserimi Kybartuose, ten pas
vieną močiutę turėjom dvi rašomąsias mašinėles.
– Lietuvoje parengti Katalikų Bažnyčios Kronikos numeriai slapta būdavo gabena202 E. F. Andrulytė. Ses. Genovaitė Rita Navickaitė SF: „Metai kalėjime – didelė Dievo dovana. 8 diena, [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://8diena.lt/2019/11/18/ses-genovaite-rita-navickaite-sf-metai-kalejime-didele-dievo-dovana/
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mi į Maskvą, o iš ten pasiekdavo Ameriką. Taip informacija apie tikinčiųjų padėtį okupuotoje Lietuvoje buvo sužinoma pasaulyje. Prie šių „Kronikos“ kelionių prisidėjote ir
Jūs…
Taip, su seserimi Onute gabendavome „Kronikas“ į Maskvą. O, kokios įdomios buvo
tos mūsų kelionės! Kai pasirodydavo naujas numeris, būdavo padaromos jo fotokopijos –
tokios mažytės nuotraukėlės… Jas Sigitas suvyniodavo į tūtelę ir paslėpdavo tušinuky ar duonos kepalėly. Taip slaptai turėdavom jas nuvežti į Maskvą. Net kupė važiuodamos drauge
su Onute elgdavomės kaip nepažįstamos ir jau nuvažiavusios eidavome per atstumą viena
nuo kitos, kol pasiekdavom tikslą – butą, kur „Kroniką“ palikdavom. Visada keliaudavom
apsidairydamos, žiūrėdamos, ar kas neseka.
Atiduodavom tas fotokopijas – ir laisvos! Tada po Maskvą maklinėdavom.
Vieną sykį Onutė sako: „Būtų įdomu pažiūrėti tą Lenino mauzoliejų“. O jau eilė! Per
visą aikštę… Stovim, stovim… Sakau: „Onute, ar verta mums žiūrėti į kažkokį lavoną?
Gal einam į GUM’ą (valstybinė universalinė parduotuvė) ar CUM’ą (centrinė universalinė
parduotuvė)?“ O ten prekių, kokių tik nori gali nupirkti, ir ledai labai skanūs būdavo. Taip
pravaikščiodavom, paskui vakare – vėl į geležinkelio stotį ir laimingos, užduotį įvykdžiusios, namo.
– Vis dėlto po trejų metų pogrindinės veiklos buvot susektos…
Vis pastebėdavom, kad esam sekamos saugumo. Kartą man einant per Laisvės alėją
prisistatė toks vyras ir pradėjo šnekinti: „Kur einat? Gal susipažinkim?“ Aš sustojau ir pasakiau: „Na, atsiprašau, ko jūs norite iš manęs?“ Nieko, tyli. Einu toliau. Prie kino teatro
jis klausia: „Žiūrėkit, kinas, einam į kiną?“ Atsisuku ir sakau: „Atstokit! Ko jūs prie manęs
einat, kas jūs toks esat?“ Tyli ir toliau eina šalia. Prilipo. Galvoju: „Viešpatie, saugok.“ Ir ką
man dabar daryti? Žiūriu – vaikiškų prekių parduotuvė, o eilė lauke – ilgiausia! Prasmukau
pro tuos žmones į parduotuvę, paskui išlindau, įbėgau į bromą, ir pakiemiais, pakiemiais…
Pamačiau taksi, pakėliau ranką, sustojo, aš įsėdau ir taip pabėgau.
Dažnai matydavome vadinamąsias uodegas: vis atvažiuodavo kažkokia volga… Tu į
autobusą, o ji – iš paskos, arba priekyje važiuoja, tartum lydėdama. Tuomet išlipdavau ir
eidavau gatvelėmis, kur uždraustas eismas. Bet jie žinojo namus, butus…
– Kaip Jus susėmė?
Tą dieną spausdinau „Kroniką“ Kybartuose. O ta moterytė, pas kurią dirbom, nežinojo,
ką spausdinam, galvojo, gal kokias knygutes, gal maldaknyges… Pradėjo loti šuo, ji sako:
„Genute, kažkas ateina.“ Ir girdžiu rėkiant: „Genute, Genute! Atkabink, atkabink!“ Galvoju –
reikia atkabinti, vis tiek išlauš duris. Atbėgo gal septyni vyrai. Apsidžiaugė: „O kaip gerai,
kiek čia visko yra…“ Ką gi – sugavo nusikaltimo vietoje. Dvi mašinėles rado ir hektografą,
kuris naudojamas dauginimui… Viską paėmė.
– Kas vyko po to?
Tris valandas darė kratą. O prisiminiau, kad ir rankinuky buvo dėžutė sąsagų, ant kurios užrašyta: „Kiek liks, grąžink.“ Tai paseilinu pirštą ir trinu rankinuky tą dėžutę, kad
sunaikinčiau užrašą, juk ims klausinėti, kieno rašyta, ar pirštų antspaudus paims. Ištryniau.
Neramu, kas dar rankinuky, prie jų juk nekratysi.
Tada išvežė į Vilkaviškį, laikė iki nakties, o paskui į Vilnių, KGB kalėjimą. Nuvedė į rūsį,
o ten dvokas, kareiviai nesimpatiški tokie, baisiais veidais… Apnakvydino mane tokiam
mažam kambarėlyje, bet pirmą naktį miegas neėmė.
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– Kas tuo metu dėjosi Jūsų galvoje, Jūsų širdyje? Kokie jausmai virė?
Žinoma, spurdėjo truputį širdis. Galvoju: „Kaip čia nutiko, kad aš jau areštuota, jau
suimta? Kaip čia?“ Net juokinga – taip staigiai. Įdomu, kaip čia bus. O svarbiausia – laukia
tardymas. Juk net nežinojau, kas dar suimtas: gal Tamkevičius, gal seserys…
Sėdžiu kameroje ir galvoju: „Na va, Dieve, dabar – tik Tu ir aš. Niekas kitas man nepatars, tik Tu gali man padėti.“
– Kaip atrodė KGB kalėjimo kasdienybė?
Tardė kone kasdien. Iš pradžių buvo baisu, bet vėliau ir prie to pripratau.
Per pirmą tardymą parodė nuotrauką, kur supainiojo mane su viena eucharistiečių seserimi. Sakau: „Taigi čia ne aš, – pastūmiau nuotrauką, – nėra čia manęs.“ Jie supyko. O aš
sakau: „Jeigu jūs taip elgiatės, aš visai nekalbėsiu. Visiškai.“ Ir nekalbu. Jie muistėsi, muistėsi,
barėsi… Vienas sušuko: „Princesė tu!“ Ir išėjo. <…> Po kelių dienų jau kitas tardytojas
buvo – mandagesnis, labiau taktiškas. Kai paklausė: „Ar žinot, ką jūs darot?“, atsakiau –
„Nieko nedarau, tik ginu tikinčiųjų teises.“
Kas savaitę ar dvi būdavo kratos: ateina, viską iškrato, daiktus išmėto po kamerą ant
žemės… Nieko ten neturim, bet toks įsakymas, ir viskas.
Valgyti duodavo daugiausiai tamsią forminę duoną, kuri buvo šlapia ir labai rūgšti –
tiesiog grauždavo skrandį. Ta duona labai greitai pelydavo: įdedi į spintelę, ištrauki – balta,
lyg miltuota. Paskui išmeti, gauni naują kepalą tokios pačios. Per pietus duodavo sriubos –
paprastai žuvienės, kartu su kaulais ir žvynais. Vakare duodavo kokį šaukštą košės. Bet jei
saviškiai atnešdavo iš namų ką nors… Ir dar galima būdavo nusipirkti šio to.
Tardymas truko 6 mėnesius, o tame kalėjime Vilniuje iš viso praleidau 8 mėnesius.
– Kaip vyko Jūsų teismas?
Nustebino tai, kad teismo salėje gavau… gėlių! Ses. Genutė man atnešė.
Drauge su manimi teisė ir seserį Onutę, tada ir ją pamačiau pirmą kartą po arešto.
Genutė ir ta senutė Petrikienė, pas kurią mus sugavo, buvo liudytojos.
Pasirodo, Maskvoje, tame bute, į kurį veždavom „Kronikas“, rado labai daug su mano
mašinėle spausdintų tekstų… Bet nors saugumiečiai iškart nustatė, kad su mano mašinėle
rašyta, pirštų antspaudų nerado. Sigitas mus buvo pamokęs lapus imti pirštų šonais. Taigi,
Maskvoje rado, kad šriftas mano mašinėlės, bet nerado pirštų antspaudų, be to, ir pastraipų
atskyrimus ten kitaip darydavau, todėl jiems liko abejonių.
Teisme gynėjo atsisakiau. Galvojau: kaipgi jie mane gins? Sakys: „Padarė nusikaltimą,
nes jauna, nesuprato, gailisi ir t. t.“ Tikra nesąmonė – apsiginsiu pati.
– O kaip gynėtės, ką kalbėjote?
Kalbėjau apie tai, kad mano pačios gyvenimas yra įrodymas, todėl jokių kitų įrodymų ir
nereikia. Mano šeima buvo labai terorizuojama, kai brolis stojo į seminariją, terorizuodavo
ir mokytojai, ir atvažiavę saugumiečiai, grasindavo ir tėvams, ir man, kad vidurinės nebaigsiu, niekur neįstosiu… Pas mus tokie įstatymai, kad tikintieji yra beteisiai. Jei tu tikintis,
negausi gero darbo, neįstosi mokytis – argi tai ne diskriminacija? Taip trumpai pasakiau
keliais sakiniais.
– Koks buvo teismo nuosprendis?
Man dveji metai kalėjimo, o Onutei – pusantrų. Tuo metu labai daug ką teisė ir vežė į
kalėjimus Rusijoje, bet kodėl mus paliko Lietuvoje – nežinau. Gal tikėjosi, kad perauklės…
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Po teismo mus iš Vilniaus į Panevėžį gabeno pusantros paros, nors tą atstumą galima
per dvi valandas nuvažiuoti. Tas pats traukinys vienus kalinius iš Lukiškių vežė, kitus iš
KGB kalėjimo, vienus į Šiaulius, moteris – į kalėjimą Panevėžyje… Kelionė buvo siaubinga.
Net per širdį perėjo: jei su tais žmonėmis reikės gyventi! O keiksmažodžiai, o išvaizda, o
kalbos!
– Kalėjime aplinka buvo visai kitokia, nei buvote įpratusi namuose ar vienuolyne…
O keikdavosi moterys! Jei viena kalinė guli, o kita eidama neuždarė durų, tai išgirstu
„uždaryk duris“ ir septynis keiksmažodžius.
Vis pagalvodavau apie šventąjį Domininką Savio. Buvau girdėjusi, kad jisai, jei išgirsdavo keikiantis ar negražiai kalbant, nualpdavo. Mane kartą toks paėmė juokas, ir aš mintyse
jam pasakiau: „Domininkai Savio, jeigu tu čia būtum pagyvenęs, seniai būtum numiręs“.
Tačiau, kalbėdamos su manimi, kalinės nesikeikdavo. Vieną vakarą jos manęs paklausė:
„Genute, o tu galvoji, kad ir į laisvę išėjusios mes taip keikiamės?“ Sakau: „Nežinau.“ „Mes
laisvėje kalbam taip pat, kaip ir su tavimi, o čia – nekreipk dėmesio.“
– Kalėjote drauge su moterimis, nuteistomis už kriminalinius nusikaltimus. Kaip
sekėsi kurti santykius?
Neįsivaizduoji, kas ten per žmonės ir kokie jie jautrūs gėriui. Kalėjime įsitikinau, kad
nėra blogo žmogaus, tik tą žmogų reikia priimti, suprasti, atrasti būdą, kaip prie jo prieiti.
Nors iš pradžių kitos kalinės mane laikė šnipe, stukačke, bet paskui pamilo.
Pamenu, viena moteriškė siuvykloje – mūsų darbas buvo siūti chalatus – man už nugaros tiek keikiasi, tiek keikiasi… Galvoju: „Dieve, ką dabar daryti – tokia kaimynė!“ Sugalvojau – duosiu jai česnako galvutę. Po pietų padaviau jai tą česnaką, o ji ir klausia: „Už
ką man jį duodi?“ O aš sakau: „Man atrodo, kad tu visai nebloga moteris.“ Taip ir stengiausi
tam vargšui žmogui padaryti kažką gero ar pajuokaut kaip nors, kad nebūtų sienos – kad
kiti tave priimtų ir tu juos priimtum. Ir taip su kiekvienu.
Kalėjimas padėjo išsigydyti egoizmą. Supratau, kad turiu viskuo dalintis su kitomis.
Vargšelės, jų niekas nelankė, niekas joms siuntinių neduodavo… Todėl, kai matydavau, kad
dar kelios moterys yra kameroje, o aš gaudavau siuntinį, kad ir lašinių gabaliuką, papjaustydavau po spirgutį. Sakau: „Paragauk, seni tie mano lašiniai, bet vis tiek širdis atsigaus“.
Po pusės metų būdavo atestacija. Pakvietė mane komisija ir klausia: „Ar gailiesi? Ar
supratai savo kaltę?“ Sakau: „Neturiu dėl ko gailėtis, aš nieko nepadariau.“ Dar kartą: „Tai
tu nesigaili?!“ O aš: „Na, ne.“ (juokiasi) Visai administracijai būdavo blogai, kai kalinys
nesigailėdavo, nes čia juk auklėjimo kolonija, o išauklėti – nesugeba…
Man būnant kolonijoje mirė sesuo. Net žmogžudes išleisdavo į laidotuves, o manęs po
tos atestacijos neišleido. Tada moterys mane labai palaikė ir guodė, sakė: „Kaip administracija šitaip gali, juk tu taip gerai dirbi, nuobaudų neturi…“
– Tikrai buvot pavyzdinga kalinė?
Po šio įvykio gavau vieną nuobaudą. Tai įvyko dėl laiško. Buvo birželis ir, rodos, Nijolei
Sadūnaitei parašiau: „Kaip gera, kad birželis – Jėzaus širdies mėnuo. Ir mes turime stengtis
mylėti tuos, kurie mus myli, ir tuos, kurie mus stengiasi kankinti.“ Prisikabino prie to sakinio! Klausia manęs: „Tai mes tave kankinam?“ Aš sakau: „Juk neparašyta, kad jūs kankinat.“
Bet nieko ten neįrodysi, atėmė asmeninį pasimatymą.
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– Kaip kalėjime vykdavo susitikimai su artimaisiais?
Susitikimų kambary tarp kalinių ir svečių yra tam tikras atstumas, ir tame tarpe, kad
lankytojai ko nors neperduotų, vaikšto prižiūrėtojai…
Kartą atvažiavo abudu mano broliai. Kalbamės, o tarp mūsų vaikšto prižiūrėtoja. Jau
iš anksto buvau pagalvojusi, kad jeigu atvažiuos brolis Zenonas, gal atveš Švenčiausiąjį
Sakramentą ir išrišimą duos, todėl ir seselei Onutei pašnibždėjau, kad ruoštųsi. Ta prižiūrėtoja
vis vaikščiojo tarp mūsų, bet vienu metu staiga išėjo – jai, matyt, į tualetą prireikė. Zenonas
sako: „Greitai gailėkitės, duodu išrišimą.“ Tada skubiai padavė man ir Onutei baltą skepetą, į
kurią buvo įdėta Komunija. Abi labai džiaugėmės. Tada vienintelį kartą per tuos dvejus metus priėmiau Komuniją. Taip buvo gera, jog net kelias savaites jutau pakylėjimą. Galvojau:
„Dieve, čia Tavo dovana už tai, kad manęs neišleido į sesers laidotuves.“
– Ilgas tardymo laikas, kalėjimo patirtis… Kaip tokiomis sąlygomis sugebėjote ne
tik nepalūžti, bet ir išlikti džiaugsme?
Iš tiesų, nebuvo gyvenime tokio momento, kad Dievas būtų taip arti, kaip kalėjime.
Rasdavau džiaugsmą kiekvienoje smulkmenoje. Pavyzdžiui, sekmadienis. Išeini į lauką,
skambina varpai – O, Viešpatie! Šiandien bus Mišios – galvoju apie tai, meldžiuosi. O melstis, kalbėtis su Jėzumi kalėjime gali nuo ryto iki vakaro, ir kai tave keikia, ir kai tave bara, ir
kai tave tardo. Per tardymus, kai siekdavo supainioti, įvelti kuo daugiau žmonių, atsilaikydavau tik su Dievo pagalba.
– Galima sakyti, kad kalėjimo patirtis, užuot sužlugdžiusi, sustiprino Jūsų santykį
su Dievu?
O taip! Tai didelė Dievo dovana.
– Po dvejų metų sugrįžote į vienuolyną Marijampolėje. Kaip sekėsi priprasti prie
gyvenimo laisvėje?
Sugrįžimas buvo labai smagus. Pirmiausia atvažiavom į Kauną, paskui į Marijampolę.
Ten buvo susirinkę svečiai, seserys, buvo kunigų, Sadūnaitė, Gema…
Pirmas dienas laisvėje jaučiausi keistai. Buvau įpratusi, kad kalėjime viskas skaičiuojama,
visur rikiuotės, net keista būdavo, kad aš čia kur nors viena einu. Apsidairau vis – nieko
aplink nėra. Tačiau saugumas manęs dar nepaliko. Metus buvau įskaitoj. O kartą užtiko
mūsų namuose susirinkusį jaunimą, tuomet gavau dešimt parų pasėdėti – atseit už tai, kad
koneveikiau ir vos neprimušiau milicininkų (juokiasi)… Pasisekė, kad darydami kratą
tuomet nesurado „Kronikų“.
Genovaitė Navickaitė 1999 m. apdovanota Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.
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Viešpatie, Tu gi matai… padėk!
Prie Kronikos leidybos ir platinimo prisidėjo ir Simne
gimusi ir augusi ses. Ona Virginija Kavaliauskaitė. Kartu su
kitomis vienuolėmis Opšrūtų kaime (Vilkaviškio r.) pas vienkiemio šeimininkę Mariją Montvilaitę rotaprintu daugino
Kroniką ir kitus pogrindžio leidinius: „Aušrą“ ir „Rūpintojėlį“.
Padauginusios veždavo į vyskupijas.
Ses. O. V. Kavaliauskaitė apie pavojų pilną veiklą dalyvaujant Kronikos leidyboje rašo203:
1975 metų pabaigoje buvusi mūsų vienuolyno šeimininkė,
geroji Onutė (ses. Ona Dranginytė), kuri tuo metu jau šeimininkavo pas kunigą Sigitą Tamkevičių, pakalbino mane dirbti
Kybartų bažnyčioje. Darbas prie bažnyčios apskritai mane
gąsdino. Tačiau gerai pažinojau ir mylėjau seserį Onutę, tad
sutikau ir apsigyvenau šiame niūrokame miestelyje. „LKB
Ses. Ona Virginija
Kroniką“ jau buvau skaičiusi gyvendama Kaune. Daug apie ją
Kavaliauskaitė.
girdėdavau ir iš užsienio radijo stočių. <…>
Nuotr. iš LKBK archyvo
Mokydama vaikus ir jaunimą mačiau, kaip jiems trūksta religinės literatūros. Laisvesniu nuo darbų laiku pramokau rašyti rašomąja mašinėle ir ėmiau
perrašinėti nedideles religines knygeles. Netrukus klebonas paprašė perrašyti kai kuriuos
„Kronikai“ skirtus rankraščius. Vėliau perrašinėdavau vis dažniau. Pagaliau kaip reikiant
įsitraukus į šį darbą, reikėdavo nuvažiuoti į vieną ar kitą Lietuvos vietovę ką nors pasakyti,
perduoti ar parvežti „Kronikai“ medžiagos. <…>
Kartą, važiuodama iš Dūkšto, vežiausi apystorį voką su rašiniais „Kronikai“. Lyg tyčia
šalia manęs atsisėdo milicininkas. Įtampa atlėgo tik tada, kai jis Vilniaus geležinkelio stotyje
išlipo. <…>
Areštai
Išgirdome, kad areštavo Buzą… Klebonas paprašė nuvažiuoti perspėti Kaišiadorių
vargonininką Anastazą Janulį. Supratau, kad reikia būti atsargiai. Į Kaišiadoris išvažiavau
anksti rytą traukiniu, o kad nukreipčiau kitų dėmesį, bilietą nusipirkau į Vilnių. Nuvažiavusi
nuėjau į bažnyčią. Tuščia. Tiesa, dar buvo ankstus rytas, bet nuojauta tarsi sakė, kad kažkas
negero atsitiko. Vargonų durys užrakintos. Pasidarė dar nejaukiau ir pradėjau melstis, o
mintys kažin kur. Žiūriu, klausykloje sėdi vikaras. Manau, prieisiu ir paklausiu, kada bus
šv. Mišios. Išsigandau, kai man, dar nepradėjus klausti, nepažįstamas kunigas tyliai pasakė,
jog vakar Kaune tik išlipusį iš traukinio suėmė jų vargonininką A. Janulį. Su savimi jis
turėjęs daug „Kronikų“. Padėkojau už informaciją ir išėjau iš bažnyčios. Visą kelią galvojau,
kaip grįžus reikės pasakyti apie dar vieną areštą, visi labai susikrims. Ir iš tikrųjų po tokių
žinių ilgai skausmingai tylėjome…
203 Ses. Ona Virginija Kavaliauskaitė SJE. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ona-kavaliauskaite
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Krata klebonijoje
Vieną dieną klebonas paprašė padauginti paskutinį „Kronikos“ numerį. Sutikau.
Maniau, kitą savaitę, pirmadienį, sutvarkysiu bažnyčią ir pradėsiu dirbti. Iki šeštadienio
kelis kartus perrašysiu. Pirmadienį vakare paklausiau, ar rytoj galėsiu eiti pas Petrikienę
(kybartietė moteris, kurios namuose buvo spausdinama „Kronika“) ir pradėti spausdinti.
Klebonas pasakė, kad yra pirmesnių už mane: atvažiavo sesuo Genovaitė Navickaitė ir ji
perrašys.
Tos pačios savaitės penktadienio rytą (1980 m. balandžio 17 d.), mums bevalgant pusryčius, pro langą praėjo keletas vyrų. Klebonas, manydamas, kad atėjo interesantai ar turistai, pakilo atidaryti durų, ir neprašyti svečiai sugriuvo į koridorių. Iš pradžių nesupratome, kas atsitiko: nepažįstamieji, nespėję žmoniškai pasisveikinti, perlėkė kambarius,
užlipo ir į antrą aukštą. Tik tada, kai šeimininkei neleido pašerti šuns, supratome, jog tai
krata. Meldžiau Dievą, kad gelbėtų mano aplaidumą, iš vakaro patingėjau į slėptuvę padėti
Genovaitės Navickaitės padaugintus „Kronikos“ numerius: 8 egzempliorius buvau palikusi
ūkiniame pastate. (Vėliau Genovaitei Navickaitei ilgai reikėjo aiškintis tardymuose, kaip jos
mašinėle perrašyta „Kronika“ atsidūrė klebonijoje). Vakare sužinojau, kad krata buvo padaryta ir pas Petrikienę, saugumiečiai ją gerokai įgąsdino, o Genovaitę Navickaitę išsivežė į
Vilnių. Buvo aišku, kad jos nepaleis. O man smelkėsi mintis: „Viešpatie, turbūt dar neatėjo
mano valanda, kad apsaugojai…“
Rytojaus dieną klebonas buvo iškviestas į Vilkaviškio saugumą tardymui. Susitaikėme
su mintimi, kad į namus tikriausiai negrįš… Ryte dar parodė vieną slėptuvę, pasakė, ką
arešto atveju reikėtų sutvarkyti. Atsisveikindamas dar bandė šypsotis, tarsi norėjo mus padrąsinti, bet jau nebepajėgėme sulaikyti ašarų. Raminomės ir stengėmės palaikyti viltį, kad
gal dar nesuims. Apie vidurdienį, pagalvojusi, kad galbūt jau prasidėjo tardymas, atsiklaupiau maldai.
Sukalbėjau dalį Rožančiaus ir užsnūdau, nes naktį buvau nemiegojusi. Staiga virtuvėje
išgirdau skardų juoką. Grįžo. Tą dieną tardymas neįvyko.
Pirmadienį sužinojome, kad Bagotosios klebonijoje, bedauginant „Kroniką“, suimta
sesuo Onutė Vitkauskaitė. Vėl neramu.
Pirmas tardymas
Pirmas tardymas paliko ypač nemalonų įspūdį. Tardytojas Gavėnas bandė įteigti,
kad kratos metu iš mano kambario paimti daiktai yra ne mano, bet kun. S. Tamkevičiaus.
Įžeidinėjo, gąsdino, kad patvirtinčiau jo nuomonę. Namo grįžau labai išvargusi ir maniau,
kad neištversiu. Pailsėjau ir išsimiegojusi atidžiai pergalvojau, ką kalbėjau per tardymą, ar
tikrai niekam nepakenkiau. Vakarykštė diena atrodė lyg slogus sapnas.
Ir vėl tas pats darbas. Tik dažniau reikėdavo kur nors važiuoti parvežti informacijos, straipsnelių. Išmokau pakeisti mašinėlės šriftą. Tai buvo nemalonus darbas, bet vėliau
įpratau. Teko talkinti fotografuojant „Kroniką“, kad būtų galima ją išvežti į Vakarus.
Kunigo Alfonso Svarinsko areštas
1983 m. sausio 26 d. kaip visuomet vykau į Viduklę pas kun. Alfonsą Svarinską parvežti „Kronikai“ straipsnelių. Tą dieną jis laukė laidotuvių ir turėjo labai mažai laiko. Ilgai neužtrukusi pasiėmiau medžiagą, išėjau į Klaipėdos kelią ir, susistabdžiusi kažkokią
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mašiną, grįžau į Kybartus. Rašinius palikau kambaryje, o pati nuėjau į bažnyčią. Čia pastebėjau įtartiną vyriškį. Pagalvojau, gal mane parlydėjo. Pasidarė neramu, kad ir vėl nepadėjau rašinių į slėptuvę. O jei klebonijoje krata? Paprašiau patarnautoją berniuką, kad
šis po šv. Mišių pasektų įtariamąjį, o pati, priėmusi šv. Komuniją, kuo skubiausiai grįžau
į kleboniją. Aplink kleboniją atrodė ramu. Klebonas tomis dienomis gydėsi Druskininkuose. Abi su šeimininke spėliojome, ko sunerimo saugumas. Tik vėlai vakare paskambino
vidukliečiai, pranešdami, kad suėmė jų kleboną. Buvo aišku, kad toks pat likimas laukia ir
mūsų klebono.
Dar spėjo išeiti keli „Kronikos“ numeriai. Dabar jau viskas vyko kur kas atsargiau.
Nė valandėlei nepalikdavome tuščios klebonijos: ką žinai, kam ateis noras slapta pašeimininkauti?
Nauji vargai
Gegužės 6 d. kun. Alfonso Svarinsko teisme suėmė mūsų kleboną. Kas bus su „Kronika“? Niekas nerodė didelio noro ją perimti. Kas dieną tikėjomės kratos, neturėjome įsirengę
slėptuvių, o ir pačios ne iš drąsiųjų. Kartais net pyktelėdavome, kad žmonės save saugo, o kitiems gana nejautrūs. Apskritai po kunigų Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus areštų
buvo aišku, kad pagrindinis KGB dėmesys atkreiptas į kunigus… Buvo daromas spaudimas
TTGK komiteto nariams.
Beliko išsiaiškinti, ką kuri mokame. Džiaugiausi, kad jau beveik moku vairuoti mašiną,
spausdinti rašomąja mašinėle, pakeisti šriftą. Po klebono arešto kurį laiką buvo kiek sunkiau
gauti „Kronikai“ straipsnelių. Žmonės – net ir kunigai – buvo įbauginti. Būdavo, paprašai
ką nors, kad aprašytų prieš kelias dienas vykusį tardymą, o žmogus išsisukinėja, esą nieko
ypatingo per tardymą nebuvo, nėra ką rašyti, ir panašiai.
Dievo Apvaizdos globa
Kurį laiką Kybartuose buvo laikomas „Kronikos“ archyvas. Pasitarėme, kad nesaugu
jį čia laikyti. Kun. Jonas Boruta pažadėjo surasti vietą. Ankstų sekmadienio rytą kartu su
bažnyčios patarnautoju Romu Žemaičiu išvažiavome iš namų. R. Žemaitis nežinojo, nei ką
vežu, nei kur važiuoju. Kadangi tolima kelionė, vienai buvo nedrąsu važiuoti. Kas žino, gali
mašina sugesti. O pati galvojau, jei kas atsitiks, jis galės viską papasakoti.
Simne prie pat mano tėvų namų prieš posūkį stovėjo draudžiamas ženklas „40“, už
kelių metrų „20“ ir galiausiai „Stop“. Keli milicininkai ir civiliai apsirengę vyriškiai smulkiai krėtė sustabdytą mašiną. Sustojau ir aš, – kojos pradėjo drebėti. Žiūriu, kad jie į mane
nereaguoja, įsijungiau pirmą pavarą ir važiuoju. Taip ir pravažiavau. Nuvažiavau į aikštelę,
pastačiau mašiną ir parėjau namo, o mama ir sako: „Vaikeli, kaip tu pravažiavai, aš žiūrėjau
pro langą ir galvojau, kaip jie prie tavęs neprieina. Jie čia nuo vidurnakčio krečia kiekvieną
mašiną, net įrankių dėžes apžiūri.“ Pasidarė nejauku toliau važiuoti. Priekyje dar laukė pora
didelių sankryžų. Ačiū Dievui, į sutartą vietą nuvykau laimingai.
Po vienos kratos buvome nutarę namie nespausdinti. Paėmiau dalį straipsnelių ir
išvažiavau į Marijampolę. Nusprendžiau mašiną pastatyti kiek toliau nuo namų, kuriuose
rengiausi spausdinti. Pėsčia nuėjau iki jų, bet niekas neįleidžia, – tikriausiai nebuvo namie.
Grįžtant prie mašinos jau stovėjo kelios kitos mašinos. Du vyrai išlipo iš automobilio „Volga“
ir kažką kalbėdamiesi ėjo link manęs. Supratau, kad aš jiems reikalinga. Net nepažiūrėjusi
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į savo mašiną, praėjau pro šalį ir nuėjau į bažnyčią. „Viešpatie, Tu gi matai… padėk!“ –
meldžiausi ne kartą. Pasimeldusi grįžau atgal. „Volgoje“ sėdėjo tie patys vyriškiai. Pradėjau
važiuoti, jie iš paskos. Išvažiavusi iš miesto, pasukau link Mokolų, kur gyveno mano sesuo.
Jie nuvažiavo link Vilkaviškio. Po gero pusvalandžio nutariau važiuoti namo. Atrodo, kelyje
jau nebesekė.
Šie keli epizodai iš mano, kaip „Kronikos“ ryšininkės ir perrašinėtojos, atsiminimų
rodo, kad Dievo Apvaizda tikrai buvo arčiausia pačiu sunkiausiu „Kronikai“ laiku. Labai
daug teko sutikti gerų, pasišventusių kunigų ir pasauliečių. Ypač tai jaučiau po klebono
arešto: susitinku kokį kybartietį, tas ir sako: „Gal reikia ką nors iš klebonijos paslėpti, pas jus
juk gali būti krata.“ Vienas iš tokių nenuilstančių pagalbininkų buvo Kybartų bažnyčios zakristijonas Petras Ferensas. Jis ypač daug talkino įrengiant slėptuves. O mašinėlę kur daugiau
benuneši, jei ne pas Želvienę ar Griškaičius, Norkus. Kur važiuosi, kai streikuoja rašomoji
mašinėlė ar reikia šriftą pakeisti, perlituoti raides – jei ne pas Alytaus vikarą kun. Antaną
Gražulį?! Čia sulaukdavau ne tik techninės pagalbos, bet ir
dvasinio pastiprinimo. Visada padrąsindavo, kad sunkumai
praeis. Po tokių apsilankymų dangus atrodydavo žydresnis.
Šalia „Kronikos“ darbų daug teko bendrauti su „Aušros“
redaktoriumi kun. Lionginu Kunevičiumi. Su „Kronikos“ medžiaga pas mus daug suplaukdavo straipsnelių ir „Aušrai“;
juos reikėjo pristatyti į Būdvietį, o vėliau – į Lukšius. Per tuos
šešetą metų, regėdama kunigo L. Kunevičiaus pasiaukojimą,
atsidavimą „Aušrai“, dažnai pajusdavau gėdą, kad „Kronikos“ bendradarbiai kartais nesidrovėdavo parodyti ir silpnumo, ypač pačioje pradžioje po kun. S. Tamkevičiaus arešto.
Kun. Lionginas Kunevičius [autorius: 1932–1994] kantriai,
beveik be pagalbininkų rengė numerį po numerio, nors ir visi
parapijos reikalai gulė tik ant jo pečių. Mano misija buvo atgabenti
jam skirtus „Aušrai“ rašinius ir paimti jau išleistą numerį,
Kunigas Lionginas Kunevičius
kurį kartu su „Kronika“ nufotografuodavome ir paruošdavome
(1932–1994). Nuotr. iš LKBK
archyvo
kelionei į Vakarus.
Sesuo Ona Virginija Kavaliauskaitė SJE 2014 m. apdovanota Vyčio kryžiaus ordino
Riterio kryžiumi, 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Turėjome laikytis „žemės tylos“
Bernadeta Mališkaitė (gim. 1955 m.) – viena iš pagrindinių Kronikos bendradarbių,
Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos narė. 1977 m. baigė tuometinį Vilniaus valstybinį
pedagoginį institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. 1977–1980 m.
dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Kauno r. Garliavos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Į Kronikos redagavimą aktyviau įsitraukė 1980 metais. Nuo 1981 m. Kybartuose taip pat katekizuodavo vietos vaikus ir jaunimą. 1983 m. suėmus Kronikos vyriausiąjį redaktorių kunigą
S. Tamkevičių, drauge su sesele G. E. Šuliauskaite parengė eilinį leidinio numerį. 1983–
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1989 m. buvo viena iš pagrindinių Kronikos
rengėjų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
trejus metus dėstė Neakivaizdinėje aukštesniojoje katechetų mokykloje. Nuo 1993 m.
dirba Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
Katalikų teologijos fakultete.
Apie darbą Kronikoje sesuo Bernadeta
rašo204:
Mokiausi tada Vilniaus pedagoginiame
institute, berods paskutiniame kurse. Vakarais su kurso drauge, vaikščiodamos Žvėryno gatvelėmis, ieškojome atsakymo į pagrindinius žmogaus būties klausimus. Atrodė,
žmogus toks ribotas, laikinas ir iš esmės vieSes. Bernadeta Mališkaitė.
Nuotr. iš asmeninio archyvo
nas tarp tokių pačių vienišų būtybių. Atrodė,
lyg būčiau kokia šachmatų figūrėlė, su kuria
kažkas žaidžia gyvenimą. Žvelgiau į tikėjimo tiesas. Veltui. Širdis tylėjo, o protas maištavo.
Prisiminiau pažįstamą kunigą, iš kurio mokyklos metais parsinešdavau paskaityti religinių
knygų. Prirašiau kelis lapus „filosofinių“ samprotavimų, neslėpdama ir nešvelnindama
išsakiau savo priekaištus Kūrėjui už taip netobulai sukurtą pasaulį ir laukiau atsakymo. O jo
vis nebuvo. (Vėliau paaiškėjo, kad nenurodžiau savo adreso.) Po kurio laiko tėviškėje mano
pažįstamas kun. Gvidonas Dovidaitis vadavo parapijos kleboną. Sutikęs mamą, pasiteiravo
apie mane, o sužinojęs, kad esu namie, pakvietė į kleboniją. Ėjau tikėdamasi ilgo pokalbio
ir labai nustebau, kai kunigas, pasakęs kelis nereikšmingus sakinius, padavė ryšulėlį ir tyliai
pasakė: „Parėjus perskaityk.“
Tai buvo mano pirmas susitikimas su „Lietuvos Katalikų bažnyčios Kronika“. Dvi dienas, dalydamasi su mama, skaičiau „Kroniką“ (buvo apie 20 skirtingų jos numerių) ir kitus pogrindžio leidinius. Atsivėrė nežinomas, iki tol net nenujaustas gyvenimas – yra pogrindis, visai kaip anais istorijos vadovėlyje aprašytais laikais. Romantika! Paslaptis, kurią
taip netikėtai sužinojau ir norėjau ja greičiau su kuo nors pasidalyti. Dabar jau pati ieškojau
kelių, iš kur gauti „Kronikų“.
Dvasios ramybė
Mano vidinis maištas pamažu rimo, studijos ėjo į pabaigą. Paskutiniaisiais metais buvę
mokyklos mokytojai (ne patys, per kitus) perspėjo, kad jei ir toliau viešai lankysiu bažnyčią, diplomo nematysiu. Patarė važinėti į kitas parapijas. Vieną sekmadienį nuvažiavau į
Pajevonį (Vilkaviškio r.). Grįžtant buvo labai gėda, suvokiau, kad jau prasidėjo būsimos
mokytojos veidmainystė… Apsisprendžiau daugiau neveidmainiauti. Jei negausiu diplomo,
tai ir nereikės – matyt, tokia Dievo valia. Gavau.
Tais pačiais metais įstojau į Šventosios Šeimos kongregaciją. Dabar „Kroniką“ skaičiau
reguliariai, numeris po numerio. Ją gaudavau per vienuolyno vyresniąsias. Labiau įsitraukiau
204 Bernadeta Mališkaitė. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus].
Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/bernadeta-maliskaite
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į bažnytinį gyvenimą, ir kuo toliau, tuo dažniau ateidavo mintis, kad ir aš turiu padėti
pogrindžio spaudai. Savotiškas ženklas atrodė lietuvių kalbos ir literatūros studijos, mat
nedaug kas tikėjo, kad įstosiu į institutą (buvau ne komjaunuolė!), o įstojau, baigiau. Turiu
gi kažkaip „atidirbti“. Iš prigimties nesu apdovanota ypatinga drąsa, todėl ši mintis ne tik
viliojo, bet ir gąsdino, bandžiau ją atmesti kaip sensacijų vaikymąsi. Vienų vasaros atostogų
metu apie savo slaptus norus prasitariau vyresniajai. Išklausiusi mano painų aiškinimą, ji
nusišypsojo, bet nepriekaištavo. Iš elgesio supratau, kad vyresnioji nėra nusiteikusi prieš
tokį darbą ir apie „Kroniką“ žino kur kas daugiau nei aš.
Darbas „Kronikoje“
Kai už „Kronikos“ dauginimą suėmė mūsų vienuolijos šeimos seseris Genutę Navickaitę
ir Onutę Vitkauskaitę (su jomis kartu gyvenau), prasidėjo masiniai seserų tardymai. Esu
dėkinga kongregacijos vyresniosioms, kad tokiu sunkiu metu, kai net kai kurie kunigai
priekaištavo ir reikalavo: „Tik nesikiškit į politiką!“, vienuolija nesutriko ir nesitraukė. Tokią
savitvardą, neklysiu sakydama, daugiausia nulėmė kongregacijos dvasios vadas, dabar arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jo rami, tvirta laikysena neleido suglebti ir aplinkiniams. Ir
toliau vienuolyne skaitėme „Kroniką“, „Aušrą“, kitą pogrindžio literatūrą. Spėjau, kad mūsų
seserys ją daugina.
Netrukus kun. Sigitas Tamkevičius paprašė ištaisyti kažkokio dokumento klaidas.
Kiek vėliau, perskaitęs mano tardymo aprašymą, užklausė, ar nesutikčiau padėti redaguoti „Kroniką“. Sutikau, o parėjusi namo tą naktį ilgai neužmigau. Paslaptis virto realybe.
Džiaugiausi, kad manimi pasitiki, kad galėsiu padėti. Kita vertus, seserų areštai, tardymai,
kratos. Viskas dar buvo labai gyva. Žinojau, kad anksčiau ar vėliau galiu patekti į kalėjimą.
Kitą dieną kun. S. Tamkevičiui pasakiau, kad padėti sutinku, bet nesu ypatinga drąsuolė,
kas bus, jeigu suėmimo atveju palūšiu? Man atrodė, kad tai labai svarbu pasakyti. Kunigas
nuramino, sakydamas, jog nereikia taip toli į ateitį žvelgti, galvoti, – viskas ateina pamažu.
Jei Dievas duos kančios, duos ir jėgų ją pakelti.
Nuo tada (buvo rengiamas „Kronikos“ 44-asis numeris) vis dažniau savaitgaliais grįždavau į Kybartus. Maždaug kas du, kas pustrečio mėnesio reikėdavo padėti redaguoti naujai rengiamą numerį. Kybartuose sutikdavau ir kitas seseris: Oną Kavaliauskaitę, Oną Šarakauskaitę, Birutę Briliūtę. Supratau, kad ir jos kažką dirba, padeda. Niekada nesmalsavome.
Laikai, kai gyvendamos Kaune su O. Šarakauskaite garsiai skaitydavome „Kroniką“ ir spėliodavome, kas ją leidžia, baigėsi. Dabar visi turėjome laikytis, anot kun. S. Tamkevičiaus,
„žemės tylos“, o netyčia ką nors sužinojus pasistengti kuo greičiau užmiršti, ypač vardus,
pavardes, vietoves ir pan. Tai nelengva, bet įmanoma. Dar ir šiandien turbūt ne viską viena
apie kitą žinome.
Nauja atsakomybė
Visa atsakomybė tada atiteko kun. S. Tamkevičiui, ir tik dabar iš dalies suprantu, kaip
jam buvo nelengva. Tuo ne kartą turėjau progos įsitikinti. Ypač skaudžiai išgyvendavo
dėl kitų areštų, atrodė, lyg jaustųsi dėl to kaltas ir mielai pasikeistų vietomis. Į valdžią
atėjus J. Andropovui, kun. S. Tamkevičius vis dažniau susirūpindavo, iš kur gauti naujų
pagalbininkų. Prisimenu, vieną sekmadienio popietę, išleidę numerį, vadinamoji redakcija – kun. S. Tamkevičius, ses. Elena Šuliauskaitė, ses. Nijolė Sadūnaitė ir aš – užlipome ant
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Kybartų bažnyčios vargonų pasitarti (mat klebonijoje buvo neatsargu garsiai kalbėti ir bendravome tik raštu). Kun. S. Tamkevičius ramiai pasakė, kad ir jis greitai gali būti areštuotas,
bet „Kronika“ turi eiti. Taigi areštas nebuvo netikėtas, gal kiek netikėta ir sunki buvo pati
atsakomybė, kurios negalėjome išvengti. Praėjus beveik mėnesiui po kun. S. Tamkevičiaus
arešto, susėdome visos kybartietės savo sode ir jau ne iš smalsumo pabandėme išsiaiškinti,
ką kuri žinome. Paaiškėjo, kad padėtis ne tokia jau beviltiška, o ir patirties šiek tiek yra.
Ses. Birutė Briliūtė fotografuos, padės redaguoti, ses. Onutė Šarakauskaitė susisieks su
ses. Nijole Sadūnaite, paruoštą fotojuostą persiųs į Vakarus, bus savotiška ryšininkė –
rūpinsis slėptuvėmis. Tiesa, siuntimo per Maskvą keliu naudojomės neilgai, tik pirmaisiais
metais.
Nijolei pradėjus rimtai slapstytis, fotojuostų perdavimu užsieniečiams daugiausia
rūpindavosi marijampolietė ses. Janina Judikevičiūtė. Tuo metu gana dažnai į Lietuvą atvykdavo Nekaltojo Prasidėjimo seserys iš Putnamo, JAV, kurioms Janina ir perduodavo
paruoštus filmus. Ses. Ona Kavaliauskaitė (toliau vadinsiu ją Virginija) sutiko rinkti „Kronikai“ informaciją, perrašyti numerį rašomąja mašinėle. Rašyti rašomąja mašinėle padės
ir tuo metu Pilviškiuose gyvenanti mūsų sesuo Teresė Mačiokaitė. Labai džiaugėmės, kad
prieš Velykas, Didįjį Penktadienį, vienuolynas buvo nupirkęs mums Kybartuose namą – taigi darbo vietą irgi turėjome. Visų didžiausia patirtis buvo ses. Elenos Šuliauskaitės. Ji „Kronikai“ talkino ilgą laiką. Dabar svarbiausias rūpestis, iš kur gauti informacijos, straipsnių,
kad jie kuo plačiau atspindėtų Lietuvą. Reikėjo kunigo, kuris rašytų įžangas, perskaitytų ir
aprobuotų numerį.
Žinojome, kad kurį laiką po kratų ar arešto žmonės yra labiau sekami, todėl mums žinomų slėptuvių panaikinimą ir naujų įsirengimą atidėjome tolesniam laikui. Būtiniausia, ką
reikėjo padaryti, kol į parapiją nepaskirtas naujas klebonas, tai išvežti „Kronikos“ archyvą.
Saugumo sumetimais sudėjome jį į pagalvės užvalkalą ir vidury baltos dienos pagrindine
miestelio gatve išnešėme iš klebonijos ir išvežėme iš Kybartų.
Turbūt dar niekada nebuvome tokios laimingos, kaip tąsyk, kai po įtartinai ilgo laiko
tarpo per Vatikano radiją išgirdome, kad Vakarus pasiekė „Kronikos“ 58 numeris. Tai reiškė,
kad „Kronika“ gyva! A. a. kun. Juozas Zdebskis, net neįtardamas, jog turime kažką bendro
su „Kronika“, mums girdint juokaudavo, kad dabar tikriausiai ne vienam aukštam KGB
pareigūnui nuo antpečių nukris žvaigždutė – įtariamieji leidėjai suimti, o „Kronika“ vis tiek
eina. Pats faktas ir panašūs žodžiai kėlė nuotaiką, stiprino pasitikėjimą.
Į darbą įsitraukia kun. J. Boruta
Rengiant „Kronikos“ 59 numerį į darbą įsitraukė kun. Jonas Boruta. Tuo metu jis buvo
kunigas pogrindininkas, neturėjo savo parapijos, daug važinėjo, o tai buvo labai paranku
„Kronikai“ – per jį „Kronika“ gaudavo medžiagos iš įvairių Lietuvos kampelių. Dabar
išsiaiškinti iškilusių neaiškumų važiuodavome pas jį. Dažniausiai susitikdavome Kaune,
Donelaičio g. 36, kartais važiuodavome į Vilnių ar jis pats atvažiuodavo į Kybartus. Kad
neatkreiptume saugumiečių dėmesio, laikėmės tam tikro atsargumo. Susitikimams panaudodavome atlaidus, rekolekcijas. Galutinio aprobavimo vieta būdavo Žagarė, kur tuo metu
gyveno vyskupas Julijonas Steponavičius. Kun. J. Boruta arba seserys perskaitytą numerį
nuveždavo vyskupui. Kiekvienas darėme, ką supratome, ką pajėgėme, kad „Kronika“ ir toliau eitų.
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Leidybos sunkumai
Kybartai „Kronikos“ leidimui, žinoma, buvo ne visų saugiausia vieta. Greičiausiai
atvirkščiai. Į šį mažą pasienio miestelį, kaip ir į Viduklę – po kunigų Alfonso Svarinsko
ir Sigito Tamkevičiaus areštų – buvo nuolat atkreiptos saugumo akys. Vienas po kito sekė
nauji areštai –1984 m. lapkričio 9 d. suėmė parapijos vikarą kun. Joną Kastytį Matulionį,
o lapkričio 12 d. – patarnautoją Romą Žemaitį. Prasidėjo kratos, tardymai. Vėl saugumo
objektyve.
Kurį laiką, mėtydamos pėdas, parengtą numerį spausdindavome vis kituose miestuose – mūsų vienuolijos namuose Marijampolėje, Pilviškiuose; E. Šuliauskaitė dirbdavo Kazlų
Rūdoje esančiuose Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserų namuose. Netrukus šio sumanymo atsisakėme: pavojinga buvo plėsti žinančiųjų ratą, nesinorėjo kitiems užkrauti naštos,
o ir važinėjimas iš vietos į vietą sudarydavo papildomų keblumų. Apsistojome Kybartuose,
savo namelyje, kur atrodė, kad mums pačioms bus mažiausiai įtampos, o kritišku momentu,
kaip žmonės sako, ir namų sienos padės… Ir padėjo, nors kartais atrodydavo, kad tuoj tuoj
mūsų dainelė bus sudainuota.
Pirmaisiais metais dauginti „Kronikos“ mus mielai į savo vienkiemį priimdavo Vilkaviškio rajone, Opšrūtuose gyvenanti Marytė Montvilaitė, kur seserys B. Briliūtė, O. Šarakauskaitė, V. Kavaliauskaitė nuvažiavusios per keletą dienų gan nemažu tiražu „Kroniką“ (ir
kitą pogrindžio spaudą) padaugindavo ir, atitinkamais kiekiais paskirsčiusios, išvežiodavo
vyskupijoms pačios arba paprašiusios talkininkų. Marytė tomis dienomis saugodavo namus
nuo pašalinės akies, padėdavo dauginti. Ačiū jai! Keletą kartų dirbome Kybartuose, kitose
vietose. Tiksliai neprisimenu, kuriais metais mums buvo paliepta pačioms Kronikos nebedauginti. Šiam darbui reikėjo ieškoti kitų žmonių. Norint kuo ilgiau neįkliūti, neišmintinga buvo dirbti du darbus. Iš man pažįstamų žmonių „Kroniką“ perrašinėjo ses. Monika
Gavėnaitė, marijampolietė ses. Janina Judikevičiūtė, vilnietis Vladas Lapienis.
Kasmet saugumui darėmės vis labiau įtartinos. Prisimenu jau mirusį Kybartų parapijos kleboną kun. Alfonsą Sadauską, kuris atvirumo valandėlėmis kelis kartus mįslingai
perspėjo ses. O. Šarakauskaitę, kad Kybartų pašte apsistoję saugumiečiai ir jiems įtartina,
ko ji taip dažnai dienos metu lankanti bažnyčią. Tuo metu O. Šarakauskaitė apkūrendavo
bažnyčią, todėl vietiniams dažnas jos vaikščiojimas nekrito į akis. Namie mes turėjome
tik mažą slėptuvę pačiai būtiniausiai medžiagai. Visa kita slėpdavome bažnyčioje. Onutė
nunešdavo ir bažnyčioje paslėpdavo perrašytus rankraščius, parengtą naują numerį, namo
parnešdavo reikalingą medžiagą. Perrašinėjimo dienomis tokio vaikščiojimo į bažnyčią
būdavo gana daug.
Bandymas išardyti „LKBK“ redakciją Kybartuose
1985 m. buvo sukurtas planas mus iš Kybartų iškeldinti. Esame tikros, kad ne paskutinėje
vietoje šito siekė KGB. Nesiimu aiškinti visų tų aplinkybių, juo labiau kad kai kurie asmenys jau yra mirę. Tai ilga, paini ir mums labai skaudi istorija. Ne viską tada galėjome
ir kongregacijos vadovybei paaiškinti (vyresnioji buvo davusi leidimą dirbti šį darbą, bet,
aplinkybėms sunkėjant, ir ji buvo nevisagalė). Kai kongregacijos taryba mums kategoriškai
uždraudė talkinti „Kronikai“, negalėdamos pasiaiškinti (tada plačiau kalbėti buvo neatsargu
ir pavojinga) ir suprasdamos, kad turime klausyti sąžinės, Bažnyčios įgaliotų dvasios vadų
pritarimu pasiprašėme priimamos į Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją, kur 1986 m.
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balandžio 15 d. atnaujinome amžinuosius įžadus. Kalbos, esą Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo (dabar vyresnioji) Julija Kuodytė mus išviliojo, yra netiesa. Esame dėkingos
Eucharistinio Jėzaus kongregacijos vadovybei, kad ji suprato sunkią tuometinę situaciją,
mūsų keblią padėtį ir vardan bendro reikalo per daug neklausinėdama ir pasitikėdama mus
priglaudė, nors ne kartą reikėjo išklausyti ir nepagrįstus kaltinimus.
Kratų antplūdis
Mūsų name buvo padarytos trys kratos. Pirmoji – 1984 m. lapkričio 10 d., išaušus rytui, po vikaro kun. Jono Kastyčio Matulionio arešto. Kratoje iš mūsų dalyvavo tik ses. Birutė
Briliūtė, visos kitos tą naktį, iš namų išnešusios ir paslėpusios rašomąją mašinėlę, kai kuriuos magnetofoninius įrašus, išvažiavome į Aukštaitiją pranešti kun. J. K. Matulionio seseriai apie brolio suėmimą. Nebuvo ši krata kažkuo ypatinga saugumui ar labai jau nuostolinga mums. O ir jos tikslas gana abstraktus: paimti daiktus, galinčius turėti reikšmės
grupinei bylai. Paėmė kalinių nuotraukas, magnetofonines kasetes su kun. A. Svarinsko ir
kun. S. Tamkevičiaus pamokslų įrašais, daug įsegamų kryželių, religinio turinio brošiūrų.
Kur kas sunkesnė krata buvo 1987 m. kovo 6 d. Iki šiol nesuprantu, koks laimingas atsitiktinumas paskatino mudvi su Virginija, pasiėmus archyvui parengtus numerius, išvažiuoti
iš namų – po 15 minučių pasibeldė saugumiečiai. Kratai vadovavo Vilniaus KGB tardymo
skyriaus vyr. tardytojas majoras R. Rainys. Šį kartą kratos tikslas buvo pakankamai konkretus – surasti ir paimti „šmeižikiško turinio literatūrą“ ir jos dauginimo priemones. Reikėjo
matyti jų džiaugsmą, kai B. Briliūtės rašomojo stalo stalčiuje rado du vokus su rankraštiniais
ir mašinraštiniais tekstais, tarp jų kelis pareiškimus, adresuotus valdžios įstaigoms. Tekstai
buvo Birutės ranka redaguoti, todėl ir mažiau išmanančiam būtų buvę aišku, kad tai medžiaga
„Kronikai“. Atrodė, kad Birutės namuose nepaliks. To neslėpė ir patys saugumiečiai. Liepė
ruoštis – reikės važiuoti su jais. Kiek vėliau, susisiekę su Vilniumi, sprendimą pakeitė – „Kai
reikės, pasikviesime.“ Diena po dienos įtemptai laukėme kvietimo – kas toliau? Buvo aišku,
kad dabar labai rimtai seks kiekvieną mūsų žingsnį, akylai stebės atvažiuojančius, žodžiu –
ieškos siūlo galo. Vienas rajono pareigūnas pranešė, kad seka dieną ir naktį, viską mato ir
viską girdi. Kaimynai atkreipė dėmesį, kad kitoje gatvės pusėje jau kelinta savaitė gyvena
nepažįstami vyrai. Gana dažnai tada žmonės kalbėdavo, kad miestelyje tai vienur, tai kitur
užsislaptinę nepažįstami asmenys (visuotine nuomone, saugumiečiai) kažką seka. Drąsesni
vyrai net bandė juos pačius pasekti. Sunku dabar pasakyti, kiek tos kalbos buvo teisingos,
bet kad seka, jautėme ir pačios. Kartais tas sekimas būdavo labai atviras ir net įžūlus. Atviras
sekimas visada būdavo ne toks pavojingas. Supratome, kad tai skirta įbauginimui, nervinei
įtampai didinti. Ir kartais jiems tai visai neblogai pavykdavo: tokiais atvejais nelabai jauku
sėsti prie mašinėlės ir rašyti. Prisimenu, vieną numerį panašios apgulties sąlygomis buvau
pradėjusi rašyti ranka ir tokį jį ketinome perduoti į užsienį. Kiek parašiusios, suabejojome,
ar supras, kad tai ta pati „Kronika“, ar nekils neaiškumų… Pavedėme viską Dievo globai ir
sėkmingai išspausdinome.
Sunkūs ses. Birutės tardymai
Tardymai, į kuriuos kartkartėmis pasikviesdavo ses. Birutę, iš mūsų visų pareikalavo nemažai nervinės įtampos. Jie būdavo varginantys, klausimai susiję su „Kronika“, „Aušra“: ar
nežinanti, kas finansuoja minėtus pogrindžio leidinius, kokiu tiražu ir kokiu periodiškumu
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jie išeina, kaip patenka į užsienį ir t. t. Baigdamas tardymą majoras R. Rainys nepamiršdavo
priminti, kad tai dar ne paskutinis tardymas. Visi nutarė, kad kurį laiką mums reikia pabūti
nuošaly. Leidimo darbą perėmė vilniečiai: kun. Jonas Boruta, ses. Elena Šuliauskaitė ir iš
Maskvos į Lietuvą sugrįžusi ses. Nijolė Sadūnaitė. Kai numeris jau buvo parengtas ir net
perrašytas, tuose namuose, kur slapstėsi Nijolė, buvo padaryta krata. Tada visiems nusviro
rankos, o žiūrint iš šiandienos nesunku pamatyti Apvaizdos vedimą – dėmesys nuo Kybartų
buvo nukreiptas į Vilnių. Žinoma, po to turėjome daug vargo, kol visi bendromis jėgomis
atgaminome numerio medžiagą ir seserys B. Briliūtė kartu su V. Kavaliauskaite perrašė
mašinėle. Aš pati tada po operacijos gydžiausi Vilkaviškio ligoninėje ir labai apsidžiaugiau,
kai, grįžusi namo, radau naują „Kronikos“ numerį. O tikrasis „Kronikos“ 73-sis numeris dar
ir šiandien guli kažkur saugumo archyve…
Tardymai ir kratos
Po kovo 6 d. vykusios kratos saugumiečiai labai suaktyvino giminių ir pažįstamų verbavimą arba, kaip jie sakydavo, apklausą. O mano pusseserei kaunietei Benediktai Skaržinskienei tiesiai pasakė: „Mes jas paliksime ramybėje tik tada, kai įsitikinsime, kad su „Kronika“ neturi nieko bendro.“
Lygiai po pusmečio įvykių kupiną gyvenimą vainikavo trečioji krata, kuriai vadovavo
saugumo kapitonas V. Baumila. Šį kartą ji buvo sėkmingesnė ne krėtėjams, o mums. Jautėme
ypatingai globojančią Apvaizdos ranką. O kai tarp kratų tokie maži laiko tarpai, jos netenka
net savo neigiamo psichologinio poveikio – beveik nekrečia šaltis, nedreba rankos.
Prisimenu, buvo rugsėjo 8 d., pavalgiusi pusryčius, ses. Virginija išvažiavo į Pilviškius
parvežti katekizmų. Mes su Onute likome namie. Ji lygino skalbinius, aš mašinėle perrašinėjau
mąstymus (turėjau rašyti „Kroniką“, bet dėl kažkokio nepaaiškinamo nenoro jau antra diena atidėliojau). Vidudienį į namus pasibeldė kelios moterys, neva nusiplauti kojų, mat
lauke lijo. Paskui jas įlėkė saugumiečiai. Vėl krata. Abi įsitempusios laukėme grįžtančios
ses. Virginijos ir ses. Birutės. O ši Vilkaviškyje užsuko į tėvų namus, Virginija pareiškė, kad
šiandien katekizmų pasiimti nevažiuos – apsigalvojo. Birutė dar bandė kalbinti, bet Virginija atsisakė. Nusipirkusios kopūstams raugti medinių statinaičių, abi grįžo namo. Pakeliui
jas sustabdė saugumas. Bagažinėje buvo trys medinės statinaitės. O galėjo būti kitaip…
1987 m. kaip visur, taip ir KGB jau buvo jaučiamas savotiškas atšilimas. Paleido Algirdą
Patacką, nesuėmė Nijolės Sadūnaitės. Tą atšilimą jautėme ir kratoje. Vienas krėtėjas iš
operatyvinės dalies slapta nuo kitų šaipėsi, kad toks jų „vargas“ neturi ateities… Ir krėtė jis
paviršutiniškai. Tais metais jau kur kas drąsiau (nors pareigūnai ir vaikė) šventėme Vasario
16-ąją… O po metų suplevėsavo ir Trispalvė!
Drąsiausi pagalbininkai
Rašau šiuos žodžius apie „Kroniką“, ir prieš akis slenka daug žmonių: vieni žinodami,
kiti gal tik nujausdami prisidėjo prie leidimo. Pirmiausia tai Eucharistinio Jėzaus seserų
kongregacijos vyresnioji Julija Kuodytė, viena didžiausių palaikytojų pačiais kritiškiausiais
„Kronikai“ momentais. <…> Sunkiausiais metais moraliai rėmė ir kun. Juozas Zdebskis.
Galėčiau išvardyti visą būrį kybartiečių, pas kuriuos itin „karštomis“ dienomis slėpdavome
rašomąsias mašinėles, šriftus, ieškojome pagalbos. Tai Petras Ferensas, inžinierius Alfonsas,
Stanislava ir Vytautas Norkai, Ona ir Romas Griškaičiai, p. Želvienė, Eugenija Menčinskienė
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ir kiti. Mane pačią labai palaikė ir net įpareigodavo mamos laikysena.
Spausdinimo dienomis, jei tik žinodavo, remdavo malda, kritiškiausiais momentais stiprindavo žodžiais: „Vaikeli, būk rami, aš tikrai išgyvenčiau, jei tave suimtų. Būtų
skaudžiausia, jei tu palūžtum.“
Ir tada, ir dabar labai aišku, kad „Kronika“ buvo ypatingai Dangaus globojama pagalba
persekiojamai Lietuvos Bažnyčiai. Esu tikra, kad kiekvienas, rinkęs jai medžiagą, padėjęs
leisti, dauginti ar platinti, galėtų papasakoti ne vieną „laimingą atsitiktinumą“, kurį sveiku
protu paaiškinti per daug sunku.
Esu dėkinga arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, vyresniesiems, kurie vedė, pasitikėjo ir
sudarė sąlygas prisidėti prie „Kronikos“ leidimo. Ši veikla buvo ne tik pagalba Bažnyčiai, bet
ir asmeninė Dievo malonė. Niekur kitur taip nepajunti Dievo veikimo, jo globos ir rūpesčio
tavimi kaip tokiomis, sakyčiau, ekstremaliomis sąlygomis.
Sesuo Bernadeta Mališkaitė 1999 m. apdovanota Vyčio kryžiaus ordino Karininko
kryžiumi, 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Priešinomės to meto aklumui
Ses. Ona Šarakauskaitė SJE į „Kronikos“ veiklą įsitraukė 1980 metais – atveždavo ir
nuveždavo parengtus straipsnius į Maskvą, padėdavo dauginti, įrišti, išplatinti, lydėdavo
kitus į Maskvą pas disidentus. Apie Kroniką jau buvo girdėjusi besimokydama vidurinėje
mokykloje. Gaudavo pasiskaityti šį leidinį Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Baigė
pedagoginės mokyklos ikimokyklinio auklėjimo specialybės studijas. Pradėjusi dirbti Kybartų bažnyčioje rengė vaikus Pirmajai Komunijai, slaptai mokė juos ir jaunimą tikėjimo
tiesų. Būdama 25-erių metų, 1984 m. priėmė amžinuosius įžadus Šventosios Šeimos seserų
vienuolijoje.
Apie savo veiklą Kronikoje ses. O. Šarakauskaitė prisimena205:
Laikiausi nuostatos atsargiai rizikuoti. Tai man patiko. Neturėjau baimės jausmo. Bet,
žinoma, nežinau, kaip būtų buvę, jei mane būtų suėmę ar kitokiais būdais persekioję. Žinojau, kad reikia priešintis to meto aklumui, absurdiškoms komunizmo idėjoms, rusinimui.
Pasirinkta taktika man tiko: dirbti taip, kad tavęs neįtartų ir niekam neišsiduotum, jog
prisidedi prie tiesos sakymo. Žinojau, kad daug žmonių trokšta religijos ir žodžio laisvės,
bet dėl sąlygų, einamų pareigų, šeimos padėties negali rizikuoti. O aš laisva – pasirinkusiai
vienuolės pašaukimą, tai tiesiog būtina daryti.
Vienuolyno vyresnioji apie mūsų darbą žinojo. Tačiau, gyvenant bendruomenės gyvenimą, iškilo daug mažų smulkmenų, dėl kurių buvo pareikalauta palikti pogrindžio darbą
ir atlikti tik vienuolines pareigas. Reikėjo apsispręsti. 1985 m. su Bažnyčios vyresnybės
žinia perėjau į Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją. Skaudžiausia, kad turėjau palikti
vienuolyną, kurį mylėjau, palikti visas nuostabias seseris ir joms net negalėjau paaiškinti,
kodėl. Bet tai gal išėjo ir į gera – suvokiau, kad vienuolynas – tai ne tavo kuriamo namo
pastogė, o pašaukimas…
Mano darbas talkinant LKB Kronikos leidėjams buvo kasdieniškas – eilinės parei205 Ses. Ona Šarakauskaitė SJE. Atsargiai rizikuoti. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija
ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ona-sarakauskaite
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gos. Nesijautė, kad kažkuo rizikuoji – dirbi, ir tiek. Daugiausia rūpėjo, kad kitiems viskas
pavyktų. Juk darbas grupinis. Man visada atrodė, kad mokėsiu apsiginti, bet – kaip kitiems?!
Įtampa padidėdavo, kai pajusdavau, jog esu nuolat stebima, sekama.
Visas nuoskaudas, įtampą atpirkdavo malonumas išgirdus per radiją, kad mūsų leidiniai pasiekė Vakarus. Tai, ką aš dariau, buvo viena maža dalelė to darbo, kurį darė daugelis
žmonių čia, Lietuvoje, ir ten, išeivijoje.
Ses. Ona Šarakauskaitė 2016 m. apdovanota Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi,
2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Negalima nepaminėti ir kitų pašvęstojo gyvenimo vienuolių, padėjusių Kronikai gyvuoti ir pasiekti kuo daugiau skaitytojų.
Ona Vitkauskaitė gimė 1935 m. balandžio 25 d.
Stuomenyse (Šilavoto vlsč.). Dirbo inžiniere, vėliau –
Sasnavos bažnyčioje. Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė. Priklausė Šventosios
Šeimos seserų kongregacijai. Bendradarbiavo Kronikoje,
ją platino, už tai 1980 m. nuteista 1,5 m. lagerio, kalinta
Panevėžio moterų kolonijoje. 1999 m. apdovanota Vyčio
Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.
Mirė 2021 m. spalio 31 d., besimelsdama Kauno
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Pogrindžio leidyboje nusipelnė ir Ona Pranckūnaitė.
O. Pranckūnaitė gimė 1935 m. sausio 2 d. Kirdonyse (Biržų r.)
vienuolė, disidentė, politinė kalinė. Nelegalios spaudos daugintoja ir platintoja sovietinėje Lietuvoje, 1977–1983 m. už
tai nuteista. Dirbo Panevėžio pramonės įmonėse. Panevėžio
„Caritas“ narė.
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MUS PAŠAUKĖ NUKRYŽIUOTA TIESA
Lietuvai praradus laisvę ir nepriklausomybę, buvo vykdoma genocido ir nutautinimo politika, įsigalėjo valstybinis ateizmas, nuožmus Bažnyčios persekiojimas, kultūros ir
tradicijų naikinimas, melas ir veidmainystė. Visa tai pažeidė tautos šaknis, sudarkė jaunimo
moralę ir tikėjimą. Dievas buvo raunamas iš žmonių širdžių, šalinamas iš visuomenės gyvenimo, paminami Dievo įstatymai, ypač artimo meilės įsakymas. Vyko masinės nekaltų
žmonių deportacijos, trėmimai, labiausiai palietę dorus, darbščius žemdirbius ir inteligentus. Prisiminkim, kiek inteligentų, tarp jų ir dvasininkų, buvo suimta, ištremta, o likusiems Tėvynėje teko išgyventi daugybę pažeminimų, persekiojimų dėl tautinių ir religinių
įsitikinimų. Kraštui tai atnešė didelius moralinius ir materialinius nuostolius. Sunku
išsakyti visas tas kančias, kurias išgyveno mūsų tauta ir Bažnyčia tais sunkiais metais. Tačiau
ateitininkų dvasia nepalūžo, jų tikslai ir idealai liko gyvi ir išliko aktualūs tautos sąmonėje.
Į kovą prieš prievartą stojo ir pasauliečiai – inteligentai, kuriems rūpėjo Tautos išlikimas.
Daugelis jų savo likimą susiejo su Kronika.
Pogrindžio darbas pasauliečiams, turintiems šeimas, buvo išbandymas, kurį kartu
turėjo pakelti ir žmona, ir vaikai. Tai dar padidindavo spaudimo galimybes. Tačiau nemažai
netgi daugiavaikių šeimų aukojosi ir ištvėrė.

Petras Plumpa
Petras Plumpa gimė 1939 m. sausio 6 d. Ratkūnų kaime, Suvainiškio apyl., Rokiškio apskr. Būdamas moksleivis, 1954 m. įsijungė į moksleivių antisovietinę organizaciją, kurios centras buvo
Pandėlio gimnazija: bendradarbiavo leidžiant nelegalų laikraštėlį
„Laisvės balsas“, platino proklamacijas. Parašė apsakymą „Prie
Nemuno“, rašė romaną apie Lietuvos partizaninį pasipriešinimą
„Kruvina pašvaistė“.
1958 m. vasario 16 d. Kaune ant Petrašiūnų elektrinės kamino iškėlė Lietuvos trispalvę. Netrukus su bendraminčiais įkūrė
organizaciją „Laisvę Lietuvai“, tačiau ji gyvavo neilgai: 1958 m. kovo 14 d. P. Pliumpa buvo suimtas ir su septyniais draugais nuteistas septyneriems metams – ištremtas į Mordoviją, kalėjo lageriuoLietuvos disidentas,
se. Ten teko dirbti priverstinius darbus. Dirbo metalo tekintoju,
publicistas
Petras Plumpa.
siuvo pirštines ir įrankių maišelius, kūreno katilinę, elektrinių
Nuotr. iš LKBK archyvo
šildytuvų elementus pildydavo kenksmingu smėliu. Darbo savaitė
truko 6 dienas, kasdien dirbant po 8 ar 9 valandas.
1965 m. sugrįžo į gimtinę. Dirbo kolūkyje statybininku ir vairuotoju, vėliau – santechniku Vilniuje. 1968 m. pradėjo dirbti Kaune, „Žemprojekto“ techniniame skyriuje. Ten
rotaprintu nelegaliai daugino katekizmą ir vokiečių filosofo Toto Tihamerio knygutę „Jaunuolio būdas“ (3000 egz.), kurią išvertė filosofas Antanas Maceina.
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Nuo 1969 m. perėjo į nelegalų gyvenimą Pluiro pavarde. Ja taip pat įregistravo santuoką
ir vaikus. Nuo tada užsiėmė tik nelegalios literatūros leidyba: aparatu „Era“ daugino Antano
Maceinos, Juozo Girniaus, Stasio Ylos knygas, Molotovo–Ribentropo pakto medžiagą, iš
Maskvos disidentų gautą literatūrą. Disidentams Maskvoje teikdavo informaciją leidiniui
„Dabarties įvykių kronika“ („Chronika tekuščich sobytij“). Jiems perdavė Lietuvos katalikų
memorandumo 17 000 parašų, skirtų tuometiniam JTO generaliniam sekretoriui Kurtui
Valdheimui. Bendravo su kunigu Juozu Zdebskiu ir kitais rezistentais – kovojo už žmogaus
teises, tarėsi, kaip išsaugoti Lietuvos kultūrą. 1972 m. kartu su kunigu Sigitu Tamkevičiumi
pradėjo leisti Kroniką. Slėptuves buvo įrengęs Raudondvaryje, Zapyškyje, Kaišiadorių rajone, Kaune 14-ojo Kranto ir Kalniečių gatvėse206. Dirbo dažnai dienų dienas neišeidamas iš
slėptuvės, tik su duona ir kefyro buteliu.
1974 m. vėl buvo suimtas, teisiamas ir kalinimas207. Buvo kaip reta, teisus, principingas,
nepozuojantis ir nieko neišsiginantis žmogus.
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dalyvavo katalikiškų ir politinių organizacijų
veikloje, rašė spaudai. 1996 m. paskelbė dokumentą apie pavojus Lietuvai dėl Valstybės saugumo komiteto ir priešiškų Lietuvai jėgų veiklos.
1989 m. rugsėjo mėn. tapo žurnalo „Caritas“ atsakinguoju sekretoriumi, 1990 m.
birželio mėn. – laikraščio „XXI amžiaus“ redaktoriaus pavaduotoju. Nuo 1991 m. spalio
mėn. – Kauno kultūros ir švietimo skyriaus inspektorius etikai.
1992 m. rugpjūčio 11 d. paskirtas LR Saugumo tarnybos (VSD) generaliniu direktoriumi. Nuo 1993 m. sausio mėn. – LR Vyriausybės patarėjas religijų klausimais. 2001 m.
kovo 1 d. atsistatydino iš pareigų. 1999 m. prezidentas Valdas Adamkus įteikė P. Plumpai
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžių208.

Vilkui į nasrus
Pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Vladas Lapienis gimė 1906 m.
birželio 6 d. Daugpilyje (Latvijoje). 1964 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus universitetą.
Dirbo ekonomistu Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros, Fizikos ir
matematikos institutuose, buhalteriu Istorijos ir etnografijos muziejuje.
Nuo 1973 m. – vienas iš Kronikos leidėjų ir platintojų. Pasirašė keletą protestų ir peticijų
LTSR ir TSRS valstybės ir TSKP institucijoms dėl tikinčiųjų diskriminavimo ir persekiojimo, visų jų tekstai buvo paskelbti Kronikoje. 1976 m. spalio 20 d. KGB suimtas, 1977 m.
liepos mėn. nuteistas 3 m. griežtojo režimo lagerio ir 2 m. tremties. 1981 m. grįžęs į Lietuvą
bendradarbiavo leidžiant nelegalius leidinius Kroniką, Lietuvos ateitį, platino rusų disidentų
nelegalų leidinį „Chronika tekuščich sobytij“, pasirašė ir platino žmogaus teisių gynėjų dokumentus, straipsnius. 1981–1985 m. parašė ir išplatino autobiografinę apybraižą „Sovietinio kalinio memuarai“, dėl to buvo suimtas.
1985 m. kovo mėn. nuteistas 4 m. lagerio ir 2 m. tremties. 1986 m. pabaigoje dėl senyvo
206 Petras Plumpa. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/petras-plumpa
207 Ten pat.
208 Ten pat.
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amžiaus ir silpnos sveikatos iš lagerio paleistas tęsė nelegalią
veiklą209.
Vladas Lapienis atmena210:
Kai man į rankas pateko pirmasis [Kronikos] numeris, atidžiai perskaičiau ir supratau, kad toks leidinys labai
reikalingas. Kronika ragino Lietuvos katalikus neužmiršti
elementarių savo teisių ir laisvių, kurias garantuoja konstitucija ir tarptautiniai žmogaus teisių susitarimai.
Atsimenu, vieną sekmadienį Santaikos [autorius: Alytaus r.] bažnyčioje (kuri tuo metu neturėjo kunigo ir kur
tik sekmadieniais iš Simno atvažiuodavo kunigas Sigitas
Tamkevičius) po Mišių užėjau į zakristiją. Kun. S. Tamkevičius paklausė, ar negalėčiau kitą šeštadienį po pietų
atvykti į Simną. Sutartą dieną nuvykau. Jis paklausė, gal
Pasipriešinimo sovietiniam
galėčiau vieną brošiūrėlę nuvežti į Bijutiškį [autorius: Morežimui
dalyvis Vladas Lapienis
lėtų r.], nes reikia ją išversti į rusų kalbą. Nė nepažiūrė(1906–2012). LGGRT centro nuotr.
jęs, kokia ta brošiūrėlė, nuvežiau Bijutiškio klebonui. Jis
paklausė: Ar negalėtum kitą šeštadienį 13 val. atvykti į Molėtus? Ten šią brošiūrėlę grąžinsiu. Manęs palauk bažnyčioje. O jei bažnyčia bus uždaryta,
palauk kapinėse. Jeigu iki 14.30 val. manęs nesulauktum, atvyk į Bijutiškį…
Kitą šeštadienį nuvykau į Molėtus. Sutartą valandą nuėjau prie bažnyčios durų – užrakinta. Einu į kapines. Netrukus atvyko kun. Jonas Danyla SJ. Padavė išverstą į rusų kalbą
brošiūrą. Vėliau sužinojau, kad vertė Stirnių klebonas kan. S. Kiškis. Sekmadienį vertimą
atidaviau kun. S. Tamkevičiui. Jis nuoširdžiai padėkojo už atliktą darbą.
Tokių ir panašių kelionių teko atlikti ne vieną ir ne dvi…
Kratos ir tardymai
1973 m. lapkričio 20 d. KGB organizavo masines kratas, kurias iškentė geras pusšimtis
Lietuvos žmonių – kunigų, vienuolių ir pasauliečių tikinčiųjų. Kratų metu buvo atimta daug
religinės literatūros, prieškarinių leidinių, rašomųjų mašinėlių, popieriaus. Prasidėjo areštai
ir tardymai.
1973 m. lapkričio 20 d. anksti rytą žmona išėjo į darbą, o aš išvykau į Bijutiškį pas
kun. Joną Danylą SJ. Vos grįžau, pasigirdo skambutis. Į butą įėjo trys nepažįstami vyrai,
prisistatė esą iš valstybės saugumo komiteto ir pradėjo kratą. Kratai vadovavo KGB
vyr. ltn. Gudas.
Darant kratą suskambo durų skambutis. Man neleido eiti prie durų. Įėjo Palomenės
klebonas kun. Jonas Zubrus. Nors klebonas sakė, kad jam reikia aukoti vakarines šv. Mišias,
bet čekistai jo neišleido ir privertė kunigą sėdėti kambaryje iki kratos pabaigos. Parėjusiai iš
darbo žmonai įsakė sėdėti kitame kambaryje.
Ramiausiai laikėsi kun. J. Zubrus. Jis mane nuolat drąsino ir ramino – net humoro jaus209 Vladas Lapienis. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Lapienis
210 Vladas Lapienis. Atmena. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/vladas-lapienis
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mo nebuvo praradęs. Ta drąsi kunigo laikysena buvo didelė moralinė parama mums – man
ir žmonai.
Kratą darė kambariuose, virtuvėje, kuro bei daržovių sandėliuose, ant aukšto bei garaže. Į kratos protokolą neįrašę iš mūsų buto paėmė labai daug knygų, mirusio Juozo Mockevičiaus rankraščius, rašytus nuo 1935 iki 1965 m., visas užrašų knygutes bei atskirus popieriaus lapus. (Deja, ne viską grąžino…)
Kitą dieną turėjau atvykti į tardymą Vilniaus KGB būstinėje. Po šių kratų ir P. Plumpos,
P. Petronio, A. Patriubavičiaus ir D. Kulikausko areštų daug žmonių buvo pašaukta apklausai
ir visi tardymo kabinetai buvo užimti. Dėl to man teko būti tardomam didelio viršininko
kabinete. Įvedė į erdvų kabinetą, apstatytą gražiais baldais. Ant rašomojo stalo stovėjo keli
skirtingų spalvų telefonai. Baigus tardymą, iš kabineto paskambino telefonu ir paliepė, kad
man, kaip kokiam didžiausiam nenaudėliui, būtų parūpinta pati drėgniausia ir šalčiausia
kamera rūsyje. Grasino pasodinti 7-eriems metams į kalėjimą, visam laikui ištremti iš Vilniaus, atimti pensiją ne tik man, bet ir žmonai, atleisti ją iš darbo. Grasino net brolio sūnui
pažeminti pareigas ar net visai jį atleisti iš darbo… Tačiau po tardymo paleido…
Nors pirmas tardymas buvo gana sunkus, tačiau daug ko pamokė. Pradėjau suprasti,
kad per tardymus reikia kuo mažiau kalbėti, nes daug kalbant galima pakenkti ir sau, ir
kitiems.
Kitą dieną vėl turėjau ateiti. Manęs jau laukė vyr. ltn. Gudas. Šį kartą nuvedė į nedidelį,
siaurą (panašų į kalėjimo kamerą) kambarį. Kairėje jo pusėje prie pat sienos buvo trumpas
suolas ir nedidelis paprastas stalelis.
Įėjus į kambarį Gudas paprašė sėstis ir, padėjęs ant stalo tris lapus popieriaus, liepė
rašyti išsamią autobiografiją, o pats išėjo į koridorių palikęs praviras duris. Mačiau, kaip
kažkoks vyriškis praėjo ir atsirakino šalia esančias duris.
Jaučiausi patenkintas, kad manęs neklausinėja. Buvau gerai išsimiegojęs ir pailsėjęs, todėl
rašyti sekėsi gerai. Tačiau bebaigiant rašyti pradėjo pykinti, svaigti galva. Ir juo toliau, juo
blogiau. Norėjau atidaryti orlaidę, tačiau Gudas tik pravėrė plačiau duris ir neleido. Norėjau
jam paduoti beveik baigtą rašyti biografiją, bet ir jos nepaėmė. Supratau, kad kagėbistams
gyvenimo aprašymas buvo visai nereikalingas: liepė rašyti tik tam, kad nevaikščiočiau po
kambarį, bet sėdėčiau tarsi prieš fotoobjektyvą…
Po kiek laiko Gudas liepė eiti su juo. Jis iš lėto ėjo pirma, o aš sekiau iš paskos svyruodamas, kartais į sieną atsiremdamas. Išėjęs į lauką dar kurį laiką stovėjau atsirėmęs į sieną, nes
svaigo galva ir negalėjau paeiti. Po šio „tardymo“ nesikėliau iš lovos gerą savaitę. Vargino
galvos skausmai, svaigo galva, pykino. Kelis kartus iš poliklinikos buvo atvykusi gydytoja.
Rekomendavo visada nešiotis nitroglicerino, validolio ir dar kažkokių vaistų.
Kodėl po šio tardymo sirgau, negalėjau dirbti nei fizinio, nei protinio darbo, nes visą savaitę vargino galvos skausmai, atsirado širdies priepuoliai, pasidarė per mažas kraujospūdis
(panašiai kaip kun. Juozui Zdebskiui po kalėjimo). Ar jie iš gretimo kambario švitino kokiais spinduliais, neįmanoma net apytiksliai pasakyti. Juk radiacija ar kokie kitokie spinduliai akimi nematomi, ranka jų nepaliesi, specifinio kvapo jie neturi. Tik jų padariniai
jaučiami. Taip pat nežinau, ko kagėbistai tokiais veiksmais siekė.
Tačiau tuo metu man ligos kryželis buvo labiau reikalingas negu sveikata. Jei šie negalavimai nebūtų daugiau kaip savaitę prikaustę prie patalo, tikriausiai būčiau aplankęs kai
kuriuos Kronikos bendradarbius. O sirgdamas negalėjau jų aplankyti, ir jie nenukentėjo.
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Ir toliau kagėbistai nepaliko manęs ramybėje: 1974 m. pavasarį vėl pašaukė į KGB
būstinę tardymui. Šį kartą tardė vyr. tardytojas kpt. Marcinkevičius. Iš pradžių pasiteiravo
apie sveikatą, ką veikiu namie, ar skaitau, kokia literatūra labiausiai domina. Dėjosi artimu
žmogumi, net siūlė pagalbą. Palyginti su pirmiau tardžiusiais, Marcinkevičius atrodė daug
žmoniškesnis, todėl ir aš su juo pradėjau leistis į kalbas. (Taip prisijaukino, kad net protokolą pasirašiau neperskaitęs…) Atrodo, jis gerai valdė psichinio apdorojimo techniką. Iš
pradžių ramiai, atsargiai pratino prie ilgesnių pokalbių. Tarsi tai būtų apie menkniekius,
apie kitus žmones. Tačiau vis tiek stengėsi iškvosti, kas naudinga kagėbistų užmačioms.
Tariamas pavojus
Nors po kratos ir tardymų bei mano skundų prokurorams kagėbistai pradėjo labiau
mane persekioti, tačiau kiek galėdamas stengiausi padėti dauginti ir platinti maldaknyges,
Kroniką ir kitą religinę literatūrą.
Kartą nuvykau į Kauną paimti tik ką įrištų naujų maldaknygių. Susidėjau jas į du lagaminus (gal apie 35–40 kg svorio). Pernakvojęs anksti rytą su taksi atvykau į Kauno geležinkelio stotį. Nusipirkęs bilietą į Vilnių, įlipau į vagoną, susiradau tuščią kupė. Lagaminus
su maldaknygėmis sudėjau į dėžę po suolu, o pats atsisėdau ant priešais esančio suolo. Patenkintas, kad viskas taip gerai sekėsi, pradėjau kalbėti Rožančių.
Tačiau mano džiaugsmas truko neilgai, nes po keliolikos minučių į šią kupė įėjo vienas
Vilniaus saugumietis su dviem draugais. Tikriausiai ir tie jo draugai taip pat saugumiečiai,
nes visi turėjo po aplanką dokumentams susidėti. Jie atsisėdo ant suolo, po kurio sėdyne
mano maldaknygės… Dabar tai pakliuvau tiesiai vilkui į nasrus! – pagalvojau aš, – Kad ir ką
darytų, neprisipažinsiu, jog maldaknygės mano, nes jie nematė, kaip jas ten padėjau…
Ką daryti? Atėjo mintis traukiniui sustojus išlipti Kaišiadoryse, o maldaknygės tegul
keliauja toliau be manęs: gal taip padaręs šiuo metu nepateksiu į kalėjimą… Tačiau vėl pagalvojau: o jeigu jie čia atsitiktinai, tai, palikdamas maldaknyges, nusikalsčiau Dievui ir
žmonėms. Kaip bus, taip – maldaknygių nepaliksiu!
Pravažiavus Lentvario stotį, pradėjau neva snausti. Traukiniui sustojus Vilniaus geležinkelio stotyje, nors deduosi snaudžiančiu, tačiau primerkęs akį visą laiką galvoju, ką darys
saugumiečiai: ar jie lieps man eiti su jais ir vesis į KGB būstinę, ar išeis iš vagono vieni?
Skubėti nebuvo ko, nes Vilniaus stotyje traukinys stovi ilgokai. Be to, jie sėdi ant to suolo,
kurio dėžėje mano lagaminai…
Labai apsidžiaugiau, kai saugumiečiai išėjo iš vagono. Pamatęs pro langą, kad jie nuėjo peronu, pasiėmiau savo lagaminus ir iš lėto nupėdinau prie taksi stovėjimo aikštelės.
Maldaknyges atidaviau kun. Valiukėnui, o jis jas išdalijo Vilniaus arkivyskupijos kunigams.
Kun. Valiukėnas sakė, kad Vilniaus arkivyskupijos tikintiesiems reikia daugiau kaip pusės
milijono maldaknygių, taip pat ir katekizmų, nes vaikai neturi iš ko rengtis Pirmajai komunijai.
Maldaknygių spausdinimo vargai
Susitikęs seną pažįstamą sužinojau, kad jis daugiau kaip 10 metų dirba nedidelėje
spaustuvėje. Pasiskundžiau, kad žmonės neturi maldaknygių. Jis sutiko išspausdinti (nukopijuoti) 15 tūkstančių. Visas reikės atsiimti iš karto. Tik reiktų poros tūkstančių rublių avanso popieriui pirkti.
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Nuvažiavau pasitarti į Kybartus pas kun. S. Tamkevičių. Išklausęs mano pasakojimą,
pasakė: Galite spausdinti, tačiau avanso tokios sumos duoti nepatariu, nes galite negauti nei
maldaknygių, nei pinigų. Pasakykite, kad kai bus išspausdintos, apmokėsime ir visas iš karto
paimsime, nes Vilkaviškio vyskupijos tikintiesiems jų labai reikia.
Kun. S. Tamkevičius padavė 1974 m. išleistą maldaknygę Visada su Dievu ir prašė lygiai
tokią nukopijuoti. Grįžęs į Vilnių tam spaustuvininkui padaviau maldaknygę ir 200 rub.
avanso. Žadėjo išspausdinti per mėnesį.
Po kiek laiko lankydamas ligoninėje pažįstamą, pamačiau toje pat palatoje gulintį
spaustuvininką, su kuriuo buvau susitaręs dėl maldaknygių. Jis išsivedė mane į koridorių
pasikalbėti. Papasakojo, kad prieš kelias dienas maldaknyges išspausdino ir nuvežė į kolektyvinio sodo namelį. Norėjo man pranešti, bet staiga susirgo ir atsidūrė ligoninėje. Prieš
porą dienų jo brolis buvo pakviestas į saugumą ir klausinėjamas, ar po darbo valandų nebuvo dauginama religinė ar kokia kita literatūra. Pagalvojęs, kad saugumiečiai viską žino ir
darys kratą, o radę maldaknyges dar pasodins į kalėjimą, spaustuvininko brolis sumanė visas maldaknyges sunaikinti: degino tol, kol visas paleido dūmais, o pelenus užkasė į žemę…
Kitą rytą saugumiečiai jokios kratos nedarė, tik vėl klausinėjo. Bet brolis, žinodamas, kad
maldaknygių nebėra, buvo drąsesnis.
Po kurio laiko vėl susitikau spaustuvininką Šv. Mikalojaus bažnyčios šventoriuje. Jis
atidavė 200 rublių ir išardytą maldaknygę, iš kurios buvo kopijuojamos anos, sudegintosios… Kai apie šį įvykį papasakojau kun. S. Tamkevičiui, jis pasakė: Nesėkmės tenesugniuždo
mūsų.
Kalinio dalia
1976 m. (būdamas 70-ies metų) pirmą kartą buvau suimtas ir už Kronikos dauginimą
bei platinimą nuteistas 5-eriems metams laisvės atėmimo. Kalėjau Mordovijoje, griežtojo
režimo lageriuose, vėliau buvau tremtyje Sibire.
1984 m. buvau suimtas antrą kartą, bet dėl silpnos sveikatos paleistas, uždėjus namų
areštą. Slapsčiausi, kol 1985 m. vėl buvau areštuotas Kaune ir nuteistas 6-eriems metams
griežtojo režimo lagerių. Iškalėjęs Vilniaus, Pskovo, Jaroslavlio, Gorkio, Ruzajevkos, Potmos (Mordovija), Sverdlovsko, Krasnojarsko kalėjimuose ir Mordovijos konclageriuose,
išgyvenęs nutrėmimą Krasnojarsko krašte, Severo Jeniseisko rajone, Tėjos gyvenvietėje,
pamačiau, kaip kiti gyvena bausmių atlikimo vietose. Pradėjau labiau branginti savo ir kitų
žmonių laisvę, geriau atjausti kitų žmonių vargus ir nelaimes.
Sovietiniuose kalėjimuose ir lageriuose tikrai patyriau daug vargo ir kančių, bet sunkiomis gyvenimo valandomis juk katalikams paguodos teikia tikėjimas. Kai netenki laisvės
ir įpuoli į tokį vargingą gyvenimą, tik iš pradžių būna sunku. Palengvėja, kai Dievas suteikia
malonę pajusti prasmę žodžių: Tėve, jei toji taurė negali aplenkti, tebūnie Tavo Valia!
Vladas Lapienis 1998 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi,
2000 m. –Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Mirė 2012 m. liepos 6 d. Marijampolėje.
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Juozas Gražys
J. Gražys gimė 1909 m. gegužės 22 d. Varniškėse, Vyžuonų
valsčiuje, Utenos apskrityje. Lietuvos spaudos darbuotojas,
antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys. 1925 m. baigė Užpalių progimnaziją, tačiau susirgęs toliau mokytis nėjo. 1932 m. apsigyveno Kaune. 1932–1934 m.
mokėsi suaugusiųjų gimnazijoje – Justino Tumėno brandos
kursuose, 1934 m. baigė prekybos mokyklą. 1934–1936 m.
dirbo laikraščio „Darbininkas“ redakcijoje, kartu dalyvavo moksleivių ateitininkų ir Krikščionių darbininkų sąjungos veikloje.
1936 m. suimtas, radus pas jį lapelių, platinamų tarp streikuojančių ūkininkų. Po 6 savaičių paleistas už užstatą, kurį parūpino profesorius Pranas Dovydaitis ir advokatas Juozapas Katilius. Vėliau teismas kaltinimus atmetė. Po teismo 1936–1940 m. Antinacistinės ir antisovietinės
rezistencijos dalyvis
dirbo Blaivybės sąjungos administracijoje, buvo Krikščionių
Juozas Gražys (1909–2000).
darbininkų sąjungos centro valdybos narys, paskutinio šios
Nuotr. iš Vikipedijos
sąjungos suvažiavimo Vilniuje 1940 m. pavasarį sekretorius.
Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. rudenį tapo katalikiškos jaunimo organizacijos
Laisvosios Lietuvos sąjunga nariu. 1940–1941 m. talkino Jonui Jablonskiui, Povilui Malinauskui, Kaziui Grigalevičiui, Vladislovui Telksniui ir kitiems, spausdinant pirmąjį antisovietinio pogrindžio periodinį leidinį – laikraštį „Laisvoji Lietuva“. Išleidus pirmąjį jo
numerį, leidėjai buvo susekti, bet J. Gražio neišdavė, jis represijų išvengė. 1941 m. birželio
mėn. prasidėjus suėmimams, slapstėsi Užpalių apylinkėse. 1941 m. vasarą atkūrus Vytauto
Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, ten lankė paskaitas.
Vokiečių okupacijos metais, nusprendus leisti Lietuvių fronto laikraštį, Povilo Malinausko paskatintas Kaune įrengė spaustuvę. Ji nuo 1942 m. rudens veikė Kazio Grigalevičiaus
rūsyje Vilniaus gatvėje. Laikraštis „Į Laisvę“ dideliu 10 tūkst. egzempliorių tiražu išeidavo kas
dvi savaitės. Jį spausdino dviese, dažniausiai su P. Malinausku. „Į Laisvę“ buvo leidžiamas iki
1944 m. liepos mėn. pabaigos. Atspausdino ir „Pogrindžio kuntaplio“ tris numerius, „Lietuvos Judo“ du numerius, kitų nelegalių leidinių. Vokiečiams pasitraukus, 1944 m. gruodžio
mėn. sovietų areštuotas ir be teismo įkalintas Kalinino lageryje. 1946 m. paleistas, 1949 m.
vėl suimtas. 1950 m. už akių nuteistas pagal RTFSR BK 58 straipsnį 10 metų laisvės atėmimo.
Kalėjo Karagandos lageriuose. 1956 m. grįžęs iš lagerio, tęsė pasipriešinimo veiklą, nėjo į
jokią valdišką tarnybą. Pogrindyje leido religinę ir antisovietinę literatūrą. 1972–1974 m.
savo bute Kaune kartu su bendraminčiais disidentais Petru Plumpa ir kitais kopijavimo
aparatu „Era“ daugino ir platino Kroniką, slaptųjų Molotovo–Ribentropo susitarimų tekstus ir kt. 1974 m. suimtas, 1975 m. nuteistas 3 metams laisvės atėmimo. Kalintas Permės
srityje. Atgavęs laisvę, su spaustuvininku Juozu Bacevičiumi dirbo pogrindinėje spaustuvėje
„ab“, kurią 1980 m. savo namų kieme Salių kaime (Kauno rajonas) buvo įkūręs Vytautas
Andziulis211. Mirė 2000 m. rugpjūčio 23 d. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.).
211 Juozas Gražys. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Gražys

171

Povilas Buzas
Povilas Buzas, Lietuvos patriotas, partizanas, pogrindinės
spaudos platintojas, gimė 1919 m. sausio 1 d. Bačkininkų kaime Prienų r. gausioje (dešimt vaikų) ūkininkų šeimoje. Baigęs
pradinę mokyklą dirbo ūkyje. 1946 m. pradžioje įstojo į
partizanų gretas – Tauro apygardos „Geležinio vilko“ rinktinės
būrį, turėjo slapyvardį Žvejas. Buvo susektas, tardytas, nuteistas dešimčiai metų kalėti Sibire. Į Lietuvą grįžo 1957 m. pabaigoje. Gyveno Jiezne, Birštone. 1972 m. pasirodžius pogrindžio
leidiniui Kronika, vėliau – leidiniams „Aušra“, „Rūpintojėlis“,
„Tiesos kelias“, aktyviai įsijungė į šių leidinių dauginimą ir
platinimą. Taip pat buvo dauginamos filosofo Antano Maceinos (1908–1987), kunigo Juozo Šalčiaus (1900–1988) knygos.
Nuo 1976 m. Povilo Buzo namo pusrūsyje buvo dauginama
Kronika ir kiti draudžiami leidiniai212. 1980 m. sausio 30 d.
KGB darbuotojai Markevičius, Raudžius, Čekenis ir Jurevičius
Lietuvos pasipriešinimo soviet- vykdė Povilo Buzo, gyvenančio Birštone, kratą. Kratos metu
iniam okupaciniam režimui dalyvis Povilas Buzas (1919–2012). saugumiečiai rado Povilą Buzą dirbantį rūsyje su elektrografiniu aparatu. Kratos metu paimta 17 fotografijų, 49 kg popieNuotr. iš LKBK archyvo
riaus, apie 100 egz. „Rūpintojėlio“, rašomoji mašinėlė, 9 seleno
plokštelės, elektrografinių miltelių. Po kratos P. Buzas buvo
areštuotas ir išvežtas į Vilnių213. Nuteistas, kalėjo Permės lageryje. Tautinio atgimimo metais
dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Buvo visuomeninių organizacijų, Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos, Šaulių sąjungos narys. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko
kryžiumi (1999), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992), Kariuomenės kūrėjų savanorių
medaliu (2001)214.
Mirė 2012 m. sausio 13 d.

Sergejus Kovaliovas
Sergejus Kovaliovas – biofizikas, mokslininkas, parengęs daugiau nei 60 mokslinių publikacijų, vėliau įsitraukęs į žmogaus teisių gynimo judėjimą. 1995 m. ir 1996 m. nominuotas
Nobelio taikos premijai, 2011 m. apdovanotas Laisvės premija ir Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
Sergejus Kovaliovas gimė 1930 m. kovo 2 d. Seredyna-Budos mieste (Ukrainoje). 1954 m.
Maskvos valstybiniame M. V. Lomonosovo universitete įgijo biofiziko išsilavinimą.
212 Povilas Buzas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. Prieiga internetu:
http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/01/201401_Buzas_biogr.pdf
#J9LGKAJL9J<QE9A &J 
214 Kraštiečiai. Buzas Povilas. Prienų krašto muziejus [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://www.prienumuziejus.lt/buzas-povilas/
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1969 m. tapo Žmogaus teisių gynimo SSRS iniciatyvinės
grupės, pirmosios šalyje nepriklausomos visuomeninės žmogaus teisių gynimo asociacijos, nariu. S. Kovaliovas su bendražygiais parengė arba pasirašė daugybę dokumentų dėl žmogaus
teisių pažeidimų Sovietų Sąjungoje. Aktyviai prisidėjo prie
pogrindžio spaudos leidybos ir platinimo. Nuo 1971 m. – vienas iš pagrindinių nelegalaus savilaidos biuletenio „Dabarties
[Einamųjų] įvykių kronika“ leidėjų rusų kalba215.
Maskvos universitete studijavo kaunietis Arimantas Raškinis. Jis susipažino su akademiku S. Kovaliovu. Taip prasidėjo
Sergejus Kovaliovas
bendravimas ir su kitais lietuviais disidentais: Petru Plumpa,
(1930–2021), disidentas,
Juozu Zdebskiu, Nijole Sadūnaite, Sigitu Tamkevičiumi, Alpolitinis kalinys,
fonsu Svarinsku ir kt. Maskvos disidentų žurnale „Einamųjų
žmogaus teisių aktyvistas.
įvykių kronika“ buvo skelbiama ir apie lageriuose kalinčius
T. Lukšio nuotr.
žmones. Pirmasis akademiko patarnavimas buvo „17-kos
tūkstančių memorandumo“ perdavimas į Vakarus.
Kardinolas S. Tamkevičius prisimena216:
Pirmą kartą su Sergijumi susitikau 1972 m. spalio 16 d., kai su kunigu J. Zdebskiu
vežėme į Maskvą eilinį Kronikos numerį. Kad būtų saugiau, Kronikos numerį nufotografavau ir fotojuostelę įtaisiau į prožektoriaus elementą. Prožektorius normaliai švietė, todėl
buvo tikrumas, kad net kratos metu saugumiečiai neįtartų, jog vežame kažką nelegalaus.
Maskvoje su Sergejumi Kovaliovu susitikome jo bute. Sergejus pažadėjo Kroniką perduoti pagal mūsų nurodytą Čikagoje leidžiamo laikraščio Draugas adresą, tik paprašė, kad
ateityje atvežtume Kroniką ne fotofilme, bet du normalius, rašomąja mašinėle atspausdintus
egzempliorius: vieną pažadėjo perduoti pagal adresą, o kitą panaudoti Einamųjų įvykių kronikos leidybai.
Susitikimai KGB akylai sekamo Kovaliovo bute buvo pavojingi, todėl jis davė savo
draugo mokslininko adresą, kurio bute ateityje galėsime susitikti. Šie susitikimai tęsėsi po
kiekvieno Kronikos numerio išleidimo, paskutinis susitikimas įvyko 1974 m. spalio 5 d., kai
perdaviau Kronikos dvyliktąjį numerį. Gruodžio pabaigoje S. Kovaliovas buvo areštuotas.
Dėl S. Kovaliovo antisovietinės veiklos pas jį daug kartų daryta krata, tardytas. 1974 m.
gruodžio 23 d. jo bute anksti rytą pradėta krata užtruko 12 val. Krata buvo daroma Lietuvos
saugumo pavedimu ir susijusi su Lietuvos disidentų byla Nr. 345. Per kratą buvo paimta
sovietų uždrausta A. Solženicyno knyga „Gulago salynas“ (rusų kalba), leidiniai „Einamųjų
įvykių kronika“ ir LKB Kronika, 135 Lietuvos politkalinių sąrašas, pareiškimai, laiškai, užrašų knygelės, rašomosios mašinėlės217.
Po kratos S. Kovaliovas ir jo žmona buvo tardomi. S. Kovaliovas atsisakė dalyvauti tardymuose, susijusiuose su informacijos platinimu, nes per juos buvo nesilaikoma įstatymų.
Tą pačią gruodžio 23 d. Lietuvos saugumo pavedimu buvo atliekamos kratos pas
maskviečius Andriejų Tverdochlebovą, A. P. Pliusiną, Galią Solovą, Malviną Landą ir Iriną
215 Sergejus Kovaliovas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. Prieiga
internetu: http://genocid.lt/centras/lt/1568/a/
216 S. Tamkevičius. Sergejus Kovaliovas. Artuma, 2021 rugsėjo 9, p. 13.
217 S. Kovaliovo suėmimas. LKBK, 1975, Nr. 14.
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Korsunskają. Gruodžio 26 d. tardytojas Trofimovas paskambino S. Kovaliovui telefonu ir paprašė dešimčiai minučių
užsukti pas jį. Gruodžio 27 d. S. Kovaliovas nuvyko į Lubianką
ir buvo suimtas. Tuojau po suėmimo lėktuvu nuskraidintas į
Vilnių ir kalinamas Saugumo komiteto izoliatoriuje218.
Akademikas Andrejus Sacharovas (1921–1989) kreipėsi į
geros valios žmones dėl S. Kovaliovo išlaisvinimo219:
Suimtasis mokslininkas S. Kovaliovas yra biologijos mokslų
daktaras. Jis yra mano artimas bičiulis. Tai didelės, tyros ir tvirtos dvasios, begalinio altruizmo vyras. Visai neseniai aš svarsčiau
su juo Naujųjų Metų kreipimąsi dėl amnestijos politkaliniams.
Šiandien jis pats yra tokioje būklėje. Formali arešto
priežastis – buvo kaltinimas, liečiantis LKB Kronikos leidimą
Akademikas, Nobelio premiLietuvoje. Man tai atrodo patogi dingstis valdžiai, kad tardymas
jos laureatas, disidentas
ir teismas vyktų toli nuo draugų ir nepasiektų viešumos.
Andrejus Sacharovas
Kovaliovo, gabaus ir talentingo asmens, gyvenimas daugelį
(1921–1989).
metų buvo skirtas žmogaus teisių gynimui, kovai už beteisiškumo
Nuotr. iš Vikipedijos
kėlimą aikštėn. Jis nuo pat pradžios buvo Žmogaus Teisių Gynimo iniciatyvinės grupės narys, Tarptautinės Amnestijos tarybinės grupės narys, pagrindinių
kovos už žmogaus teises mūsų šalyje kryptį nustatančių dokumentų bendraautorius ir autorius. Kovaliovas atliko daug gerų ir sunkių darbų be didelio pasigarsinimo. Tai joks atsitiktinumas, kad jam, pavyzdžiui, pavyko užmegzti ryšius tarp Jungtinių Amerikos Valstybių
ambasados ir Simo Kudirkos motinos, kas galutinai privedė prie Kudirkos[220] išvadavimo.
Š. m. gegužyje Kovaliovas drauge su Velikanova ir Chodorovič paskelbė, kad bus tęsiamas
„Einamųjų įvykių kronikos“ leidimas, ir kad jie prisiima atsakomybę už jos platinimą. Tai
buvo bebaimis istorinis įsipareigojimas. Bet tuo pačiu metu tai buvo iššūkis tiems, kurie bijojo
tiesos ir viešumos. <…>
Aš kreipiuosi į Sergiejaus Kovaliovo kolegas – visų pasaulio šalių biologus. Aš kreipiuosi į
Tarptautinę Amnestiją; jis yra šios organizacijos narys, o jo veikla sutinka su jos dvasia. Aš kreipiuosi į Tarptautinę Žmogaus Teisių Lygą. Aš kreipiuosi į visus, kurie vertina gerumą, dorumą
ir intelektualinę laisvę. Aš šaukiu į tarptautinį žygį už Sergiejaus Kovaliovo išvadavimą.
Akademikas A. Sacharovas
1974.XII.28
218 Ten pat.
219 Ten pat.
220 S. Kudirka 1952 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą. 1956–1970 m. – Klaipėdos žvejybinio laivyno
jūreivis radistas. 1970 m. lapkričio 23 d. per JAV ir TSRS žvejybos organizacijų vadovų susitikimą, vykusį
JAV teritoriniuose vandenyse Klaipėdos refrižeratorių laivyno plaukiančiojoje bazėje „Tarybų Lietuva“, perėjo į JAV kranto apsaugos laivą „Vigilant“ ir paprašė politinio prieglobsčio. JAV kranto apsaugos
pareigūnų į laivą įleistų TSRS pareigūnų buvo sulaikytas ir prievarta grąžintas į TSRS laivą. JAV ir sovietinių
pareigūnų veiksmus smerkė didžiausi JAV dienraščiai, vyko demonstracijos. 1971 m. gegužės mėn. nuteistas 10 m. kalėti. Kalėjo Pskove, Mordovijos lageriuose. Jo motinai, gimusiai JAV, atgavus JAV pilietybę,
JAV administracijos ir disidentų pastangomis 1974 m. iš kalėjimo išleistas, su šeima išvyko į JAV. Lietuvai
1990 m. atkūrus nepriklausomybę, 2007 m. grįžo į Lietuvą. Žr. Simas Kudirka. Vikipedija [interaktyvus].
Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Simas_Kudirka
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1974 m. gruodžio 30 d. Žmogaus teisių gynimo iniciatyvinės grupės nariai Maskvoje
T. Velikanova, G. Podjapolskij, T. Chodorovič išplatino pareiškimą, kurį pasirašė 52 asmenys. Jame rašoma221:
Sergiejus Kovaliovas – talentingas mokslininkas, autorius daugiau kaip 60-ties mokslinių
straipsnių… Žmogaus teisių gynimas Kovaliovui – natūralus pratęsimas mokslinės veiklos:
mokslininkas negali susitaikinti su informacijos laisvės nebuvimu, prievartiniu įsitikinimų vienodinimu, su melu. Savo visuomeninėje veikloje Kovaliovas laikosi tų pačių principų, kaip ir
moksle: pilnas faktų žinojimas, atsakingumas už jų tikslų pateikimą, stropumas išvadose. Taip
pat atvirumas ir viešumas… S. Kovaliovas viešai gynė daugelį neteisingai persekiojamų žmonių… Mes solidarizuojamės su S. Kovaliovu ir jo kilnia veikla. Mes reikalaujame jį paleisti…
Vilniuje 1975 m. gruodžio 12 d. teismas skyrė S. Kovaliovui 7 metų laisvės atėmimo,
bausmę atliekant griežto režimo lageryje, ir 3 metus tremties222.
Buvo ištremtas septyneriems metams į gulagą Permės regione ir Christopolio kalėjimą,
trejus metus praleido tremtyje Kolymoje, vėliau – Kalinine, Tverėje.
Po Sovietų Sąjungos žlugimo S. Kovaliovas pasuko į oficialiąją politiką. 1991 m. sausį
jis perkūrė Rusijos žmogaus ir civilinių teisių deklaraciją ir buvo pagrindinis Rusijos
Federacijos Konstitucijos antrojo straipsnio (Žmogaus ir piliečio laisvės ir teisės) autorius.
1990–1993 m. buvo išrinktas Rusijos Federacijos žmonių deputatu, buvo Rusijos Federacijos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo narys ir Prezidento žmogaus teisių komisijos vadovas, Rusijos parlamento (Valstybinės Dūmos) Žmogaus teisių komisijos narys. 1993–
1995 m. – Rusijos Valstybinės Dūmos
narys. 1996-aisiais S. Kovaliovas tapo
Europos Sąjungos Parlamento Rusijos delegacijos nariu. 1993 m. įkūrė
judėjimą, o vėliau politinę partiją –
„Rusijos Pasirinkimas“ (Выбор России)223. Dabar ši partija vadinasi „Demokratinis Rusijos pasirinkimas“
(Демократический выбор России).
Ankstyvaisiais 1994 m. S. Kovaliovas
atvirai prieštaravo Rusijos kariniam
įsikišimui į Čečėniją. Jis asmeniškai
pranešinėjo apie Pirmojo Čečėnijos
karo tikrovę. Jo dieniniai raportai telefonu ir televizijoje nuteikinėjo rusišką
LR Seimo pirmininkė I. Degutienė įteikia Laisvės premijos
publiką prieš karą. Dėl savo aktyvu- statulėlę pirmajam (2011 metų) Laisvės premijos laureatui
mo buvo pašalintas iš Dūmos posto
S. Kovaliovui (1930–2021). LR Seimas, Vilnius, 2012 m.
O. Posaškovos nuotr.,
1995 m. S. Kovaliovas buvo atviras auLR
Seimo
archyvas
XI-180-520120113-051
toritarinių požiūrių Vladimiro Putino
221 S. Kovaliovo suėmimas. LKBK, 1975, Nr. 14.
222 Sergejus Kovaliovas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. Prieiga
internetu: http://genocid.lt/centras/lt/1568/a/
223 Sergejus Kovaliovas. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sergejus_Kovaliovas
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administracijoje kritikas. 1996 m. jis paskirtas Jelcino prezidentinės Žmonių teisės komisijos
vadovu. Sergejus Kovaliovas pelnęs daugybę apdovanojimų ir premijų. 1995 ir 1996 m. S. Kovaliovas buvo nominuotas Nobelio taikos premijai, 2011 m. apdovanotas Laisvės premija224.

Pirmojo Laisvės premijos laureato S. Kovaliovo susitikimas su Lietuvos Respublikos vadovais. Stovi iš kairės:
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Europos Parlamento narys
Vytautas Landsbergis su žmona Gražina Ručyte-Landsbergiene, Alma Adamkienė, LR Prezidentas Valdas
Adamkus, LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Laisvės premijos laureatas Sergejus Kovaliovas, Seimo Pirmininkė
Irena Degutienė, užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, Rasa Kubilienė, Ministras Pirmininkas
Andrius Kubilius. 2012 m. sausio 13 d. O. Posaškovos nuotr., LR Seimo archyvas XI-180-S20120113-012

Sergejus Kovaliovas, vienas ryškiausių praėjusio amžiaus Sovietų Sąjungos disidentų,
Rusijos žmogaus teisių gynėjas, aktyvus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo rėmėjas,
mirė Maskvoje 2021 m. rugpjūčio 9 d. Kaip skelbė LRT, Istorinės, švietimo ir žmogaus teisių
draugijos „Memorial“ pranešime rašoma225:
Mums stigs Sergejaus Adamovičiaus visais atžvilgiais – kaip mylimo vyresnio draugo,
bebaimio bendražygio, intelektualo ir patarėjo, visada ir visur ištikimo žmogaus teisių idėjai –
kare ir taikos metu, politikoje ir kasdieniame gyvenime. Gili užuojauta artimiesiems.
Kardinolas S. Tamkevičius prisimena226:
Kalėdamas Permės lageryje Sergejus Kovaliovas yra pasakęs: „Vis daugiau galvoju apie
Dievą.“ Nežinau, ar gyvenimo pabaigoje jis surado Dievą, ar liko tik pakeliui link Jo, nes
lankydamasis Lietuvoje 2013 m. kalbėjo: „Nežinau, ar Dievas yra, ar ne.“ Tačiau tokio pasiaukojimo ginant žmonių teises ir tiek artimo meilės, kiek jos turėjo šis taurus rusų tautos
sūnus, nelengva rasti net ir tarp religingų žmonių. Viliuosi kažkada jį sutikti Dievo artumoje.
224 Ten pat.
225 M. Andrukaitytė. Mirė vienas žymiausių Rusijos žmogaus teisių aktyvistų Kovaliovas. Lrt.lt [interaktyvus], 2021 rugpjūčio 9. Prieiga internetu: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1465250/mire-vienas-zymiausiu-rusijos-zmogaus-teisiu-aktyvistu-kovaliovas
226 S. Tamkevičius. In memoriam. Sergejus Kovaliovas. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021 rugsėjo 27. Prieiga
internetu: https://www.bernardinai.lt/in-memoriam-sergejus-kovaliovas/
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ĮVYKIAI IR FAKTAI
Kratos. Tardymai. Teismai. Lageriai. Žudymai
Aiškūs, tikslūs įvykių aprašymai, trumpos, sausos žinutės – visa tai yra neišgalvoti, tikri, konkretūs faktai. Tiksliau sakant, dalis faktų, nes ne visi įvykiai buvo žinomi, ne visi
pasiekdavo redakciją, pagaliau ir neįmanoma suregistruoti viso to, kas vyko kiekvienoje
parapijoje, kiekvienoje mokykloje, universitete, kiekviename Lietuvos mieste ir kaime,
nekalbant jau apie įvykius saugumo kabinetuose ir KGB požemiuose. Kiekvieną dieną kas
nors nuskriaudžiamas, neteisingai apkaltinamas, kam nors neleidžiama pasinaudoti elementariausiomis, net įstatymu garantuotomis teisėmis, iš ko nors tyčiojamasi, kas nors persekiojamas ar bauginamas…
Skaitai Kronikoje surašytus faktus ir jauti, kaip nelengva tarnautojui, mokytojui,
kolūkiečiui ar saugumiečių išjuokiamam pradinukui paslėpti baimę ir ašaras, kokio užsispyrimo tylėti reikėjo KGB tardomam paaugliui ir kaip brangiai už ištikimybę Tiesai
sumokėjo kunigas. Kita medalio pusė – nenuginčijama jų dvasios pergalė prieš pasaulio galinguosius, prieš patyčias, klastą, brutalią jėgą. Šito negalėjo nesuprasti KGB. Todėl kiekvieną
kartą, išleisdami iš savo rūmų, kagėbistai primindavo, kad, gink Dieve, pokalbis nepatektų į
Kroniką. Čekistai bijojo viešumos, nes Kronika buvo kovos už tiesą, už laisvę šauklys.
1973 m. pradžioje kai kurių rajonų ir miestų vykdomieji komitetai pareikalavo, kad
visos įstaigos, ūkiai ir organizacijos, kartu ir religinės bendruomenės, atsiųstų rašomųjų
mašinėlių šriftus. Reikalavime buvo nurodyta227:
Prašau iki š. m. kovo 22 d. prisiųsti Vykdomajam komitetui Jūsų vadovaujamoje
įstaigoje (įmonėje, ūkyje, organizacijoje ar privačių asmenų) turimų rašomųjų mašinėlių
šriftų pavyzdžius. Jų reikia atspausdinti du pirmuosius egzempliorius standartiniame popieriaus lape pagal pridedamo teksto pavyzdį. Be to, prašau pranešti mums, kokios pas Jus
dar yra rašomos mašinėlės, kurių šriftų pavyzdžių atsiųsti negalite dėl sugedimo, remonto
bei kitų priežasčių.
Siunčiant šriftų pavyzdžius, reikėjo nurodyti rašomos mašinėlės numerį ir pavadinimą.
Kad laisvės žodis neplistų, prieš sovietines šventes įstaigų vadovai reikalavo visas rašomąsias
mašinėles sunešti į vieną kambarį ir jį užplombuodavo228.
Buvo draudžiama ne tik laisva spauda, bet ir kiti dalykai: dainuoti senovines lietuviškas
dainas, domėtis Lietuvos istorija, tradicijomis… Nepaklūstantiems grėsė represijos.
1973 m. Vilniaus saugume buvo tardomi šie lietuviai: Birutė Andrašiūnaitė (inžinierė),
Marytė Božytė (VU IV kurso studentė, lituanistė), Birutė Burauskaitė (inžinierė), Kazimieras Eigminas (baigęs lietuvių kalbą VU), Elena Eimaitytė (baigusi vokiečių kalbą), Reda
Jakučionytė (inžinierė), Zenonas Jakučiūnas (muzikas, baigęs konservatoriją.), Veronika Janulevičiūtė (Jaunimo teatro etnografinio ansamblio dalyvė), Virginija JasukaitytėAšmontienė (VU studentė lituanistė), Alfonsas Juška (biofizikas), Donatė Kanevičiūtė
(matematikė), Danas Kaukėnas („Vakarinių naujienų“ korespondentas), Kęstutis Labanaus227 Rašomųjų mašinėlių suregistravimas. LKBK, 1973, Nr. 6.
228 Ten pat.
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kas (Paminklų restauravimo instituto darbuotojas), Rimas Matulis (baigęs anglų kalbą),
Kazimieras Misius (inžinierius), Egidijus Norvaišas (aspirantas, fizikas), Algimantas Petrauskas (inžinierius), Teresė Povilaitytė (lituanistė), Alfonsas Ramonas (fizikas-matematikas), Albinas Simokaitis, (Sanitarinės-epideminės stoties instruktorius), Edma Stankevičius
(VU studentas, žurnalistas), Jonas Trinkūnas (VU istorijos-filosofijos aspirantas), Zita
Vanagaitė229.
Šiems inteligentams tardytojai priekaištavo, kad per išvykas į Rytų Prūsijos Sambijos
sritį (Karaliaučiaus sritis) domisi ir kelia viešumon senųjų kultūros paminklų naikinimą,
ant piliakalnių degina žvakeles. Saugumiečiai klausinėjo apie išvykas į Uralą ir Sibirą: kodėl
per jas bendrauja su lietuviais tremtiniais, domisi buvusiaisiais lageriuose. Kaltino, kad
per išvykas į Kaukazą bando užmegzti ryšius su nacionalistiniais armėnų, gruzinų ir kitų
tautybių sluoksniais.
***
1976 m. gruodžio 27 d. į Vilniaus KGB buvo iškviestas Paberžės (Kėdainių r.) klebonas kunigas Stanislovas Dobrovolskis. Du saugumiečiai kelias valandas „mokė“ kunigą
Stanislovą, ką daryti ir ko vengti, kad būtum lojalus Tarybų Sąjungos pilietis ir kunigas.
„Mokytojai“ iš KGB pareiškė Paberžės klebonui, kad jis esąs neramiausias Lietuvos kunigas. Saugumiečiai oficialiai kunigą Stanislovą įspėjo dėl jo pamokslų, kuriuos jie vadino
antitarybiniais. Oficialų perspėjimą pasiuntė LTSR prokuratūrai.

Kunigas, pamokslininkas,
vienuolis kapucinas,
pasipriešinimo sovietinei
okupacijai veikėjas
tėvas Stanislovas Dobrovolskis
(1918–2005).
Nuotr. iš Vikipedijos

Kunigas Stanislovas kelis kartus per pamokslą paragino tikinčiuosius atitiesti nugaras,
kurios sulinko Hitlerio ir Stalino laikais, t. y. būti drąsiais ir sąmoningais katalikais230.
Paberžės klebono kunigo Stanislovo vardas tuo metu buvo žinomas ne tik Lietuvoje,
bet ir Tarybų Sąjungoje. KGB žinojo, kad pas kunigą Stanislovą atvažiuoja daug studentų,
mokslininkų, inteligentų, turistų pasižiūrėti jo įdomaus muziejaus, bet labiausiai bijojo,
kad kunigas jų neužkrėstų „antitarybinėmis“ idėjomis. Buvo planuojama tėvą Stanislovą iš
Paberžės iškelti231.
229 Vilniuje KGB ištardė 23. LKBK, 1973, Nr. 6.
230 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1977, Nr. 26.
231 Ten pat.
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***
1981 m. birželio ir rugsėjo mėn. Klaipėdos katalikų bažnyčios komiteto narių ir tikinčiųjų delegacijos lankėsi Maskvoje Komunistų partijos centro komitete ir pas Religijų reikalų tarybos pirmininką Kurojedovą su tikinčiųjų pareiškimais grąžinti neteisėtai valdžios
atimtą Klaipėdos katalikų bažnyčią (žr. skyrių „Dokumentai“). Pareiškimo tekstas232:
Mes, Klaipėdos miesto ir visos Lietuvos Katalikų Bažnyčios tikintieji, kreipiamės į Jus,
Aukščiausios Tarybos Pirmininke, ir prašome grąžinti mūsų lėšomis ir darbu pastatytą
katalikų bažnyčią Klaipėdoje.
Ši bažnyčia buvo pradėta statyti 1956 m., gavus leidimus iš TSRS Aukščiausios Tarybos
Prezidiumo, TSRS Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. 1961 m., pastačius
bažnyčią, bet dar nepradėjus jai veikti, tuometinio Aukščiausiojo Prezidiumo Pirmininko
Chruščiovo įsakymu minėtoji bažnyčia iš tikinčiųjų buvo atimta.
Dabartiniu metu mūsų lėšomis ir darbu pastatytoji bažnyčia yra paversta filharmonijos
sale, o mes, tikintieji, pasistatę tokią erdvią bažnyčią, turime vargti dėl tvankos bei spūsties
mažutėje (220 m) bažnytėlėje arba šalti lauke. Klaipėdos mieste ir apylinkėse yra apie 100 000
tikinčiųjų.
Jausdamies neteisingai nuskriausti, 1974 m. apie 3500 tikinčiųjų parašais kreipėmės į
Religijų reikalų tarybos Įgaliotinį Maskvoje. 1979 m. kovo mėn. 10,241 tikinčiųjų parašais ir
1979 m. spalio mėn. 149,149 tikinčiųjų parašais kreipėmės į jus, Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininke L. Brežnevai, ir į įgaliotinį Religijų reikalams Kurojiedovą, prašydami grąžinti mūsų pastatytą bažnyčią.
Mes, visi Lietuvos tikintieji, laukiame teisingo sprendimo. Priešingu atveju prašysime ir
rašysime, kol bus grąžinta mums priklausanti bažnyčia.
Atvirą Stalino laikų terorą N. Chruščiovo ir L. Brežnevo metais pakeitė vadinamoji
ideologinė kova. Stengtasi Bažnyčią paversti klusniu valstybės priedėliu, kaip iš dalies buvo
pavykę Rusijoje su Ortodoksų cerkve. Negana to, 1961 m. vasario 26 d. Klaipėdos bažnyčios
statytojai kunigai Liudvikas Povilonis ir Bronius Burneikis buvo patraukti baudžiamojon
atsakomybėn233.
Bažnyčią statė Klaipėdos darbo žmonės, statybą aukomis rėmė visi Lietuvos tikintieji,
visos parapijos. Tik pastačius, prieš pat pašventinimą, bažnyčią tarybinė valdžia konfiskavo,
nugriovė bokštą ir pavertė ją valstybine filharmonija. Visi daugkartiniai Klaipėdos tikinčiųjų prašymai liko neišklausyti. Vargo tikintieji ir kunigai, nes turėjo pernelyg mažą Klaipėdos
miesto maldos namelį. Žmonės medėsi lauke lietui lyjant, kentė šaltį, nes bažnytėlė negalėjo
visų sutalpinti234.
***
Nuo senų laikų Grūstės (Mažeikių r.) kapinėse stovėjo didelė, graži koplyčia, kurią vietos gyventojai gerbė ir noriai lankė.
1976 m. rudenį į Grūstę atvažiavo Vilniaus ateistinio muziejaus (muziejus buvo
Šv. Kazimiero bažnyčioje) ir Mažeikių rajono kraštotyros skyriaus darbuotojai ir pareikalavo, kad kapų sargė atidarytų koplyčią. Atvykusieji sakėsi norį ją apžiūrėti kaip architektūrinį
232 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1982, Nr. 52.
233 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1979, Nr. 38.
234 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1985, Nr. 66.

179

paminklą. Suėję į koplyčią nekviesti svečiai puolė nukabinėti Jėzaus Kristaus kančios kelio paveikslus. Sargė užprotestavo. Kilo triukšmas. Subėgo žmonės, kurie tuo metu taisė
artimųjų kapus, ir pareikalavo iš grobikų leidimo. Muziejininkai, pasivogę kryžiaus kelio
7 paveikslus, sėdo į mašiną ir išvažiavo. Likusius 7 kryžiaus kelio paveikslus pasiėmė saugoti patys tikintieji. Po kelių valandų žmonės vėl pastebėjo atvažiuojant tą patį automobilį.
Dabar „svečiai“ turėjo kažkokį Mažeikių rajono valdžios leidimą. Jie griežtai pareikalavo
atidaryti koplyčią. Neradę likusių paveikslų, pikti išvažiavo savo keliais235. Taip buvo išgelbėti keli Jėzaus Kristaus kančios kelio paveikslai.

Grūstės Šv. Marijos
Magdalenos kapinių
koplyčia (Mažeikių r.).
Nuotr. iš Vikipedijos

Grūstės Šv. Marijos
Magdalenos kapinių
koplyčios altorius
(Mažeikių r.).
Nuotr. iš Vikipedijos
235 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1977, Nr. 26.

180

Grūstės Šv. Marijos Magdalenos koplyčia – veikianti katalikų koplyčia Mažeikių rajone, Sedos seniūnijoje, Grūstės kaimo kapinėse. Koplyčia su varpine stūkso kapinių centre,
kalnelyje. Prie jos patenkama pro puošnius kapinių vartus su įrašu „Čia palaidoti brangiausi
mūsų turtai“. Koplyčia naudojasi ne tik Sedos, bet ir aplinkinių rajonų tikintieji. Ją aptarnauja Sedos bažnyčios klebonas. Liepos mėnesį Grūstės kapinių koplyčioje vyksta šv. Marijos
Magdalenos atlaidai. Pirmasis žinomas koplyčios paminėjimas randamas Sedos parapijos
vizitacijos knygoje, kuri rodo, kad 1791 m. Grūstės koplyčia jau buvo, o jos centriniame
altoriuje yra šv. Magdalenos Marijos paveikslas.

Grūstės kapinių vartai (Mažeikių r.). Nuotr. iš Vikipedijos

1816 m. koplyčia iš pagrindų suremontuota, 1880 m. parapijiečių atstatyta. Sovietmečiu
koplyčia remontuota 1986 m. – ją (taip pat Renavo ir Sedos bažnyčias) remontavo kunigas klebonas J. Šiurys. 2014 m. koplyčia vėl suremontuota. Vykdant projektą atliktas stogo
remontas – atnaujinta stogo danga, įrengta lietaus vandens nutekėjimo sistema, pakeisti
pastato išorės sienose suręstose iš pusrąsčių vainikai ir apkalti dailylentėmis236.
236 Grūstės koplyčia. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Grūstės_koplyčia
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***
Vilniuje 1975 m. gruodžio 31 d. naktį į Naujuosius Metus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (Žvėryne) nežinomi piktadariai permušė pusiau statulą, numušė rankas237.
***
Beveik po šimto metų, 1975 m. lapkričio mėnesį, vėl iš naujo pasirodė pogrindinis leidinys „Aušra“. Sovietų okupacijos metu dvasinės vertybės – tikėjimas, dora, kalba, literatūra
ir visa lietuviškoji kultūra – buvo atidūrusios pavojuje. Lietuva buvo dvasiškai žlugdoma,
stengiamasi nutylėti didvyrišką jos praeitį. Kronikoje buvo nuogąstaujama, kad mokyklose
taip mažai vietos skiriama Lietuvos senovės istorijai, taip skurdžiai leidžiama istorinė
literatūra ir ta pati cenzorių yra negailestingai žalojama, o prieš karą išleisti Lietuvos istorijos vadovėliai rūpestingai naikinami (A. Šapokos „Lietuvos istorija“ buvo uždrausta).
Klastojant istorinius faktus, siekta apjuodinti Lietuvos praeitį.
Kronikoje buvo pažymima, kad „Aušros“ tikslas – sunkiais laikais gaivinti lietuvio
dvasią, ugdyti tautinį supratimą, tautos dorovingumą, skatinti visokeriopą pažangą. Lietuvių tauta išsilaikys, jei bus kultūringesnė ir dvasingesnė už pavergėjus238.
***
Kronikai rūpėjo ir negailestingas Lietuvos gamtos niokojimas. 1976 m. buvo spausdinamas dvidešimt vieno Lietuvos intelektualo pasirašytas memorandumas, skirtas LKP
Centro komitetui: jame išreikštas susirūpinimas krašto ekologija. Intelektualai konstatavo,
kad Nevėžis, Dangė – tiek užterštos upės, kad visa gyvybė jose žuvusi. Pastačius Kėdainių
superfosfato kombinatą išdžiūvo Juodkiškių miškas, o netoli Jonavos azotinių trąšų gamyklos nyksta Panerio miškas. „Nemuno ties Kaunu patvenkimas yra pavyzdys kaip nereikia daryti… Šiandien Birštonas gausus jau ne pliažais, o purvynais panemunėse. <…> Neris
apsivalo tik už 100 km nuo Vilniaus. <…> Nyksta Nerijos kopos“, – rašoma memorandume239.
***
1967 m. „Minties“ leidykla išleido Vytauto Dėno knygą „Ir mirdami kovojo“. Apybraižoje „Juzelė atėjo“ aprašoma, kaip Skardupių kunigas Vincentas Gelgota nužudė Žvirgždaičių valsčiaus (Šakių r.) tarybinę darbuotoją Juzelę. Kunigas pareikalavo V. Dėno atšaukti
šį šmeižtą. V. Dėnas atsakė: „Jūs suimtojo Gniazevičiaus byloje nieku dėtas, o buvote apkaltintas visai melagingai. Už įvykusią klaidą aš nuoširdžiai dar kartą jus atsiprašau“, tačiau
šmeižikiško kaltinimo neatšaukė, nurodęs: „Atšaukimo atspausdinti „Komjaunimo tiesoje“ ir
Kapsuko bei Šakių rajoniniuose laikraščiuose negalėjau, nes mano atsiprašymo nepriėmė.“240
Taip ir liko kunigas be kaltės kaltas.

237
238
239
240
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Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1976, Nr. 22.
Pirmieji „Aušros“ spinduliai. LKBK, 1975, Nr. 20.
Gelbėkime Lietuvos gamtą. LKBK, 1975, Nr. 20.
Šmeižtas neatšaukiamas. LKBK, 1975, Nr. 19.

***
1978 m. birželio 16 d. Kaišiadoryse įvyko LKP miestų ir rajonų komunistų partijos
komitetų sekretorių ir kitų ideologinės propagandos darbuotojų pasitarimas. Pagrindinis
tikslas – kaip toliau „komunistiškai auklėti darbo žmones“. Šį kartą kalbėta apie civilinių
apeigų ir tradicijų, kurios turėtų pakeisti religines apeigas ir tradicijas, propagavimą.
Dalyvių kalbos buvo išleistos atskira brošiūra „Medžiaga“ (sudarytojas P. Mišutis, Vilnius,
1979). LKP komiteto sekretorė T. Bitinaitė per pasitarimą konstatavo241:
<…> iš praktikos žinome, jog dar nemaža dalis apeigas dvigubina. Jaunimo tarpe formuojasi nesveika mada tuoktis bažnyčioje. Prašmatnumo etalonu laikoma – tuoktis vakare
kažkurioje bažnyčioje prie Kauno marių. Kartais religiniais patarnavimais naudojasi ir netikintieji, teigdami, kad tuo palaiko nacionalines tradicijas.
LKP CK sekretorius ideologijai J. Kuolelis (1930–2017) susirūpino, ką pasakys Krem242
lius :
Prieš kurį laiką respublikoje lankėsi TSKP CK brigada, analizavusi padėtį šiame darbo bare. Tai šiuolaikinio gyvenimo, ideologinės situacijos padiktuoti klausimai. Į juos rimtą
dėmesį atkreipė TSKP CK Politinis biuras. Pirmą kartą toks dėmesys“. Pasitarimo dalyviams
pažėrė ir Kremliaus išsakytas pastabas: „Nepakankamai dirbame užkirsdami kunigų poveikį
vaikams, jaunimui <…> turime intensyviau kovoti su dar pasitaikančiomis religinėmis atgyvenomis komunistų bei komjaunuolių tarpe – būna atvejų, kai palaikomi ryšiai su bažnyčia.
Tai neturi likti nepastebėta <…> Mes neužkertame kelio vienuoliaujančių žmonių veiklai.
Tokių žmonių skaičius ne tik mažėja, bet auga. Blogiausia, kad jie dirba pogrindyje, o už
pogrindį paprastai, draugai, negiriama.
Kremlius už tokius „nusikaltimus“ nepaglostė – komunistai aktyvistai negavo Lenino
ordino. Kremliaus skatinamas propagandistas J. Kuolelis davė nurodymus243:
Turi būti žinomas užregistruotų ir neužregistruotų bendruomenių, grupių skaičius,
tikinčiųjų skaičius, jų sudėtis, kulto tarnų charakteristika, kas sudaro vykdomuosius organus,
bažnyčių aktyvą, kaip atsižvelgiama į tikinčiųjų nacionalines ir konfesines ypatybes, kas tie
tikintieji – amžius, lytis, profesija, socialinė padėtis, religinių apeigų būklė – krikštynos, santuoka, laidotuvės ir t. t., labiausiai paplitusių švenčių – atlaidų – charakteristika, kiek lanko,
kas lanko, kodėl lanko. Vienuoliaujančių, kitais žodžiais, parazituojančių, pogrindis. Jo aktyvumas. Turime žinoti! Kad pogrindžio nebūtų! O jeigu jau žinome, jo, galima sakyti, nebėra.
Pagal sovietus visi tikintieji turėjo būti „suinventorizuoti“, turėti asmeninius numerius,
kaip nacių lageriuose. Taip pat nurodoma sekti, šnipinėti, o svarbiausia – susekti pogrindį ir
jį likviduoti. Per pasitarimą aiškiai išsakytas pagrindinis tikslas – griauti Bažnyčią iš vidaus.
Todėl ir buvo verbuojami agentai Kauno kunigų seminarijoje, integruojami savi agentai
Bažnyčios vadovybėje, šantažuojami kunigai.
Maskvą ir J. Kuolelį bei jo bendražygius erzino drąsi tikinčiųjų laikysena, jų pareiškimai, drąsa reikalauti savo teisių. Jiems kėlė nerimą tai, kad tikinčiųjų skundai ir pareiškimai patenka į užsienio spaudą ir radijo bangomis pasklinda po visą pasaulį. Tai formavo
nedemokratinės TSRS valstybės įvaizdį. Ji nebegalėjo girtis esanti pati demokratiškiausia
valstybė pasaulyje.
241 Bedievių nerimas. LKBK, 1979, Nr. 39.
242 Ten pat.
243 Ten pat.
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***
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos altoriuje kabojo Švč. Mergelės
Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas. Šį paveikslą Aleksandras VII 1661 m. liepos 30 d. Kristupui Zigmantui Pacui dovanojo kaip ypatingą palankumo ženklą steigiant
kamaldulių vienuolyną. Mecenatas 1672 m.
atvaizdą perdavė kamalduliams, jie paveikslą pakabino Pažaislio vienuolių chore – jam
skirtame žydrai dažytame, sidabruotais drožiniais puoštame altoriuje. Per daugybę karų,
gaisrų ir okupacijų paveikslas kabojo Kauno
bazilikoje. 1979 m. rugpjūčio 29 d. iš katedros
paveikslą pavogė. Nusikaltėlį Igorį Čistiakovą
sugavo ir nuteisė, bet grąžinti paveikslą valdžia delsė. Ilgas delsimas sukėlė gandų bangą. Vieni kalbėjo, kad paveikslas visai nebus
grąžintas, kiti – kad paveikslo vogimas inscenizuotas, siekiant jį atimti, treti – kad vyriausybė nori nusavinti. Tikintieji kreipėsi
į LKP CK sekretorių Petrą Griškevičių su
reikalavimu paveikslą sugrąžinti. Surinkti
5698 tikinčiųjų parašai244. Paveikslas buvo
grąžintas. Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu
Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike gėlių vainike paveikslas yra Pažaislio vienuopaveikslas Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilyno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas
lankymo pas Elžbietą bažnyčioje. Nuotr. iš Kauno
Elžbietą bažnyčioje.
arkivyskupijos archyvo
***
Aštuntajame dešimtmetyje suintensyvėjo saugumiečių vykdomos kratos. 1979 m.
spalio 3 d. krata buvo daroma pas Helsinkio grupės narį Algirdą Statkevičių. Kratos metu
paimta Kronika (Nr. 34), taip pat saugumiečiai rado herbinį antspaudą su Vyčiu ir žodžiais:
„Lietuvos Laisvės Lyga. Tautinė Taryba“245.
1980 m. sausio 9 d saugumietis Marcinkevičius iškratė lietuvių kalbos mokytojo Povilo Pečeliūno butą. Rado pogrindinius leidinius „Alma Mater“, „Aušra“ ir A. Maceinos „Filosofijos kilmė ir prasmė“. Mokytojas P. Pečeliūnas po kelių dienų buvo atleistas iš darbo
„už amoralų elgesį“246.
1980 m vasario 6 d. Adutiškio (Švenčionių r.) krata atlikta klebono, lietuvių Helsinkio grupės nario Broniaus Laurinavičiaus bute. Ją atliko tardymo skyriaus darbuotojai
J. Matulevičius, R. Rainys ir Saugumo komiteto darbuotojai Albrikas, Sventauskas, Gudas,
Rukšėnas ir Riabinas. Paimtos dvi rašomosios mašinėlės, leidinys „Tiesos keliu“, įvairių
dokumentų ir laiškų247.
244
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1980 m. vasario 18 d. Alytaus milicijos kapitonas Baranauskas atliko kratą pas kunigo Antano Gražulio tėvus, gyvenančius Miroslavo parapijoje, Mankūnų kaime. Per kratą
paimta knyga „Dieviškojo Išganytojo Kančios sargyboje“, 380 kilogramų balto popieriaus ir
religinė knyga „Mūsų bočių takais“248.
***
Kratos dažnėjo. Po 1986 m. gegužės 22 d. kratų (pas kauniečius Algirdą Patacką, Antaną
Patacką, inžinierių Paulių Martinaitį, menotyrininką Petrą Kimbrį, inžinierių Edvardą
Šiugždą, fotografą Gytį Ramošką) iki spalio 1 d. saugumo buvo tardomi apie 60 asmenų.
Tarp jų – kauniečiai filologas Vytas Ališauskas, matematikas Algis Saudargas, Aušra Saudargaitė, architektas Rimantas Zimkus, skulptorius Vladas Rukša, Adelė Urbonaitė, gydytoja
Kurklinskienė, Ramūnas Kurklinskas, inžinierė Adelė Misiūtė, buvęs Žemės ūkio akademijos dėstytojas Vladas Kudirka, Arūnas Rekašius, inžinierius Vytautas Volskis, Žemės ūkio
akademijos dėstytojas Prutenis Janulis, studentė Jūratė Banevičiūtė, buvęs politinis kalinys
Liudas Simutis, pensininkė Birutė Federavičienė, buvęs Žemės ūkio akademijos dėstytojas
Jonas Algirdas Lazauskas, restauratorius Antanas Jucevičius, darbininkas Kostas Lukėnas,
architektas Vytautas Petrašonis, buvęs politinis kalinys Petras Plumpa, architektas Henrikas Sambora, matematikas Rolandas Razulevičius, Nijolė Patackienė (Algirdo Patacko žmona), M. Dambrauskienė (politinio kalinio Liudo Dambrausko žmona – jai saugumiečiai
siūlė rašyti malonės prašymą, jei nenorinti, kad vyras mirtų kalėjime), inžinierius Viktoras
Krūminis, filosofas Albinas Plėsnys, vilniečiai filologas Rimantas Matulis, gydytoja Gaudenta Juozapaitytė, inžinierius Juozas Prapiestis, Zarasų rajono gydytoja Ramunė Butkevičiūtė-Jurkuvienė, garliaviškis Adolfas Teresius. Visi tardomieji buvo klausinėjami apie
ryšius su Algirdu Patacku (1942–2015), Algiu Saudargu, Petru Kimbriu. Tardytojai stengėsi
surasti liudininkų, kurie patvirtintų Antano ir Algirdo Patackų „antitarybinę veiklą“. Antanui Patackui (Algirdo Patacko tėvas) buvo inkriminuojama knygos „Kunigas Ambraziejus
Jakavonis.1886–1986“ ir leidinio apie Baltarusijos lietuvius autorystė249.
***
1983 m. gegužės 16–18 d Vilniuje, Aukščiausiajame Teisme, vyko Jadvygos Bieliauskienės teismas.
Į posėdžio salę pateko tik artimiausi giminės. Ties
Aukščiausiuoju Teismu ir Lenino (dabar – Gedimino)
prospekte buvo pilna milicijos.
Prokuroras Jadvygą Bieliauskienę kaltino antitarybine veikla: vaikų katekizacija bažnyčioje, antitarybinės literatūros platinimu ir dauginimu. Literatūrą,
kurią rado per kratą – A. Šapokos „Lietuvių istoriją“ ir
B. Brazdžionio eilėraščius, priskyrė „antitarybinei“, paPasipriešinimo sovietiniam režimui
veikėja Jadvyga Bieliauskienė Atgimimo vojingai visuomenei. Teismas nuteisė J. Bieliauskienę
metu. (1929–2009). Nuotr. iš Vikipedijos 4 metų griežto režimo lagerio ir 3 metams tremties250.
248 Ten pat.
249 Kratos ir tardymai. LKBK, 1986, Nr. 72.
250 Jadvyga Bieliauskienė antrą kartą išeina gulago keliais. LKBK, 1983, Nr. 58.

185

***
1985 m. balandžio 2 d. į Šakių vykdomąjį komitetą buvo sukviesti rajono bažnyčių
dvidešimtukai (parapijos narių komitetai). Susirinkimui vadovavo RRT įgaliotinio pavaduotojas Olšauskas. Pavaduotojui didžiausią nerimą kėlė baigusieji pogrindinę kunigų seminariją, juos vadino apsišaukėliais, nieko nebaigusiais, neturinčiais šventimų. „Tai įvairūs
nusikaltėliai, neretai už tarybinių įstatymų nesilaikymą sėdėję kalėjimuose arba dar ir dabar
juose atliekantys bausmes, o jūs pas juos einate išpažinties!“ – kalbėjo ir stebėjosi lektorius.
Kaip pavyzdį nurodė už Vėlinių procesiją nuteistą pogrindinę kunigų seminariją baigusį
kunigą Joną Kastytį Matulionį. Priminė, kad yra atvejų, kai parapijų klebonai tokius kunigus įdarbina zakristijonais ar vargonininkais ir šie bažnyčioje dirba kunigo darbą. Gąsdino,
kad už tokius įdarbinimus bus baudžiami ne tik klebonai, bet ir parapijų komiteto nariai.
Olšauskas nurodė, kad parapijų komiteto nariai, pastebėję bažnyčioje svetimą kunigą, privalo patikrinti, ar jis turi registracijos pažymėjimą, ir, jeigu neturi, išvaryti iš bažnyčios251.
***
1985 m. buvo apiplėštos bažnyčios – Šv. Antano ir Šv. Mato (Kaune), Dūkšto, Švenčionėlių, Braziūkų, Tūbausių (Kretingos r.), Kaunatavo (Telšių r.), Lenkimų (Skuodo r.). Bandyta apiplėšti Šančių bažnyčią, tačiau plėšikai sulaikyti nusikaltimo vietoje, tik nenubausti252. Anksčiau, 1970 m., viena po kitos buvo sudegintos bažnyčios: Sangrūdos, Gaurės ir
Batakių253. Nusikaltėliai neišaiškinti.
***
Saugumiečiai, nežinodami, kaip toliau kovoti su nepaklusniais tikinčiaisiais, pradėjo
gąsdinti fiziniu susidorojimu. 1975 m. Kaune, prie Aleksoto kelto, einant į bažnyčią buvo
užpulta ir peiliu sužalota vienuolė seselė, vaikų katechetė Stanislava Lukšaitė. Moteris ligoninėje mirė254.
1978 m. kovo 10 d. naktį banditai užpuolė Šiluvos kunigą Vaclovą Grauslį – sužalojo
peiliu, teko gydytis ligoninėje. Vienas užpuolikas vilkėjo milicininko uniformą. 1980 m.
balandžio 28 d. bažnyčioje užpuolė ir žiauriai sumušė Karmėlavos kunigą Benediktą Povilanskį. 1980 m. rugsėjo 13 d. naktį piktadariai, įsiveržę į Kulautuvos kleboniją, sumušė
Kauno arkivyskupijos kanclerį kunigą Antaną Bitvinską. Teko gydytis ligoninėje. 1980 m.
spalio 1 d. naktį plėšikai užpuolė Griškabūdžio kleboną kunigą Vytautą Užkuraitį, sužeidė
peiliu, sužalojo galvą. Klebonas gydėsi Šakių ligoninėje255.
Padegtos Sangrūdos (Kalvarijos sav.), Batakių (Tauragės r.) ir Gaurės (Tauragės r.)
bažnyčios. Per 1978–1980 metus apiplėštos šios bažnyčios: Kauno Mažoji Prisikėlimo,
Upynos, Žemaičių Kalvarijos, Sedos, Juozapavo, Tryškių, Gaudanavo, Kuršėnų, Dotnuvos, Josvainių, Baptų, Vilkijos, Alsėdžių, Joniškėlio, Vyžuonos, Klovainių, Skiemonių, Balbieriškio256.
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TTGK komitetas šiuos nusikaltimus perdavė LTSR prokurorui, reikalavo imtis skubių
priemonių ir užkirsti kelią nusikaltimams, o nusikaltėlius patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Deja, nė vienu paminėtu atveju nusikaltėliai neišaiškinti, o gal ir nesistengta išaiškinti. Tada komitetas dokumentą perdavė Madrido konferencijai.
Konferencija vyko 1980–1983 m. Madride. Jos dalyviai patvirtino teisę kurti laisvas
profsąjungas, laisvai veikti religinėms bendruomenėms ir kita, pasirašė ir TSRS atstovai.
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos išlaisvinimo komiteto atstovai iš JAV. Jie pristatė Bažnyčios
ir tikinčiųjų diskriminacijos faktus ir Molotovo–Ribentropo pakto padarinius, reikalavo iš
Lietuvos išvesti TSRS okupacinę armiją257.
***
1981 m. lapkričio 25 d. pasklido žinia, kad tragiškai žuvo
kunigas Bronius Laurinavičius. Tai įvyko 1981 m. lapkričio
24 d. apie 20 val. 20 min. Vilniuje, prie F. Dzeržinskio ir Žalgirio gatvių sankryžos. Savivartis sunkvežimis „Maz-503“, vairuojamas Lazutkino, Adutiškio kleboną, Lietuviškosios Helsinkio
grupės narį kunigą B. Laurinavičių sužalojo mirtinai. Dauguma gyventojų, išgirdę apie šį tragišką įvykį, vieningai tvirtino,
kad tai – seniai planuotas KGB darbas258.
Į nelaimės vietą atvykę greitosios pagalbos medikai jau
nieko negalėjo padaryti. Jie teigė, kad vyras, atrodo, buvo pastumtas po mašina, nes gulėjo kniūbsčias, delnai buvo švarūs,
o veidas siaubingai sužalotas.
Sunkvežimio „Maz-503“ vairuotojas Lazutkinas, sugrįžęs
po
avarijos
į garažą, pasakojo bendradarbiams apie nelaimę,
Kunigas, Lietuvos
Helsinkio grupės narys
bet kartu guodėsi nebūsiąs baudžiamas, nes žmogų po mašina
Bronius Laurinavičius (1913–
pastūmė kažkokie vyrai. Po kelių dienų vairuotojas nutilo ir
1981). Nuotr. iš Vikipedijos
daugiau nieko nepasakojo savo bendradarbiams.
Žmonės, matę avariją ir įtarę, kad tai KGB organizuota avarija, nedrįso viešai kalbėti, bijojo susilaukti saugumo persekiojimų. Liudijo tik keli
nesiviešinantys liudininkai.
Nuėjusi į miliciją medicinos sesuo N. pasakojo, kad matė, kaip ant šaligatvio stovėjo
vyriškis su skrybėle. Prie jo priėjo keli vyrai ir, paėmę už parankių, kažką kalbėjo, o paskui
staiga pastūmė po mašina. Milicija moteriai patarė niekam nepasakoti ir daugiau milicijoje
nesirodyti, nes pati turės didelių nemalonumų. Panašiai tragišką įvykį nupasakojo moksleivis N. – jis teigė, kad vyrai senyvą žmogų pastūmė po besiartinančiu sunkvežimiu259.
Saugumas viską darė, kad garbingo kunigo laidotuvės būtų kuo mažiau iškilmingos ir
kad jose dalyvautų kuo mažiau tikinčiųjų.
Kunigas B. Laurinavičius savo testamente buvo išreiškęs pageidavimą, kad būtų palaidotas prie jo pastangomis pastatytos Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios
257 Madrido susitikimas. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://www.vle.
lt/straipsnis/madrido-susitikimas/
258 Kun. Broniaus Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės. LKBK, 1981, Nr. 50.
259 Ten pat.
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bažnyčios, tačiau Švenčionių rajono vykdomasis komitetas neleido įvykdyti velionio paskutinės valios. Kunigas buvo palaidotas Adutiškyje.
Laidotuvėse dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų. Iš Žagarės atvyko vyskupas tremtinys
Julijonas Steponavičius. Jis prie kapo pasakė prasmingus žodžius260:
Tuo metu, kai daugelis Lietuvos kunigų buvo pabūgę ateistų spaudimo, Švenčionėliuose
pas kun. B. Laurinavičių prie altoriaus vaikai patarnaudavo Mišioms, o mergaitės bėrė gėles
procesijoje. Matydamas skriaudžiamus tautiečius, velionis stojo ginti lietuvių tikinčiųjų
ir Bažnyčios teisių. Dėl to pas jį būdavo daromos kratos, dėl to susilaukdavo įvairiausių
nemalonumų, tačiau visada ėjo tiesiu keliu. Paskutiniu metu buvo apšmeižtas laikraštyje
už tai, kad velionis traukė vaikučius prie Dievo. Ateistų akyse gal tai ir nusikaltimas, bet
tikinčiųjų akyse – tai didelė garbė. Kiekvienas kunigas turi gerai atlikti savo pareigas, kad
mūsų tautos ateitį išlaikytume lietuvišką ir katalikišką.
Tik Atgimimo metais, 1988 m. lapkričio 25 d., B. Laurinavičiaus (1913–1981) palaikai
buvo perkelti iš Adutiškio į Švenčionėlius, kaip jis pageidavo testamente. Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. rugpjūčio 21 d. dekretu kunigas Bronius Laurinavičius po mirties
apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius). 2000 m. jis įtrauktas į XX a. tikėjimo kankinių sąrašą261.
2010 m. gruodžio 4 d. Vilniuje, ties Kalvarijų ir Žalgirio gatvių kampu, atidengtas ir
pašventintas paminklas „Jėzus, nešantis kryžių“ (skulptorius – prof. Antanas Kmieliauskas), įrengtas Broniaus Laurinavičiaus skveras262.
***
1980 m. spalio 8-osios naktį nužudė Luokės (Telšių r.) kunigą kleboną Leoną Šapoką.
Prieš mirtį kunigas buvo kankinamas, iš jo reikalauta pinigų. Tačiau pinigai buvo taupomojoje kasoje. Kunigui suduoti 83 smūgiai, sulaužyti šonkauliai, padarytos trys deginimo žaizdos, peilio žaizda kakle, galop jis pasmaugtas263. Buvo teisiami žudikai Sabaliauskas, Mockevičius, A. Lukšas. Teismas tikrosios tiesos apie kunigo L. Šapokos nužudymą
neatskleidė.
***
1981 m. rugpjūčio 8 d. 20 val. du piktadariai mirtinai peiliu sužalojo Pamūšio (Pakruojo r.) kleboną Leoną Mažeiką ir jo šeimininkę seserį vienuolę Teklę Martinaitytę. Nužudę
kunigą, nusikaltėliai, nieko nepaėmę, pasišalino. Atvykę milicininkai neskubėjo ieškoti
nusikaltėlių, o tikrino stalčius ir skaičiavo pinigus. Bevežant į ligoninę klebonas mirė – jam
buvo supjaustyti vidaus organai, o šeimininkė mirė ligoninėje264.
1981 m. birželio 22 – liepos 6 dienomis Kaune, Panemunėje, buvo teisiama 10 nusikaltėlių grupė, apiplėšusi ir sužalojusi kunigus Vytautą Užkuraitį ir Antaną Bitvinską265.
260 Ten pat.
261 Bronius Laurinavičius. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronius_
Laurinavičius
262 Ten pat.
263 Kun. Leono Šapokos žudikų teismas. LKBK, 1982, Nr. 51.
264 Teroras prieš kunigus. LKBK, 1981, Nr. 49.
265 Ten pat.
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***
1981 m. Utenos rajone naktį trys jaunuoliai apiplėšė Tauragnų bažnyčią, išniekino
Švč. Sakramentą. Teisme apie Švč. Sakramento išniekinimą net nebuvo kalbama. Kunigui
Broniui Šlapeliui paklausus, kur padėjo Švč. Sakramentą, pats teisėjas paaiškino, kad plėšikai
Komuniją suvalgė pirtyje, užsigerdami iš bažnyčios paimtu vynu, ir kad Švč. Sakramento išniekinimas yra niekinis266. Tikintiesiems kėlė nuostabą tai, kad net teisėjas gina nusikaltėlius.
***
1985 m. rugsėjo 16 d. partrenktas pro šalį važiavusio sunkvežimio žuvo buvęs Kauno
kunigų seminarijos rektorius, Kužių (Šaulių r.) parapijos klebonas kunigas Kazimieras Sirūnas. Kunigas buvo saugumo puolamas už vaikų katekizaciją. Gavo įspėjimą, kad bus nubaustas, tačiau pareiškė ir toliau mokysiąs vaikus tikėjimo tiesų, nes tai jo, kaip kunigo, pareiga267.
***
Pasikėsinta į Krokialaukio (Alytaus r.) kunigą Vaclovą Stakėną. 1985 m. rugpjūčio 22osios naktį dvi nepažįstamos moterys prašė kunigą nuvykti pas ligonę Aleksandravičienę į
Daugirdų kaimą. Kunigas nieko neįtardamas pasiėmė iš bažnyčios Švč. Sakramentą, įsėdo
į mašiną, kurią vairavo kažkoks vyras. Pakeliui įsėdo dar du vyriškiai, kunigui užlaužė rankas. Pradėjus šaukti pagalbos, vyras užspaudė miego arteriją, kunigas neteko sąmonės.
Moteris pareikalavo: „Auksas, pinigai arba gyvybė!“ Kunigui pasakius, kad pinigų neturi,
vyrams liepė „paskaičiuoti šonkaulius“. Užpuolikai kunigą nuvežė į mišką, surišo rankas
ir kojas, įmetė į duobę ir paliko mirti. V. Stakėnas didelėmis pastangomis išsikrapštė iš
duobės ir naktį maždaug keturias valandas šliaužė iki pagrindinio kelio Alytus–Simnas.
Jį rado į darbą skubantys žmonės. Nuvežė į miliciją,
šioji surašė įvykio protokolą. Alytaus milicija net
neieškojo nusikaltėlių. Tikintieji buvo įsitikinę, kad
tai KGB sąmoningas teroras prieš TTG katalikų komiteto narį kunigą Vaclovą Stakėną268. Šie žiaurūs
saugumiečių susidorojimai neatbaidė kunigų ir tikinčiųjų nuo kovos su neteisybe, nes jie buvo įsitikinę
savo teisėtumu. Būtent dėl krikščioniškojo tikėjimo
dauguma taikiosios rezistencijos dalyvių puoselėjo vidinę laisvę. Dievo padedami, negailėdami sveikatos,
o kartais ir gyvybės, jie sugebėjo tą vidinę laisvę perduoti tikintiesiems ir taip nutiesė kelią į bręstantį
Atgimimo Sąjūdį. Žymi Rusijos disidentė Liudmila
Aleksejeva pažymėjo: „Mes pradėjome nelaisvoje
šalyje elgtis kaip laisvi žmonės“ 269.
Kunigas Vaclovas Stakėnas.
Nuotr. iš Vikipedijos
266
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Kunigų seminarija KGB akiratyje

Kauno kunigų seminarija pokariu

Norėdama sugriauti Bažnyčią iš vidaus, ateistinė valdžia buvo numačiusi laipsnišką kunigijos marinimą: nustatė kandidatų į seminariją limitą, tiesiogiai kišosi į būsimų klierikų
atranką (atmesdavo, savo požiūriu, „per daug intelektualius“ ar „politiškai nepatikimus“
kandidatus), nuolat stengėsi verbuoti seminarijos klierikus KGB agentais, kad jie šnipinėtų
ir skųstų okupantų saugumo struktūroms bendramokslius, kitus tikinčiuosius).
Jau vidurinėje mokykloje besimokantį jaunuolį, jei išryškėdavo jo ketinimai mokytis
Kunigų seminarijoje, sovietų valdžia stengėsi paveikti, kad pasirinktų kitą profesiją. Mokyklos vadovybė ir rajono vykdomojo komiteto pareigūnai patardavo stoti į kitą aukštąją
mokyklą, žadėdavo net padėti. Jeigu agitacija negelbėdavo, buvo bandoma apsunkinti brandos atestato egzaminų laikymą, kad būsimas kandidatas gautų pataisą ir jam bent vieni
metai susitrukdytų. Kartais mokyklos vadovybė nenorėdavo į rankas atiduoti brandos atestato, pasisiūlydavo jį pasiųsti su savo rekomendacija, skirta kuriai nors aukštajai mokyklai.
Kai nepavykdavo atkalbėti, prašydavo jaunuolį stoti į seminariją po kelerių metų iš kokios
nors kitos įstaigos ar universiteto – šitaip tikėdavosi lengviau pasiteisinti prieš rajono ar
respublikos režimo struktūras dėl savo „blogo auklėjamojo darbo“270.
Kad sutrukdytų jaunuoliams įstoti į seminariją, valdžia nuo 1954 m. seminaristams
įvedė prievolę atlikti karinę tarnybą. Buvo atvejų, kad karinis komisariatas keleriems metams atidėdavo šaukimą į kariuomenę ir tada kandidatas neturėdavo teisės stoti į seminariją.
KGB organų įsakymu seminarijos vadovybė privalėdavo referuoti saugumo organams, kai
tik kandidatas peržengdavo seminarijos slenkstį. Prieš įstojant į seminariją, vasarą KGB
agentai kandidatą aplankydavo daug kartų.
270 KGB organų veikla Kunigų seminarijoje. LKBK, 1972, Nr. 3.
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RRT įgaliotinis J. Rugienis buvo nurodęs seminarijos vadovybei, kokių kandidatų
pareiškimų visiškai negalima priimti. Šitai kategorijai priklausė vadinamieji antitarybiniai
elementai, t. y. asmenys, dėl kokių nors priežasčių patekę į KGB nemalonę, pvz., jei tėvai
buvo ištremti į Sibirą, jei kas iš artimųjų pokario metais buvo partizanas. Taigi pirmąjį
kandidatų atsijojimą turėjo atlikti pati seminarijos vadovybė.
Jaunuoliams ypač neramu būdavo, kai seminarijos vadovybė kandidatų sąrašą
išsiųsdavo tvirtinti RRT įgaliotiniui J. Rugieniui. Kad saugumo darbuotojams užtektų laiko
jį išnagrinėti, tai reikėjo padaryti labai anksti, pvz., iki birželio pabaigos. Galutinį žodį dėl
kandidato tinkamumo stoti į Kauno kunigų seminariją tardavo ne seminarijos vadovybė, o
RRT įgaliotinis ir saugumas. Dėl šios nenormalios padėties kunigai kreipėsi į TSRS KP CK
generalinį sekretorių M. Gorbačiovą. Atsakymo negavo. Net kunigus po parapijas skirstė ne
vyskupai, o RRT įgaliotinis271 (žr. skyrių „Dokumentai“).
KGB žinias apie kandidatą rinko visais galimais būdais: mokykloje, darbovietėje, apylinkėje. Saugumo organus labiausiai domino, ar jaunuolis, tapęs kunigu, galėtų daug pakenkti
sovietinio režimo ideologijai ir sovietinei santvarkai, ar bus nepavojingas priešas, paklusnus.
Klierikui besimokant seminarijoje, KGB pareigūnai atvykdavo pas tėvus, apsimetę gerais
sūnaus draugais, kalbėdavo apie religiją, teiraudavosi, kokias knygas sūnus skaitąs, su kokiais kunigais esąs pažįstamas. Taip siekdavo išgauti informacijos apie būsimo kunigo ryšius.
Norėdami susitikti su kandidatu, KGB pareigūnai paslapčiomis atvykdavo į jo namus,
kartais iškviesdavo į karinį komisariatą arba į darbovietės kadrų skyrių. Per šiuos susitikimus
kagėbistai pirmiausia atkalbinėdavo jaunuolį, kad nestotų į seminariją, siūlydavosi padėti
įstoti į kitą aukštąją mokyklą. Kai nepavykdavo atkalbėti, stengdavosi kandidatą užverbuoti
saugumo organų agentu. Argumentuodavo taip: „Jei būsime draugai, įstojimui į seminariją
nebus jokių kliūčių. Tikėjimo ir kunigiškų pareigų neliesime, tik retkarčiais pasimatysime,
pasikalbėsime. Jei bus reikalo, duosime materialinės paramos ar padėsime kitokiu būdu, o
apie mūsų susitikimus niekas nežinos“272.
Saugumiečiai leisdavo studijuoti su sąlyga: „Būk kunigas, net ir vyskupas, bet būk kartu
ir agentas, mes, tarybų valdžia, tau duosime tada gerą parapiją, tik tu netrauk jaunimo į
bažnyčią. Mes tau leisime važiuoti į Ameriką, tik tu ten skelbk apie tikėjimo laisvę Tarybų
Sąjungoje arba bent tylėk, mes tau leisime bendrauti su šv. Sostu, tik tu padėk realizuoti
mūsų planus – efektyviau griauti Bažnyčią“273.
Jeigu kandidatas, nujausdamas KGB pareigūnų klastą, pareikšdavo neturįs noro dirbti saugumo agentu, prasidėdavo gąsdinimai: „Esi fanatikas! Į seminariją neįstosi. Viskas
yra mūsų rankoje. Tikriausiai tau tarybų valdžia nepatinka. Apsigalvok, kad nereiktų gailėtis!“274
Baigdami pokalbį, saugumo pareigūnai kartais net priversdavo pasirašyti, kad niekam
neprasitars, kas buvo kalbėta, priešingu atveju grėsė baudžiamoji atsakomybė. Jei kandidatas pokalbyje su KGB pareigūnais pasirodavo labai principingas, jo kandidatūra iš karto
būdavo atmetama – šitokio negalima leisti mokytis seminarijoje, nes, tapęs kunigu, bus
visiškai nesukalbamas. Vis dėlto kai kuriuos jaunuolius KGB pareigūnams pavykdavo
271
272
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užverbuoti. Jie sutikdavo per neapdairumą arba dėl neprotingo kokio nors kunigo patarimo: „Nebijok pasirašyti, visi taip daro. Paskui galėsi saugumui nedirbti.“ Deja, saugumo
organai turėjo pakankamai priemonių priversti dirbti jų naudai ir pasipriešinti sugebėjo tik
didelės aukos dvasios vyrai275.
Saugumiečiai sekė, kad visas seminaristų dėmesys būtų nukreiptas į sportą, vaišes,
seminarijos drausmės laužymą, perdėtą susirūpinimą sveikata ir buitinėmis sąlygomis. Kad
seminaristų interesai nepakiltų iki Bažnyčios ir Tėvynės vargų atjautimo, kagėbistai reikalavo, kad seminarijoje nebūtų klausoma Vatikano, „Amerikos balso“ radijo laidų. Uždrausta
turėti radijo imtuvus, skaityti Kroniką, naujus religinius leidinius, platinamus savilaidos
būdu. Uždrausta švarko atlape nešioti net kryželį, kad juo nepapiktintų atsitiktinai sutikto
sovietinio jaunimo276.
Seminarija privalėjo užsisakyti laikraštį „Tiesa“ ir žurnalą „Sportas“. 1976 m. atsirado
privalomos politinformacinės paskaitos, panašiai kaip kariuomenėje ar lageriuose. 1976 m.
gruodžio 4 d. seminarijoje buvo surengtas TSRS Konstitucijos minėjimas, o gruodžio 16 d.
„Žinijos“ lektorius skaitė seminarijoje paskaitą „TSRS tarptautinė padėtis, jos santykiai su
kitomis šalimis ir apie didėjančią socialistinio bloko reikšmę“. Lektorius neužmiršo suniekinti ir akademiko Andrejaus Sacharovo, kuris, girdi, nors didelis žmogus, bet ideologiškai
neišsilavinęs, svaičiotojas277.
Grupė kunigų palaikydami klierikus ir duodami suprasti, kad jie ne vieni, kad rūpi,
parašė kreipimąsi į klierikus278:
Mes norime jūsų dėmesį atkreipti į Valančių, kuris taip sumaniai priešinosi Lietuvos nutautinimui ir pravoslavinimui; į vysk. T. Matulionį, kuris triskart ėjo kančios keliu komunistiniuose lageriuose, bet niekada nenusikalto savo sąžinei. Neužmirškite, kad Tauta nurašys
į sąšlavyną visus konformistus ir „diplomatus“, kurie sunkiausią valandą ėjo su Bažnyčios
ir Tėvynės priešais, kurie sočiai pavalgę snaudė, kai priešas negailestingai visus dusino ir
smaugė.
Jokie pažadai ar grasinimai tenepalaužia jūsų dvasios. Geriau sutikite išeiti iš seminarijos, negu visą gyvenimą šliaužioti, nešiojant niekingą skundiko vardą. Jeigu dėl kokios
nors priežasties būtumėte susirišę su saugumu, bet kokia, kad ir gyvybės kaina, nutraukite tą
šlykščią sutartį!
Jaunieji broliai, nepaisykite sunkumų ir išmokite rimtai aukotis, nes kur nėra aukos, ten
nėra nei meilės. Kunigas be didelės širdies – vien skausmas Bažnyčiai ir nelaimė sau pačiam.
Mes nuolatos meldžiamės, kad sunki dabartis jūsų nepalaužtų, bet užgrūdintų ir po Kristaus vėliava atsistotumėte rinktiniais kariais.
Jūsų broliai kunigai
Pogrindyje veikiančios jėzuitų, pranciškonų, marijonų vienuolijos suorganizavo neakivaizdinę kunigų seminariją, kurioje slapta galėjo ruoštis kunigystei Bažnyčios požiūriu
tinkami kandidatai, valdžios dėl savų išskaičiavimų nepraleisti į oficialiąją seminariją, visi
pašaukimą jaučiantys jaunuoliai. Išėję reikiamą kursą jie gaudavo šventimus iš tremtinių
vyskupų Vincento Sladkevičiaus, Julijono Steponavičiaus. RRT įgaliotinis ir KGB vadina275
276
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miesiems kunigams nelegalams neduodavo dvasininko veiklą leidžiančių dokumentų,
propagandos kanalais aiškindavo, kad jie yra apsišaukėliai, tačiau šiuos kunigus džiugiai
sutikdavo kunigų stokos varginama Bažnyčia ir tikintieji. Ateistų pareigūnų mėginimai nustatyti, kas yra teisėtas kunigas, nueidavo vėjais. Neakivaizdinės seminarijos, jos absolventų
ir dėstytojų RRT visiškai negalėjo kontroliuoti. Be to, tai gynė nuo grubaus tiesioginio
kišimosi į oficialiai veikiančią Kunigų seminariją279. Pogrindinė kunigų seminarija parengė
keliolika kunigų.
Toliau pateikiami klierikų verbavimo į KGB ir teroro faktai.
***
1978 m. kovo 1 d. Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Petras Ražukas gatvėje buvo
dviejų saugumiečių sulaikytas ir nuvežtas į Kauno KGB skyrių. Čia tardytojas Urbonas,
pateikęs kratos orderį, dviem kviestiniams stebint, padarė kratą. Paimta: „Rūpintojėlio“
3-čio numerio septyni egzemplioriai, keli pakai rašomojo popieriaus, rašomosios kalkės,
užrašų knygelė.
Per tardymą saugumiečiai gąsdino, kad už antitarybinių leidinių platinimą teks sėdėti
kalėjime. Tardomajam buvo liepta parašyti paaiškinimą, iš kur gavo rašomąją mašinėlę ir
„Rūpintojėlį“. Vienas iš darbuotojų paskaitė seminarijos klierikų skundą saugumui, kuriame buvo tvirtinama, kad klierikai P. Ražukas, Kastytis Krikščiukaitis, Antanas Gražulis ir
kiti gauna ir skaito antitarybinius leidinius. Vėlai vakare klierikas P. Ražukas buvo nuvestas
į kamerą ir naktį praleido su kriminalistais.
Tardytojas Markevičius pareiškė, kad P. Ražukas yra kaltinamas pagal LTSR BK 68
straipsnio 1 dalį, nes platino nelegalius leidinius. Saugumiečiai, surašę protokolą, P. Ražukui
įteikė kvietimą atvykti į saugumą kitą dieną ir leido sugrįžti į seminariją.
Kovo 3 d. klierikas buvo vėl auklėjamas, kad Lietuvoje esanti tikėjimo laisvė, kad tardomasis pakliuvęs į „ekstremistinį“ judėjimą, bet dar esąs jaunas ir galįs pasitaisyti. Jei jis
saugumui neatsuksiąs nugaros, tai jie padėsią ir gal iš seminarijos nebūsiąs išmestas.
Vėl grasino uždarysią į kamerą su kriminalistais, pravardžiavo, vadindami „slidžiu
žalčiu“, „suktu žmogumi“, „kilbuku“, „mažu veikėju ir dideliu melagiu“ ir panašiai. Gąsdino
išsikviesti kitą dieną, o tada būsią ilgi tardymai, todėl reiksią pasiimti „tarbelę su maistu“. Po
tardymo saugumiečiai klieriką P. Ražuką nuvežė iki seminarijos ir paleido280.
Kovo 2 d. po pietų prie seminarijos privažiavo saugumo mašina ir du saugumiečiai pareikalavo, kad seminarijos vadovybė išleistų į tardymą klieriką Vytautą Pūką. KGB būstinėje
saugumiečiai kalbėjo, kad po kelių dienų jis galėsiąs tik pasižiūrėti, kaip teikiami diakonato
šventimai ir po to turėsiąs vykti namo iš seminarijos, bet jei sakysiąs tiesą, – šito nebūsią.
V. Pūkas buvo klausinėjamas, iš kur gavęs rašomąją mašinėlę ir kaip ji patekusi pas seselę
Moniką. Vakare klierikas buvo paleistas į seminariją.
Kovo 25 d. klierikai P. Ražukas ir V. Pūkas, RRT įgaliotiniui įsakius, pašalinti iš seminarijos281.
279 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
280 Kratos ir tardymai. LKBK, 1978, Nr. 32.
281 Ten pat.
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***
Vilkaviškio vyskupijos kunigai bandė ginti klierikus, prieštaravo KGB kišimuisi į seminarijos reikalus282:
1978 m. Didįjį Šeštadienį į Kauno Kunigų seminariją atvyko Religijų reikalų tarybos
įgaliotinis K. Tumėnas pareikalavo, kad iš Seminarijos būtų atleisti du klierikai – Vilkaviškio
vyskupijai priklausantis P. Ražukas ir Vilniaus arkivyskupijos klierikas V. Pūkas.
Šia proga mes, Vilkaviškio vyskupijos kunigai, pareiškiame:
1. Kunigų Seminarijos reikalus turi teisę tvarkyti tiktai Lietuvos Ordinarai ir Seminarijos
vadovybė, vadovaudamasi bažnytine teise. Pagal ją klierikus P. Blažuką ir V. Pūką atleisti
iš Seminarijos nebuvo pagrindo. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis į klierikų priėmimą ir
atleidimą neturi teisės kištis.
2. Pašalintieji iš Seminarijos klierikai kaltinami nelegalios literatūros dauginimu. Mes, Lietuvos kunigai, kitokios literatūros ir neturime. Visa mūsų literatūra – dauguma maldaknygių,
visi katekizmai, pamokslinė literatūra, religinės knygos – yra „nelegali“, be Religijų reikalų tarybos įgaliotinio leidimo. Dėl tokios literatūros atleisti klierikus iš Seminarijos negalima.
3. Nepagrįstas klierikų šalinimas iš Seminarijos iššaukia būtinumą rūpintis, kad jaunuoliai siektų kunigystės pogrindyje.
Prašome pasirūpinti, kad be pagrindo iš Seminarijos atleisti klierikai būtų dar šiais mokslo
metais į Seminariją sugrąžinti.
1978 m. balandžio 12 d.
Vilkaviškio vyskupijos kunigai:
P. Dumbliauskas, J. Maskvytis, B. Ražukas, J. Zdebskis, J. Žemaitis, K. Montvila, G. Dovydaitis, A. Gustaitis, A. Lukošaitis, V. Stakėnas, L. Kunevičius, J. Matulevičius, V. Urbonas,
P. Orlickas, V. Degutis, A. Deltuva, P. Račiūnas, S. Tamkevičius, V. Jalinskas, L. Kavaliūnas,
G. Steponaitis, S. Mikalajūnas.
***
Paringio (Ignalinos r.) kunigas Antanas Mačiulis (1941–1977) prieš mirtį, būdamas
sąmoningas ir suprasdamas vėžio ligos rezultatus, pasakojo283:
1959 m. baigiau Papilio vidurinę mokyklą ir norėjau įstoti į Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją
Kaune. Tačiau tais metais stoti negalėjau, nes reikėjo laukti, kol išsispręs į kariuomenę ėmimo
klausimas. Pradėjau dirbti sandėlininku Papilio MTS, o vėliau – melioracijoje dešimtininku.
1960 m. vasarą, įteikęs Seminarijos vadovybei reikalingus dokumentus ir išlaikęs stojamuosius egzaminus bei toliau dirbdamas melioracijoje, laukiau pranešimo apie priėmimą į
Seminariją. Kartą į darbovietę atvažiavo milicininkas ir liepė vykti į Pandėlio rajono milicijos skyrių. Ten manęs laukė du asmenys, kurių aš nepažinau. Jie lyg mostelėdami parodė
atverstas knygutes, bet jų pavardžių nesuspėjau perskaityti. Supratau, kad tai saugumiečiai.
Man liepė sėstis prie stalo. Vienas iš jų atsisėdo priešais, o kitas visą laiką vaikščiojo mano
užnugaryje. Sėdintysis švelniai kalbino ir kažką užsirašinėjo, o antrasis mažiau tekalbėjo,
tačiau pikčiau. Mane klausinėjo apie praeitį, apie tai, kaip aš dažnai užeidavau pas kleboną,
ar iš jo neparsinešdavau knygų ir t. t.
Jie buvo labai nepatenkinti mano neigiamu atsakymu. Teiravosi apie mano darbą
282 Šalin KGB rankas nuo seminarijos. LKBK, 1978, Nr. 33.
283 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1978, Nr. 32.
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sandėlyje, kodėl aš iš ten išėjau, ar nebuvę trūkumų. Pagaliau pasakė, kad girdėję apie mano
stojimą į Seminariją. Prisipažinau, kad noriu įstoti. Sėdintysis kalbėjo: „Gerai. Kunigų reikia.
Bet vienas sėdi mažoje parapijoje, kitas – didelėje; vienas tarp balų, o kitas gražioje vietoje;
vienas važinėja motociklu, kitas – mašina. Gerai. Mes tau padėsime, o tu mums.“ Tariausi
nieko nesuprantąs. Vėl aiškino pranešinėjimų temą ir kad man reiktų daryti panašiai. Aš atsakiau: „Ne! Išdaviku tai jau nebūsiu!“ Tuomet užsidegė „gerasis“ ir sušuko: „Kol aš būsiu tose
pareigose, tu į Seminariją nepateksi!“ O „piktasis“ trenkė kumščiu į stalą. Po to reikalavo, kad
rašyčiau jų padiktuotą tekstą: „Aš, Mačiulis Antanas, s. Vlado, apie (čia data, kurios tiksliai
neprisimenu) įvykusį pokalbį niekam nekalbėsiu.“ Buvau girdėjęs, kad maždaug taip rašyti
galima. Bet kai tą sakinį parašiau, liepė rašyti iš naujos eilutės ir diktavo toliau: „Ir Seminarijoje būdamas, ir ją baigęs…“ Tai išgirdęs atsiliepiau: „Jūs ką tik man sakėte, kad aš Seminarijoje nebūsiu, o dabar liepiate rašyti: „Ir Seminarijoje būdamas ir ją baigęs…“ Kaip čia dabar
išeina?“ Aš sulamdžiau pradėtą rašyti popierių ir įmečiau į šiukšlių dėžę. „Gerasis“ supykęs
išėmė jį iš šiukšlių dėžės, išlygino ir vertė rašyti naują. Aš parašiau tik pirmą sakinį, tai yra,
kad niekam nekalbėsiu, ir po juo, nepalikdamas jokio tarpo, kad ko nors neįterptų, pasirašiau.
Tada mane paleido.
Į Seminariją tais metais manęs nepriėmė. Neleido įstoti ir sekančiais metais, nors buvau
palikęs dokumentus ir vėl vykau į Kauną. Negana to, dar 1961 m. mane aprašė rajoniniame
laikraštyje. Tebedirbau melioracijoje. Po kurio laiko galvojau stoti į Rygos Kunigų seminariją,
bet manęs Latvijoje neregistravo. 1967 metų vasarą vėl manęs ieškojo saugumiečiai namuose
ir darbovietėje, bet, mano laimei, šį kartą nerado. Iš Seminarijos gavau pranešimą, jog esu
priimtas ir rugsėjo mėn. 1 d. galiu atvykti į Kauną mokytis.
Taip aštuonerius metus (1959–1967) neturėjau teisės į pasirinktą mokslą.
***
1978 m. KGB tardė šiuos Kauno kunigų seminarijos klierikus: Kazimierą Meilų, Vladą
Petraitį, Antaną Gylį, Petrą Blažuką – pastarąjį po tardymo išvarė iš seminarijos284.
***
TTG katalikų komitetas, suvokdamas, kad Kauno kunigų seminariją norima naikinti iš
vidaus, kėlė į viešumą tai, kad saugumas terorizuoja klierikus, gąsdina nepriimti į seminariją
nesutinkančiųjų bendradarbiauti, o priima tik tuos, kurie jiems palankūs285:
Nepaslaptis, kad per visą pokario laikotarpį, o ypač per paskutiniuosius du dešimtmečius
bedieviai tiek kišosi į kandidatų atrinkimą, jog patiems geriausiems būdavo užkertamas kelias patekti į Kunigų Seminariją. Iš tikrųjų reikia ne maldauti padidinti stojančiųjų Seminarijon limitą, bet aiškiai reikalauti, kad valdžios pareigūnai laikytųsi savo įstatymų ir nesikištų
į Seminarijos vidaus reikalus. Bedieviai nuolatos deklaruoja, kad Seminariją tvarkanti pati
bažnytinė Vyriausybė, todėl Ordinarams ir reikia Seminariją tvarkyti, o nepridengti grubų
valdžios pareigūnų kišimąsi į seminarijos gyvenimą.
***
1987 m., visiems Lietuvos tikintiesiems ruošiantis švęsti Lietuvos 600 m. krikšto jubilie284 Kauno kunigų seminarijoje. LKBK, 1978, Nr. 35.
285 TTG katalikų komitetas. LKBK, 1979, Nr. 39.
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jų, Maskva sunerimo. Kad nebūtų išpuolių, sukvietė į Maskvą vyskupus ir vyskupijų ordinarus. Pasitarime saugumiečiai tvirtino, kad Kauno kunigų seminarijoje veikia antitarybinė
organizacija, o baisiausia – tai, kad „Seminarijoje esanti gyva lietuviška dvasia. Seminarija esą nors ruošia klierikus tik Lietuvai, turėtų būti labiau internacionalinės dvasios, t. y.,
reikėtų praskiesti klierikų ir dėstytojų gretas neaiškiomis, bet už tai komunistinei valdžiai
labiau atsidavusiomis asmenybėmis286. Tai reiškė atsisakyti mąstančio asmens ugdymo, būti
socialistinės sistemos sraigteliu. Visiškai kaip Kazio Sajos pjesėje „Devynbėdžiai“ – nedaryti to, kas nepatinka jaučiui: nedainuoti, garsiai nekalbėti, savarankiškai nemąstyti. Buvo
užuomina, kad gali uždaryti Lietuvoje paskutinę kunigų seminariją.
***
Vytautas Prajara Igliaukos (Marijampolės r.) vidurinėje mokykloje buvo pajuokiamas
dėl religinių įsitikinimų, mokykla draudė lankyti bažnyčią. 1982 m. jaunuolis padavė pareiškimą stoti į Kauno kunigų seminariją. Išlaikęs stojamuosius egzaminus, netrukus buvo
iškviestas į karinį komisariatą, kur laukė saugumo darbuotojas. Buvo bandoma užverbuoti
dirbti, atseit bendradarbiauti su saugumu. Priešingu atveju buvo grasinama: „Jūs mūsų
rankose. Stojančiųjų daug, o įstoja tik maža dalis. Jeigu pasirašysi – įstojimas garantuotas.“
V. Prajara nesutiko. Po 2 val. saugumietis jį paleido, paskyręs kitą susitikimą. Iki rugsėjo
įvyko 3 susitikimai, visuose verbavo panašiai. Įstojus į seminariją, klieriko Vytauto persekiojimai nesiliovė. Per atostogas saugumiečiai jam skambindavo telefonu į namus.

Metelių (Lazdijų r.) parapijos atlaidai. Centre – klebonas Vytautas Prajara. Nuotr. iš Vikipedijos
286 Šeši šimtai metų klūpo. LKBK, 1987, Nr. 73.
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Antro kurso pabaigoje buvo iškviestas į karinį komisariatą į medicininę komisiją (taip
buvo užrašyta šaukime), tačiau apie sveikatą niekas neklausinėjo. Tik nuvedė į kitą kabinetą,
kur laukė tas pats saugumietis. Primesdamas išgalvotus ir niekuo nepagrįstus kaltinimus,
barė už vengimą susitikti, grasino išmetimu iš seminarijos, reikalavo pasirašyti dirbti
KGB. V. Prajarai atsisakius, pradėjo keikti ir gąsdinti fiziniu susidorojimu: „Jei neįmanoma
susikalbėti žodžiu, tai susitvarkysime fizine jėga. Nuo mūsų niekur nepabėgsi.“ Saugumiečiai sekiojo V. Prajarą ir po miestą287.
***
Kazimierą Gražulį Miroslavo (Alytaus r.) vidurinėje mokykloje mokytojai pajuokdavo dėl tikėjimo, žemindavo prieš klasės draugus. Baigęs vidurinę mokyklą, K. Gražulis
nusprendė stoti į Kauno kunigų seminariją, tačiau saugumas jo kandidatūros nepraleido.
Įstoti neleido net ketverius metus iš eilės288.
***
Tuo metu vienintelės šalyje Kauno kunigų seminarijos apgynimą nuo sovietinių tarnybų
infiltravimo, savivalės ir pogrindinės kunigų seminarijos įsteigimą reikia laikyti vienu iš
strategiškai svarbiausių Bažnyčios išlikimui taikiosios katalikų rezistencijos laimėjimų.
RRT, matydama, kad visiškai praranda proceso kontrolę, buvo priversta mažinti akivaizdų
kišimąsi į Kunigų seminarijos vidaus gyvenimą, kad būtų mažiau stojama į pogrindinę
kunigų seminariją.

Kauno kunigų seminarija 2006 m. Nuotr. iš Kauno arkivyskupijos archyvo
287 Pareiškimai ir protestai. LKBK, 1987, Nr. 74.
288 Ten pat.
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Draudimai
Anuomet, kai Kronika aprašė sovietinio gyvenimo tikrovę, buvo svarbūs visi pastebėjimai. Į viešumą keliami tikinčiųjų persekiojimo ir draudimo faktai Bažnyčios priešus vertė
būti atsargesnius. Drąsus draudimų viešinimas per Vatikano radiją ar kitas laisvojo pasaulio
radijo bangas buvo ypač svarbus – išgirdę Lietuvos tikintieji pamažu drąsėjo ir mokėsi vieni
iš kitų nepaklusti prievartai. Jei vienas ar kitas darbininkas, kolūkietis ar inteligentas galėjo
drąsiai pasielgti, kodėl negalėčiau ir aš, – mąstė ne vienas ano meto lietuvis.
Persekiojamieji siekė atskleisti laisvajam pasauliui tikrąją religinę padėtį pavergtoje
Tėvynėje ir išsklaidyti okupanto skleidžiamą melą apie tikėjimo laisvę. Konkrečius tikėjimo
draudimo faktus kai kurie Lietuvos tikintieji viešino su didžiausiu pasiaukojimu ir drąsa.
Tai rodo, kokią atkaklią kovą jie kovojo prieš okupanto užmačias sunaikinti tikėjimą.
Čia aprašoma tik dalis draudimų, o jų būta tūkstančiai.
Pačiame Lenkijos pasienyje yra nedidelė Kučiūnų parapija (Lazdijų r.). Dar prieš
I pasaulinį karą joje buvo pastatyta laikina medinė bažnytėlė. 1939 m. Kučiūnų tikintieji
pradėjo statyti mūrinę bažnyčią, bet sukliudė karas – liko neuždengtas stogas ir neįrengtas
vidus. 1951 m. Lazdijų rajono valdžia atsiuntė darbininkus ardyti mūro sienų. Tikintieji
sukilo ir apsiginklavę lazdomis juos išvijo. Tada sovietai atsiuntė kareivių būrį, bet ir jie,
žmonių verčiami, turėjo pasitraukti.
1957–1959 m. Kučiūnų bažnyčios komitetas net tris kartus kreipėsi į įvairias respublikos įstaigas, prašydamas leidimo užbaigti mūrinę bažnyčią. 1959 m. LTSR Ministrų
Tarybos pirmininko pavaduotojos Leokadijos Diržinskaitės-Piliušenko vadovaujama komisija apžiūrėjo seną medinę bažnytėlę ir atsiuntė atsakymą: „Susiremontuokite senąją
bažnyčią!“289
1970 m. gegužės mėn. Kučiūnų tikintieji pasiuntė LTSR Ministrų tarybai pareiškimą
su 800 parašų – vėl prašė leidimo uždengti mūrinei bažnyčiai stogą. RRT įgaliotinis J. Rugienis atsakė: „Kučiūnuose statyti naują bažnyčią nėra prasmės. Susiremontuokite senąją!“
Parapijiečiai nepasidavė. 1971 m. gruodžio mėnesį TSKP CK generaliniam sekretoriui
L. Brežnevui vėl buvo išsiųstas pareiškimas, kurį pasirašė 700 tikinčiųjų ir 6 deputatai. Jame
rašoma290:
Mes, Kučiūnų parapijos tikintieji, norime susiremontuoti nebaigtą statyti mūrinę bažnyčią, kuri randasi šalia medinės netinkamos maldoms bažnytėlės. Šis namas – bažnyčia
buvo laikinai pastatytas be pamatų. Dabar sienos nuo žemės pradėjo pūti. Be to, laike karo
medinė bažnyčia buvo sukrėsta ir sienos yra pasvirę apie pusę metro, todėl atremontuoti yra
neįmanoma. Mūrinę bažnyčią, turinčią geras penkių metrų aukščio sienas, panaudodami senos bažnyčios stogą, lubas ir medines grindis, nesunkiai suremontuosime.
Lazdijų r. vykdomojo komiteto pareigūnai sušaukė Kučiūnų K. Požėlos vardo kolūkio
visuotinį kolūkiečių susirinkimą ir įkalbinėjo žmones atiduoti mūro sienas kolūkiui – klubo
statybai. Balsavimo metu tikintieji vieningai pareiškė savo valią – neatiduosime!
Kovo mėnesį į Kučiūnų apylinkę atvyko Lazdijų r. vykdomojo komiteto ir komunistų
partijos komiteto atstovai ir, išsikvietę kleboną ir parapijos bažnyčios komitetą, įkalbinėjo
289 Lazdijų rajonas (žmonių kova dėl bažnyčios remonto). LKBK, 1972, Nr. 3.
290 Ten pat.
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atiduoti mūro sienas kolūkiui – bus įrengtas restoranas. Po šio rajono pareigūnų apsilankymo parapijoje kilo didelis triukšmas. Žmonės kalbėjo: „Valdžia ne tik kad neduoda leidimo
užbaigti mūrinę bažnyčią, bet dar iš mūsų tyčiojasi! Girtuokliai apvemps bažnyčios kampus!“291
Atkaklūs bebaimiai dzūkai per visus sovietinės okupacijos metus išsaugojo nebaigtą
mūrinę bažnyčią. Tik 1991 m. statybos darbai pradėjo eiti į pabaigą, o 1996 m. naujoji
Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pašventinta.

Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
(Lazdijų r.). Pradėta statyti
1939 m., bet sovietai nedavė
užbaigti. Bažnyčia užbaigta tik
1996 m. Nuotr. iš Vikipedijos

***
1972 m. rugpjūčio 13 d Joniškėlyje vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai.
Po šios šventės Pasvalio rajono DŽDT Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Stapulionis išsikvietęs kleboną kunigą Bronių Jarecką (1908–1980) barė: „Kodėl buvo kviesta
tiek daug kunigų ir klierikų? Kodėl klebonas leido pamokslą sakyti kito rajono kunigui?
Kodėl klebonas leido per procesiją mergaitėms vilktis tautiniais drabužiais?“ 292 Iš tikrųjų
atlaiduose dalyvavo tik trys kunigai ir tiek pat klierikų. Stapulionis reikalavo, kad klebonas
pažadėtų daugiau neduoti mergaitėms tautinių darbužių. Kai šis atsisakė tai daryti, pavaduotojas vertė parapijos komitetą pasirašyti, kad tautinius drabužius iš bažnyčios pašalins.
Kėsinosi net konfiskuoti tautinius drabužius, tik nerado bažnyčios raktų – parapijiečiai
paslėpė. Visame Pasvalio rajone bažnyčiose per procesijas apsirengti tautiniais drabužiais
buvo uždrausta293.
***
Pokario metais Palangos gyventojai Astrauskai buvo ištremti į Sibirą. Ten iškentėjo
11 metų. Grįžę į Lietuvą, rado sugriautą tėviškę ir mirusius tėvus, jiems 1971 m. Palangos
kapinėse pastatė paminklą. Šalia tėvų kapo Astrauskai rezervavo dvi vietas sau, o paminkle
užrašė savo gimimo metus. Paminklą iškalė ir įrašus padarė vienas gabus menininkas. Tuo
291 Ten pat.
292 Draudimas eiti į bažnyčią su tautiniais drabužiais Joniškėly. LKBK, 1972, Nr. 4.
293 Ten pat.
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paminklu nesižavėjo tik Palangos miesto valdžia – paminklo apipavidalinimas priminė jos
juodus darbus: po karo su traktoriumi miesto parke nuverstą ir atiduotą į metalo laužą
menišką žalvarinę Kristaus statulą, taip pat ant Birutės kalno sunaikintas dvi Švč. Mergelės
Marijos statulas. Astrauskų paminkle buvo pavaizduoti sulaužyti kryžiai, o lietuvaitė,
sudėjusi rankas, meldžiasi – „Gelbėk mus, Viešpatie!“294
Sofijai Astrauskienei raštu pranešė, kad Palangos vykdomojo komiteto sprendimu
1972 m. balandžio 13 d. komunalinių įmonių kombinatas įpareigotas paminklą nugriauti.
Moteris kreipėsi į Palangos vykdomąjį komitetą, į miliciją, bet ten jai pasakė, kad paminkle blogas įrašas, iš paminklo reikia panaikinti žodžius „Gelbėk mus, Viešpatie“, be to, jos
ir vyro vardą ir pavardę. S. Astrauskienė nesutiko: „Be Dievo žodžio paminklas tinka tik
prie karčiamos, o ne kapinėse. Aš esu katalikė. Gyvenu ir mirsiu su Viešpaties vardu. Jūs,
ateistai, Dievą netikite, tai kodėl bijote jo vardo?“ – „Tas įrašas yra antitarybinis, – barėsi
pareigūnai. – Tereikia dar pridėti: „Gelbėk mus, Viešpatie, nuo komunistų!“ Pakeisk užrašą
arba nugriausime paminklą!“295
S. Astrauskienė parašė skundą LTSR Ministrų Tarybai, šioji persiuntė jį Komunalinių
ūkių ministerijai, o pastaroji tylėjo. Į pakartotinį skundą LTSR Ministrų Taryba atsakė neigiamai. Tada S. Astrauskienė kreipėsi į TSRS Ministrų Tarybą, bet gavo tik pašto kvitą, kad
skundas gautas.
Spalio 11 d. S. Astrauskienė sužinojo, kad valdžios pareigūnai nuvažiavo į kapines
griauti jos paminklo. Atvykusi į kapines, rado Palangos vykdomojo komiteto pareigūnus ir
daug milicininkų bei saugumiečių. Iš statybų prievarta buvo atvaryti darbininkai. Daugelis jaunų darbininkų pasipriešino: „Šio darbo mes nedirbsime – griaukite patys!“ Nors
pareigūnai baugino, kad atleis iš darbo, darbininkai atšovė rasią geresnį darbą ir išsiskirstė.
S. Astrauskienė pasiryžo ginti paminklą. Atsistojusi prie paminklo, pareiškė: „Kol aš gyva,
nenugriausite. Pirma mane nušaukite.“ Keturi saugumiečiai jėga atplėšė ją nuo paminklo,
įgrūdo į milicijos mašiną ir nuvežė į milicijos būstinę. Ten moteriai pasidarė bloga, teko
kviesti gydytoją. Suteikus pagalbą S. Astrauskienė buvo paleista namo, tačiau milicininkai
paminklą nugriovė296.
***
Buvo uždrausta ne tik tautinė atributika, bet ir žymių tautos asmenų nuotraukos.
1974 m. rugsėjo 15 d. buvo atleistas iš mokytojo pareigų Kauno miesto Jablonskio vidurinės
mokyklos mokytojas Andrius Dručkus. Už puikų darbą mokytojas prieš tai buvo apdovanotas švietimo ministro garbės raštais, savo pedagoginius darbus skelbė respublikiniuose
ir visasąjunginiuose simpoziumuose. Svarbiausias mokytojo A. Dručkaus nusikaltimas –
priglaudė į mokyklos kraštotyros muziejų rūpintojėlį, vieno mokinio rastą melioracijos
griovyje. Priekabi mokyklos muziejaus tikrintojų akis užkliuvo ir už muziejuje laikomų
S. Dariaus ir S. Girėno pirmųjų karstų nuotraukos ir Vytauto Didžiojo medalio. Prie šių
„kalčių“ prisidėjo mokytojo A. Dručkaus kalba teisme apie buvusį mokyklos auklėtinį, kaip
disidentą teisiamą Šarūną Žukauską (1950–1983). Mokytojas charakterizavo Šarūną, kaip
gabų, išprususį ir darbštų mokinį. Teisėjui tai nepatiko.
294 Sibiro tremtinės kova dėl paminklo kapuose. LKBK, 1972, Nr. 5.
295 Ten pat.
296 Ten pat.
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Siekdamas įforminti mokytojo A. Dručkaus atleidimą iš darbo, du kartus posėdžiavo
mokyklos partinis biuras ir kartą miesto partinis biuras. Kai nepavyko mokytojo atleidimo
įforminti įrašu „atleistas kolektyvo prašymu“, jis buvo priverstas dirbti mokyklos ūkvedžiu,
neduodant nė vienos pamokos, reikalingos nenutrūkstamam mokytojo stažui. A. Dručkus
kreipėsi į Saugumo komitetą su prašymu raštu pateikti kaltinimus, tačiau buvo išvadintas
nacionalistu ir apkaltintas dalyvavimu pilant Judrėnuose (Klaipėdos r.) S. Dariui ir S. Girėnui piliakalnį297.
***
1975 m. spalio mėnesį, trečią kartą naikinant kryžius Kryžių kalne (Šiaulių r.), drauge
su kitais buvo sunaikintas itin meniškas 4 metrų aukščio kryžius. Didelė Kristaus kančia
buvo išdrožta iš ąžuolo, su užrašu: „Į tave, Viešpatie, sudėjome viltis ir nebūsime apvilti per
amžius.“ Šis gražus kryžius kainavo 800 rublių, o lankytojus žavėjo vos 6 dienas. Šeimos N.,
pastačiusios tą kryžių, narys rašė298:
Mūsų tautos sūnūs, kurių gyslomis teka lietuviškas kraujas, kurie valgote mūsų tautos
žemėje išaugintą duoną, kurie kalbate tėvų gyvybės kaina iškovota kalba, kaip nesudrebėjo
jūsų rankos vykdant šį nusikaltimą!? Kai mus pasiekė žinia apie kryžių naikinimą, mes 200 km
važiavome įsitikinti, ar tikrai sunaikinti kryžiai. Baisiai atrodė apiplėštas, išniekintas, tik vėjo
bučiuojamas kalnas, po kuriuo ilsisi mūsų tautos didvyriai. Viešpatie, nebausk piktadarių, nes
jie vargšai, suklaidinti, patys nežino, ką daro…

Kryžių kalnas (Jurgiškių piliakalnis) Šiaulių r. Nuotr. iš Vikipedijos
297 Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1975, Nr. 14.
298 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1975, Nr. 16.
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Tikintieji nenusileido. Jie, rizikuodami savo padėtimi, ir toliau naktinis statė kryžius.
Tų pačių metų lapkričio mėnesį į kalną vėl atkeliavo apie 400 kryžių. Daugiausia jų buvo
pakabinta kalne augusiame kleve, kuris 1918 m. jaunimo buvo pasodintas Lietuvos
Nepriklausomybės proga. Šį kartą ateistai, naikintojai ir griovėjai Meškučių komjaunimo
sekretorius Stepas Česnauskas, komunistas vairuotojas Simanavičius ir milicijos įgaliotinė
Dimskienė, pasielgė dar baisiau: nukirto kryžiais, rožiniais ir paveikslais apkabintą medį299.
Rašytiniuose šaltiniuose Kryžių kalnas pirmąkart minimas XIX a. viduryje. Domantų
kaimo ribose kryžius imta statyti ant Jurgaičių piliakalnio po to, kai caro valdžia žiauriai
susidorojo su 1831 m. ir 1863 m. sukilimo dalyviais. Apie 1900 m. šventa tapusi vieta
ėmė traukti vis didesnes tikinčiųjų minias – žmonės kalne statydavo kryžius tikėdamiesi
malonės. XX a. pradžioje Kryžių kalnas tapo sakraline vieta, jį gausiai lankė žmonės, vykdavo pamaldos, atlaidai.
Sovietų valdžiai kalnas ir čia esantys kryžiai liudijo apie lietuvių religingumą, o tai
prieštaravo tuo metu skleistai sovietinei ideologijai, todėl 1961 m. prasidėjo Kryžių kalno
naikinimas: jis buvo nušluotas su buldozeriais, mediniai kryžiai sudeginti, metaliniai –
nuvežti į metalo laužą, akmeniniai ir betoniniai – užkasti. Prasidėjo „buldozerinio ateizmo“
epocha, trukusi beveik 50 metų. Kalną saugojo sovietų kariuomenė ir KGB, buvo planuojama teritoriją užtvindyti, Kryžių kalną paversti sunkiai prieinama vieta. Bet po kiekvieno
griovimo (o jų būta keturių 1964–1984 m.) Kryžių kalnas vis atgimdavo, nors betoniniai
kryžiai buvo suklojami į kelius, mediniai – deginami, o metaliniai išvežami į laužą. Be to,
1963 m. minint 1863 m. sukilimo metines ant kalno slapta pastatytas paminklinis akmuo300.
***
Jurbarkiškis menininkas, buvęs mokytojas, pensininkas Verbickas 1972 m. padarė iš
medžio Jurbarko bažnyčios naujam altoriui Švč. Mergelės Marijos statulą. Vikaras V. Byla
statulos šventinimo proga per pamokslą pasidžiaugė gražia statula. Tuojau po pamokslo pas
bažnyčios kleboną M. Buožių prisistatė komisija, vadovaujama Jurbarko rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojos Tamošiūnienės, ir pareikalavo be leidimo pastatytą
statulą iš bažnyčios pašalinti. Klebonas paaiškino, kad jokio leidimo puošti bažnyčią
viduje nereikia, be to, Verbickas statulą padovanojęs, tai dovana ir todėl jos iš bažnyčios
nepašalinsiąs. Tada komisija pareikalavo, kad pats Verbickas statulą atsiimtų. Menininkas
paaiškino, kad savo tėvams buvo pažadėjęs padaryti bažnyčiai statulą, taigi ją padaręs vykdydamas jų valią ir jokiu būdu iš bažnyčios neatsiimsiąs. Komisija vis tiek reikalavo klebono
pašalinti statulą iš bažnyčios301. Statula liko bažnyčioje. Po kiek laiko menininkas Verbickas
Jurbarko bažnyčiai padarė Švč. Jėzaus Širdies statulą. Vykdomasis komitetas tylėjo.
***
Po kunigo, poeto Maironio (1862–1932) mirties jo sesuo Marcelė 1934 m. brolio atminimui pastatė sodelyje prie Maironio namų (dabar – Maironio lietuvių literatūros muziejus) didelę Kristaus statulą. 1976 m. spalio 21 d. Literatūros muziejaus direktorės M. Macijauskienės (1930–2020) nurodymu ši statula buvo nugriauta ir neva perkelta į Dailės
299 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1976, Nr. 21.
300 Kryžių kalnas. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kryžių_kalnas
301 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1975, Nr. 15.
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muziejaus fondus. Nuo statulos nuplėšė memorialinę marmuro lentą su data ir Marcelės
dedikacija broliui. Beveik visi Literatūros muziejaus darbuotojai prieštaravo statulos nugriovimui, prašė direktorę statulą palikti vietoje, bet direktorė paaiškino nieko negalinti padaryti, nes toks nurodymas gautas iš KGB302.
***
Druskininkuose Vėlinių vakarą parapijos kapinės pasipuošė tūkstančiais žvakučių. Ne
tik mirusiųjų artimieji, bet ir šimtai poilsiautojų, suvažiavusių iš įvairiausių Tarybų Sąjungos
kampelių, traukė į kapines. Juos žavėjo nepaprastai iškilminga, sakrali lietuvių tradicija ir
nematytas vaizdas, kokio niekur Rusijoje nepamatysi. Besiskirstant žmonėms iš kapinių,
už kapinių tvoros staiga nugriaudėjo sprogimas. Po keliolikos minučių – antras, trečias ir
taip vienas po kito keliolika sprogimų. Niekas neabejojo, kad tai buvo komjaunuolių ateistų
„pokštas“. Kapinių lankytojai, tiek parapijiečiai, tiek kitataučiai poilsiautojai, labai pasipiktino – kaip galima tokią dvasingą dieną drumsti ramybę ir tyčiotis iš kilnios tradicijos303.
***
Kybartų vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas J. Urbonas pradėjo terorizuoti
neseniai atvykusį kunigą kleboną S. Tamkevičių. Per beveik pusantrų metų, kuriuos praleido
Kybartuose, 6 ar 7 kartus kunigas J. Urbono buvo baramas. Už ką? Už skambinimą varpais.
Už Mišioms patarnaujančius berniukus, kuriuos buvo verčiamas nuvaryti nuo altoriaus.
Už tai, kad laidotuvių procesijoje buvo nešamas kryžius, kad pėsčias lydėjo mirusįjį į kapus
(pagal pavaduotoją turėjęs sėdėti tiktai mašinos kabinoje). Barė ir už tai, kad be rajono pavaduotojo žinios leido vienam savo draugui kunigui koncelebruoti šv. Mišias304. Komunistai
viską norėjo kontroliuoti, net siekė reguliuoti, kas gali aukoti šv. Mišias, o kas ne.
Kunigas S. Tamkevičius, atvykęs į Kybartus, daug dėmesio skyrė gyvenamojo namo
remontui. Parsivežus rąstų, tuojau atskubėjo milicija patikrinti, ar kartais jų klebonas
nepavogė. Pradėjus statyti, buvo siunčiami tikrintojai aiškintis, ar klebonas tikrai turįs
statybai leidimą, ar tiksliai statąs, ar turįs medžiagų gavimo dokumentus. Kelis kartus rajono vykdomojo komiteto pavaduotojas J. Urbonas asmeniškai tikrino namo statybą ir jos
dokumentaciją, ištikrino visas bažnyčios palėpes ir net klausė, ar negyvens kas nors ant
bažnyčios lubų305.
***
Kauno senamiestyje, Santakos g. 14, įrengė mirusiųjų šarvojimo patalpas. Joje kabojo
Kauno m. DŽDT vykdomojo komiteto patvirtintos taisyklės, kuriose nurodyta, kad mirusiųjų šarvojimo patalpose draudžiama keisti salių puošimo tvarką; naudoti religinius paveikslus ir kitą religinę atributiką; giedoti religines giesmes; naudotis kulto tarnų paslaugomis; organizuoti patalpų teritorijoje laidotuvių ceremonijas su religinėmis apeigomis306.

302
303
304
305
306

Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1976, Nr. 25.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1977, Nr. 26.
Pareiškimai. LKBK, 1977, Nr. 27.
Ten pat.
Žinios iš vyskupijų. LKBK. 1976, Nr. 21.
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***
1973 m. kovo 27 d. saugumo organai įvykdė gerai suplanuotą akciją prieš Lietuvos ir
Latvijos kraštotyrininkus. Į trijų miestų – Vilniaus, Kauno ir Rygos – Saugumo komiteto
patalpas buvo pristatyta virš 100 kraštotyrininkų ir su jais susijusių asmenų. Buvo daromos kratos, suimami žmonės. Aktyviausi kraštotyrininkai – vilnietis R. Matulis, kaunietė
J. Eitmanavičiūtė – buvo verčiami pasirašyti pasižadėjimus, „kad ateityje nedalyvaus saviveiklinėje kraštotyroje“. Jaunesnieji kraštotyrininkai buvo verčiami bendradarbiauti su saugumo organais, šantažuojami.
Kraštotyrininkus tardė Kontrimas, Radzevičius, Aleinikovas, Rimkus, Žilevičius, Sujuta. Tardomieji buvo klausinėjami apie kraštotyrininkų veiklą, ekspediciją į Šventąją, ryšius
su kitų respublikų kraštotyrininkais, jaunimo nuotaikas, apie partizanų kovų laikotarpio
medžiagos rinkimą, atsišaukimų platinimą, Kalantos metinių minėjimo organizavimą,
antitarybinės literatūros skaitymą, dauginimą ir platinimą, apie Šarūno Žukausko ir kitų
suimtųjų asmenybę, pažiūras, santykius su jais, apie ryšius su kunigu Stanislovu Dobrovolskiu iš Paberžės. Dalis apklaustųjų buvo po keletą kartų vežiojami į Vilnių akistaton su
suimtaisiais. Ketvertas iš tardomųjų – Šarūnas Žukauskas, Antanas Sakalauskas, Izidorius
Rudaitis ir Vidmantas Povilonis – buvo suimti ir teisiami307.
Saugumiečius domino Liaudies dainos klubas Vilniaus profsąjungų rūmuose, prieš
dvejus metus išvaikytas VU (Vilniaus universiteto) studentų klubas „Romuva“, vasaros ekspedicijos, Rasos šventė Kernavėje, archeologinės ekspedicijos.
Tardomieji buvo barami už domėjimąsi senove ir jos idealizavimą – esą taip skleidžiamos nacionalistinės nuotaikos. Kodėl dainuojamos tik lietuviškos ar partizaniškos dainos;
kodėl renkama medžiaga apie partizanų kovas; kodėl, susitinkant su latviais, skleidžiamos
nacionalistinės nuotaikos; kodėl bendraujama su Baltarusijos lietuviais, jiems vežamos knygos, prenumeruojami laikraščiai, vaikai raginami lankyti lietuviškas mokyklas Lietuvoje, –
visai tai buvo didžiausias „nusikaltimas308.
Saugumiečiai teiravosi, kokiu būdu į kraštotyrininkų renginius pritraukiama daug jaunimo.
1973 m. kovo pabaigoje Vilniuje vyko Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros
draugijos IV suvažiavimas, kuris apibendrino kraštotyrininkų veiklą. Buvo išsakyta, kad
nepageidaujama domėtis senove ir etnografija. Draugijos tarybos pirmininkas V. Uogintas
kalbėjo, kad „kiekvienas kraštotyrininkas kiekviename savo darbo žingsnyje privalo vadovautis marksistine-leninistine metodologija, klasiniais kriterijais“, kad „būtina kovoti
prieš pasitaikančias senovės idealizavimo tendencijas“ ir „nacionalizmo pasireiškimus“. Jis
pažymėjo, kad ypač didelį dėmesį būtina skirti darbo, revoliucinio ir sovietinio partizaninio
judėjimo, Tarybinės armijos kovų šlovės paminklų apsaugai, globai ir populiarinimui309.
„Rinkdami ne visapusišką kraštotyrinę medžiagą, o tik tą, kuri dvelkia senove, mes norom nenorom nusigręžiam nuo pačių aktualiausių gyvenimo problemų… Kraštotyrininkų
pirmaeilis uždavinys ir yra užfiksuoti visa tai, kuo šiandien gyvena darbo žmogus, ką
jam davė tarybų valdžia“, – kalbėjo draugijos Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas
J. Jarmalavičius. O LTSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoja L. Diržinskaitė paaiš307 Teismo sauvalė Vilniuje. LKBK, 1974, Nr. 10.
308 Vilniuje KGB ištardė 23. LKBK, 1973, Nr. 6.
309 Instrukcija, ką turi rinkti kraštotyrininkai. LKBK, 1973, Nr. 6.
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kino, kad kraštotyrininkai turėtų rinkti medžiagą apie revoliucinio judėjimo dalyvius ir
rūpintųsi komunistinės visuomenės žmogaus ugdymu310.
1974 m. pavasarį Veterinarijos akademijos komunistų partinis biuras svarstė akademijos kraštotyros darbą. Docentė Bukaveckienė buvo atleista iš vadovavimo kraštotyrininkams už tai, kad kraštotyrininkai dainuoja tik senovines lietuvių liaudies dainas. Svarbiausias kaltinimas buvo tas, kad per dvi vakarones buvo rodomos skaidrės su lietuviškais
kryžiais ir tokiais liaudies skulptūros šedevrais, kaip Paskutinės vakarienės skulptūrinė
grupė. Vienas komunistų partinio biuro narys įrodinėjo, kad kryžiai ir religinės skulptūros
ne tik daro jaunimą beidėju, bet taip pat duoda blogą pavyzdį kaimo moterims, atvykusioms
padainuoti, ir kompromituoja ateistus. Tos moterys, progai pasitaikius, galinčios ateistams
atšauti, kad kryžiai rodomi net akademijoje!311
1976 m. gegužės pradžioje Vilniaus profsąjungų namų administracijos atstovas Daunoras pasikvietė Liaudies dainos klubo atstoves Aldoną Katkauskaitę ir Virginiją Ašmantienę
ir reikalavo, kad jos parašytų į respublikinę spaudą straipsnį, paneigiantį Vatikano radijo
pranešimą apie Liaudies dainos klubo persekiojimą. Daunoras žadėjo klubui išrūpinti rūbus,
leisti dalyvauti Pabaltijo etnografinių ansamblių festivalyje Vilniuje. Klubo dalyvės atsisakė
rašyti straipsnį. Įdomu tai, kad „Vakarinėse naujienose“ ir per radiją buvo pranešama apie
kas savaitgalį neva vykstančius klubo renginius, kurių iš tikrųjų niekas neorganizavo. Ši
apgaulė buvo nutraukta pradėjus reikšti pasipiktinimą žmonėms, atėjusiems pagal laikraščio
skelbimus į nebūtus renginius312.
Spaudoje pasirodė straipsnių, kuriuose buvo primygtinai reikalaujama atsisakyti
Lietuvos senosios istorijos („feodalinės epochos“) tyrinėjimų, įsakmiai pabrėžiama, jog
kraštotyra – visų pirma fabrikų ir gamyklų istorija, paįvairinama įspūdingais pensininkų
biografijų momentais.
Po to buvo sugriežtinta cenzūra, kurios vaidmenį atliko Glavlitas (rus. ГЛАВЛИТ,
Главное управление по делам литературы и издательств – Vyriausioji literatūros ir
leidybos reikalų valdyba), ГУОГТП (Главное управление по охране государственных
тайн в печати– Vyriausioji SSRS paslapčių spaudoje ir masinės informacijos priemonėse
saugojimo valdyba): suvaržyti vertimai iš svetimų kalbų, iš dogmatinių pozicijų kritikuotas
kultūrinis žurnalas „Kultūros barai“ ir ypač „Problemų“ redakcijos. Atšaukta kraštotyrinė
ekspedicija į Baltarusijos lietuviškas salas313.
***
1977 m. liepos 4 d. Žvirgždaičių (Šakių r.) katalikų parapijos delegacija nuvyko į Vilnių
įteikti RRT įgaliotiniui K. Tumėnui pareiškimo, pasirašyto daugiau kaip šimto tikinčiųjų.
Pareiškime buvo skundžiamas neteisėtas Žvirgždaičių maldos namų uždarymas ir jų
religinės bendruomenės panaikinimas. Tikintieji reikalavo, kad pažeistos teisės būtų atkurtos, nes bendruomenė jokiam įstatymui nenusikaltusi. Bendruomenės likvidavimas laikytinas vietinės valdžios nusikaltimu pagrindinėms žmogaus teisėms314.
310
311
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Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (Šakių r.), pastatyta 2012 m. Šalia – ankstesnė kapinių koplyčia.
Nuotr. iš Vikipedijos

Atvykusiai delegacijai įgaliotinis paaiškino, kad jų bažnyčia uždaryta ir parapija panaikinta už savavališką bažnyčios statybą kapinėse (senoji medinė bažnyčia per karą sudegė).
Tikintieji teisinosi, kad juos vietinė valdžia išvijo iš visur – net iš parapijos salės, kur buvo
laikomos pamaldos. Jie liko visai be bažnyčios. Tuomet laikinai susikalė iš lentų pastogę
kapinių kampe ir tenai kurį laiką meldėsi. Jau nuo seno Lietuvoje buvo paprotys statyti
koplyčias ir net bažnyčias kapinių viduryje. Parapijiečiai tą tradiciją ir pratęsė. K. Tumėnas
šiuo reikalu liepė kreiptis į rajono valdžią. 1977 m. liepos 11 d. šešių asmenų delegacija nuvyko į Šakius pas rajono Vykdomojo pirmininko pavaduotoją Donatą Noreikienę ir įteikė
pareiškimą su reikalavimais. Pareiškimą buvo pasirašę taip pat daugiau kaip šimtas asmenų.
Pavaduotoja pareiškimą priėmė ir pasakė, kad atsiklaus RRT įgaliotinio K. Tumėno315.
Tikinčiųjų balsas nebuvo išgirstas. Tik Atgimimo metu tikintieji 2012 m. pastatė naują
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią.
***
Pensininkas Ignas Bečelis (gim. 1902 m.) zakristijonavo Palūšėje. Valstybinės pensijos
gaudavo kas mėnesį 25,80 rublio, o Palūšės bažnyčios komitetas už zakristijonavimą jam
kas mėnesį mokėjo po 13 rublių. 1977 m. liepos mėnesį Ignalinos r. socialinio aprūpinimo
skyriaus vedėjas A. Kajėnas pranešė I. Bečeliui, kad jis, kaip pensininkas, negalįs zakristijonauti – privaląs atsisakyti arba pensijos, arba darbo bažnyčioje. Už praėjusį laiką, kada jis
gavo pensiją ir kartu zakristijonavo iki 1977 m. lapkričio 15 d., turįs grąžinti valstybei 2500
315 Ten pat.
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rublių316. Tai buvo nepaprastai dideli pinigai, iš pensijos tokią sumą senukas būtų galėjęs
išmokėti tik 10 metų nieko nevalgęs ir negėręs.
***
1974 m. lapkričio 27 d. Marytė Sraurylaitė ir jos sesuo stengėsi išgauti iš Anykščių r.
ligoninės vyr. gydytojo B. Šinkūno sutikimą leisti atvesti kunigą pas jų motiną, nes ji to pageidavo, bet vyr. gydytojas neleido. Po to moterys dar kreipėsi telefonu, bet veltui – vyr. gydytojas, išgirdęs prašymą, padėjo telefono ragelį.
1975 m. spalio 3 d. Julijai Senovaitienei, kuri kreipėsi į vyr. gydytoją dėl savo vyro, buvo
atsakyta: „Jeigu nori kunigo, – vežkis namo – ką norėsi, tą darysi.“
Povilui Strazdui 1976 m. kovo 5 d. ne tik leidimo atvesti kunigą nedavė, bet ir jo žmoną
Teklę įžeidinėjo: „Ateis kažkokia davatka ir prašinės“, – tyčiojosi B. Šinkūnas317.
Anykščių vikaras P. Budriūnas pasipiktinęs liudijo318:
1974 m. gruodžio 3 d. šiuo klausimu kalbėjausi su Anykščių rajono vykdomojo komiteto
pirmininko pavaduotoju J. Dailyde.
Visi mūsų žygiai neatnešė vaisių. Vyr. gydytojas B. Šinkūnas taip elgdamasis, t. y.
laužydamas įstatymus apie religinius kultus, tampa iniciatoriumi grupinių nusikaltimų. Į
juos įtraukia mus, kunigus, ligoninės tarnautojus, ligonius bei jų artimuosius. Įsitikinę, kad
negalima teisiškai pasikviesti, kartais mus kviečia slapta. Taip atsitiko ir šių metų balandžio
21 d., kai Gaidelienė, nenorėdama atsitraukti nuo savo merdinčio vyro, per I. Kazlauskienę
pakvietė mane. Žinodamas, kad vyr. gydytojas vis tiek neleis, kaip pas kitus neleido, tuojau
nuėjau į ligoninę pas mano pažįstamą J. Gaidelį <…> Suteikiant religinius patarnavimus,
užėjo gydytojas B. Šinkūnas ir pareikalavo nedelsiant išeiti. Po to dėstė: „Kas kvietė? Ar
žinai, kad be mano leidimo negalite įeiti?“ – „Žinau, bet turiu net raštiškų liudijimų, kad
jūs neleidžiate“, – atsakiau. Gydytojas ėmė isteriškai šaukti: „Išeik! Išeik! Pranešiu valdžiai!
Atleisiu sesytę iš darbo!“
Balandžio 23 d. nuvykau į Anykščių rajono Vykdomąjį komitetą dėl įvykusio incidento
ligoninėje. Pirmininkas A. Budavičius gynė ligoninės administracijos užsispyrimą: „Čia yra
tokios tradicijos, ir mes jų nekeisime.“ Aš pastebėjau: „ Tamsta nemaišykite sąvokų: įstatymų
laužymas ir tradicijos.“
P. Budriūnas kreipėsi į RRT įgaliotinį prašydamas pasirūpinti, kad nebesikartotų
tikinčiųjų moralinė diskriminacija – kad vyr. gydytojas, o jam nesant – budintis gydytojas
pageidaujantiesiems Sakramentų leistų pasikviesti kunigą ir taip panaikintų daugiau kaip
penkiolika metų besitęsiančią visiems nemalonią padėtį Anykščių ligoninėje319.
Panašus atvejis vyko 1975 m. Telšių ligoninės vidaus ligų skyriuje ligoniui paprašius pakviesti kunigą. Tuo rūpinosi sanitarės Zdanevičiūtė, Daračienė ir medicinos seselė Bidvienė.
Sužinojęs ligoninės vyr. gydytojas Pažiūra parašė įsakymą: „Už skyriaus ligonių apsauginio
režimo pažeidimą ir religinių apeigų organizavimą med. seseriai Bidvienei, sanitarėms:
Daračienei ir Zdanavičiūtei pareikšti papeikimą.“320
316
317
318
319
320

Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1977, Nr. 30.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1978, Nr. 32.
Ten pat.
Ten pat.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1975, Nr. 20.
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***
Laugalių (Klaipėdos r.) senelių ir neįgaliųjų namų direktorius Striauka uždraudė kunigui aplankyti senelius ir aprūpinti juos šv. Sakramentais. 1975 m. balandžio mėnesį seneliai parašė Klaipėdos vykdomajam komitetui raštą, prašydami, kad leistų kunigui juos
aprūpinti šv. Sakramentais. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Imbrasas apsilankė senelių namuose ir pareiškė senelių prašymo negalįs patenkinti, nes nėra tinkamų
patalpų. Pavaduotojas, pamatęs prie vieno senelio lovos religinį paveikslą, liepė jį nuimti. Neįgali moteris Riaukaitė asmeniškai kreipėsi į Gargždų komunistų partijos komiteto
sekretorių, prašydama, kad leistų apsilankyti senelių namuose kunigui. Riaukaitė buvo
išbarta. „Netrukdykite manęs su tokiais niekais!“ – pareiškė partijos sekretorius321.
***
Salų (Rokiškio r.) parapijos kapinėse su religinėmis apeigomis buvo laidojama Marijona
Balaišienė. Iš bažnyčios laidotuvių procesija patraukė kapų link. Salų apylinkės pirmininkė
Raugalienė įsakė kryžiaus nešėjui Stukui eiti ne procesijos priekyje, o tarp žmonių. Kunigas
Petras Nykštus paaiškino, kad kryžiaus nešėjo vieta yra procesijos priekyje. Stukas bandė
eiti priekyje, bet Raugalienė jį nustūmė tarp žmonių paskui karstą. Klebonas nenusileido:
„Šitos laidotuvės yra su religinėmis apeigomis ir todėl kryžius turi būti nešamas procesijos
priekyje. <…> Jei nenešite kryžiaus, nelydėsiu velionės į kapus. Niekas neturi teisės trukdyti
laidotuvių procesijos“ Laidotuvių dalyviai spėliojo, kas nugalės – pirmininkė ar klebonas?
Po pakartotinio klebono perspėjimo kryžiaus nešėjas, nekreipdamas dėmesio į pirmininkės
draudimą, išėjo į procesijos priekį322.
***
1979 m. Panemunėje buvo pastatytas kryžius. Praėjus vos 4 paroms tikintieji pastebėjo, kad netoli kryžiaus iškasta duobė. Suprato, kad tai saugumas laidos kryžių. Žmonės
pradėjo kryžių saugoti. Naktį 1.30 val. pasirodė du sunkvežimiai, lydimi trijų dešimtviečių
UAZ markės mašinų su milicija, ir kelios lengvos mašinos. Iš mašinų išlipo saugumiečiai,
Panemunės r. VRS viršininkas Samajauskas, VRS viršininko pavaduotojas Vanagas, Petrašiūnų kelių ir tiltų eksploatacijos tresto viršininkas Svedaravičius, eksploatacijos skyriaus
viršininko pavaduotojas Baublys ir darbų vykdytojas Rasiukevičius. Paskui juos ėjo girti
darbininkai su kastuvais.
Tikintieji atsistojo priešais kryžių ir pareiškė, kad griauti neleis – tai nežmoniška. Žmonės
reikalavo raštiško kryžiaus griovimo nurodymo, klausinėjo, kodėl šis juodas darbas atliekamas
naktį, juk tai yra chuliganizmas, užpuolimas. Svedaravičiui buvo priminta, kad jis pirmą kartą
niekšiškai pasielgė sulaužydamas kryžių, o dabar vėl kėsinasi nakties metu. Jis pasiteisino,
kad remiasi vykdomojo komiteto įsakymu. Parapijos jaunimas užpuolikams įrodinėjo, kad jie
yra tikrieji nusikaltėliai kultūrinio ir dorovinio tautos gyvenimo griovėjai ir kad girti neturi
teisės liesti kryžių. Užpuolikai vartojo necenzūrinius žodžius ir visą laiką įvairiai gąsdino.
Ginčas tęsėsi maždaug pusę valandos. Tuo metu viena močiutė garsiai vaitojo prie kryžiaus.
Įsitikinus, kad parapijiečiai nuo kryžiaus nepasitrauks, duotas įsakymas milicijos darbuotojams tikinčiuosius nustumti jėga. „Tvarkos saugotojai“, priartėję prie kryžiaus, iš karto griebėsi
321 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1975, Nr. 18.
322 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1976, Nr. 21.

208

smurto – buvo stumdomi vaikai, mergaitės tampomos už plaukų, jaunuoliams sukamos rankos. Žmonės buvo griebiami ir jėga velkami į milicijos mašinas. Eugeniją Mikulevičienę
milicijos pareigūnai tempdami spardė ir mušė kumščiais. Moterys ir vaikai pradėjo klykti.
Du jaunuoliai buvo sulaikyti, o kiti, matydami, kad prieš daugybę milicijos neatsispirs,
pasitraukė. Milicija, besiskirstančiuosius keikdama, sekė iš paskos. Kryžiaus gynėjų buvo
30, o saugumiečių ir milicijos darbuotojų – kelis kartus daugiau. Kryžius buvo nugriautas323.
***
Tikinčios Žibūdų šeimos sūnus Romas ir dukra pastatė kryžių. Liepos 5 d. apie 14 val.
į Žibūdų namus (Menciškės kaime, Lazdijų rajone) saugumo mašina atvyko girtas saugumietis J. Zinkevičius ir milicininkas Kavaliukas. Pirmiausia užsipuolė motiną, kad ji blogai
auklėjanti vaikus, nes jie eina į bažnyčią, o štai dabar pastatė kryžių. Zinkevičius reikalavo pakviesti sūnų Romą ir dukrą. Kai motina paklausė, ar jau toks didelis nusikaltimas
pastatyti kryžių, kad net milicija ieškanti nusikaltėlių, Zinkevičius atrėžė, kad tai – daugiau
nei žmogžudystė. Romas buvo uždarytas į kambarį, prasidėjo grasinimai: „Tu užrašei ant
kryžiaus! – šaukė įtūžęs saugumietis ir užsimojęs portfeliu grasino: – Kai duosiu į snukį,
tai aš tau atnaujinsiu veidą!“ Visagalis tardytojas gąsdino kaip išmanydamas: pašalins iš
mokyklos, neleis niekur įstoti mokytis, pasiųs į pataisos namus, pasodins į kalėjimą, primuš.
Kai nieko nepešė gąsdinimais, berniuką įgrūdo į mašiną ir išsivežė į Kapčiamiestį. Veždami
per mišką, baugino primušę palikti miške, tačiau Romas meldėsi ir visai nekreipė į juos
dėmesio.
Kapčiamiesčio milicijos skyriuje tardymas užtruko porą valandų. Išleisdami prigrasino
apie tardymą niekam nepasakoti. Kitą dieną Romas Žibūda dar buvo iškviestas į Lazdijų
saugumą. Ten jį niekino, kad patarnauja Mišioms, klausinėjo, kur galvoja stoti baigęs
vidurinę mokyklą, reikalavo pasakyti pavardes kitų berniukų, kurie patarnauja Mišiose.
Išleisdami pasakė, kad teks susitikti dar ne vieną kartą324.
***
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje atgijo tikinčiųjų maldos ir atgailos eitynės į
Švč. Mergelės Marijos šventoves, Kryžių kalną, kitas tikintiesiems brangias vietas. Imtasi
drastiškų priemonių uždrausti, daugelis organizatorių nuteisti. Kartais trukdymų motyvai
būdavo tiesiog komiški. Pavyzdžiui, 1981 m. kelius į Švč. Mergelės Marijos stebuklingą vietą
Šiluvą užtvėrė, budėjo milicininkai, paskelbta, kad apylinkėje siaučia kiaulių snukio ir nagų
liga, todėl pašalinių atvykimas draudžiamas.
Vienam tardomam jaunuoliui į klausimą, kodėl sovietų valdžią gąsdina jaunimas, kalbantis rožinį, saugumietis atsakė, kad Lenkijoje taip pat viskas prasidėjo nuo rožinio (Lenkijoje „Solidarumo“325 įtaka tuo metu buvo pasiekusi apogėjų). Tačiau maldos susibūrimai,
323 Kryžiaus griovimas. LKBK, 1979, Nr. 39.
324 Tai daugiau negu žmogžudystė. LKBK, 1979, Nr. 39.
325 Solidarumas (lenk. Solidarność, Niezaleýny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność“ – nepriklausoma savivaldi profesinė sąjunga „Solidarumas“) – lenkų nepriklausomų profesinių sąjungų susivienijimas, susikūręs vykstant masinių streikų judėjimui 1980 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. Įkurtas Lenino laivų
statykloje Gdanske. Oficialiai legalizuotas 1980 m. lapkričio 10 d. Uždraustas 1982 m. sausį. Nuo 1981 m.
gruodžio iki 1986 m. gegužės veikė pogrindyje. Oficialiai legalizuotas 1989 m. balandžio 17 d. Žr. Solidarumas. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Solidarumas
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draudžiamų religinių ir tautinių datų minėjimai, keičiant formas, vyko kasmet. Į sistemingą
pakelių kryžių, koplytėlių naikinimą katalikų jaunimas atsiliepė tikėjimo simbolių statymu
naktimis nugriautųjų vietoje326.
***
1982 m. vasario 3 d. Prienų bažnyčios kunigas vikaras Antanas Gražulis buvo nubaustas 50 rublių bauda už tai, kad lankė parapijiečių šeimas. Parapijos tikintieji nusiuntė valdžios įstaigoms protesto laišką su 1500 parašų. Kunigas baudą apskundė teismui, bet šis į
reikalą pažiūrėjo formaliai327. Suprantama, sovietiniame ateistiniame teisme kunigas negalėjo laimėti prieš Prienų vykdomąjį komitetą.
***
1982 m. vasario 17 d. Vilkaviškio rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas J. Urbonas atvyko į Kybartus, reikalavo, kad Kybartų bažnyčios komiteto pirmininko
pavaduotojas Kostas Abraitis pasirašytų po raštu, kuriame reikalaujama neleisti atlikti kunigo pareigų Kastyčiui Jonui Matulioniui, nes jis – ne kunigas, neturi sovietų valdžios leidimo
pastoracijai. K. Abraitis nepasirašė, teigė, kad ne valdžios pareigūnai sprendžia apie kunigystę, o dvasinė vyriausybė. Kunigas K. J. Matulionis buvo baigęs pogrindinę kunigų seminariją, sovietinė valdžia jo mokslų nepripažino. Kybartiečiai kunigą gynė – parašė skundą Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui, prašė išduoti kunigui reikiamą dokumentą.
Raštą pasirašė 1033 kybartiečiai. Leidimo komunistai neišdavė. Kunigą ir toliau šantažavo,
kad be sovietinės valdžios leidimo gavo kunigystės šventimus328.
***
1983 m. rugpjūčio 21 d. Šv. Roko atlaidų metu buvo minima kruvinųjų Kražių skerdynių, kurias vykdė caro pasiųsti kazokai, 90 metų sukaktis. Kražių klebonas buvo perspėtas,
kad joks minėjimas nevyktų. Klebonui pasakius „tai caro darbai ir visi mes juos smerkiame“,
saugumo darbuotojas paaiškino, kad neapsimestų kvaileliu, nes „pats puikiai supranta, kad
čia ta pati druska“329. Nepaisant visų saugumo pastangų, minėjimas įvyko. Bažnyčioje, jaunimo vadovaujami, tikintieji apėjo Jėzaus Kristaus kančios kelius, pagerbdami gynusiuosius
Kražių bažnyčią. Minėjimo pabaigoje į Kražantės upelį jaunimas nuleido iš ąžuolo lapų
nupintą vainiką330.
1892 m. gruodžio 24 d. caro valdžia uždarė Kražių benediktinių vienuolyną. Norėjo
uždaryti ir nugriauti Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, statytą 1763 m., panaikinti kapines. Tikintieji prašė Vilniaus generalgubernatoriaus paversti
ją parapijos bažnyčia, o kapinėse statytą 1809 m. Šv. Mykolo bažnyčią pertvarkyti į kapų
koplyčią. Dėl to kražiškiai kreipėsi į administracines įstaigas, Vilniaus generalgubernatorių,
carą (vien jiems parašė 8 prašymus), kitų šalių valdovus, vyskupus, arkivyskupą.
326 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
327 Kun. Antano Gražulio teismas. LKBK, 1982, Nr. 52.
328 Kun. Kastyčio-Jono Matulionio persekiojimas. LKBK, 1982, Nr. 52.
329 Persekiojama Lietuvos bažnyčia meldžiasi vis uoliau. LKBK, 1983, Nr. 60.
330 Ten pat.

210

Kražiai. Autorius nežinomas. Nuotr. iš Vikipedijos

Kražių skerdynės (JAV lietuvių išleistas plakatas).
Nuotr. iš Vikipedijos

1893 m. birželio 22 d. caras Aleksandras III, nepaisydamas prašymų, įsakė bažnyčią ir vienuolyną nugriauti. Parapijiečiai
nuo rugsėjo 13 d. ją saugojo dieną naktį.
Vadovauti bažnyčios uždarymui lapkričio 21 d. į Kražius atvyko Kauno gubernatorius Nikolajus Klingenbergas su keliais
valdininkais, 70 policininkų ir žandarų.
Gubernatorių tikintieji sutiko su caro ir
carienės portretais, prašė bažnyčios uždarymą atidėti, kol bus gautas caro atsakymas.
N. Klingenbergas įsakė policininkams išvaryti iš bažnyčios žmones, kurių ten buvo
apie 400. Kražiškiai pasipriešino ir policininkus nugalėjo.
Lapkričio 22 d. rytą iš Varnių atvykusios
Rusijos imperijos kariuomenės Dono kazokų
3-iojo pulko trys šimtinės įveikė tikinčiųjų
pasipriešinimą, išvadavo bažnyčios palėpėje
užsibarikadavusį gubernatorių. Jo įsakymu
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16 žmonių buvo nuplakta, kazokams leista siaubti miestelį ir gretimus kaimus. Dėl kazokų
smurto žuvo ir nuo žaizdų mirė 9 žmonės; apie 50 buvo sužeista. 330 žmonių tardyta, 71 (34
valstiečiai, 27 bajorai, 10 miestelėnų) suimtas (50 iš jų kalinti iki teismo) ir atiduotas teisti
Vilniaus teismo rūmams. Teisme juos gynė 5 žymūs Rusijos advokatai: S. Andrejevskis,
J. Kaminskis, A. Turčianinovas, A. Urusovas, V. Žukovskis; jie įrodė, kad N. Klingenbergo
veiksmai buvo neteisėti ir kražiečiai nekalti. Vis dėlto 1894 m. spalio mėn. teismas 35 žmones nuteisė, iš jų keturis – 10 metų katorgai į Sibirą331.
Kražių skerdynės sustiprino Lietuvos gyventojų anticarines nuotaikas, žadino užsienio
šalyse gyvenančių lietuvių tautinę savimonę.
2019 m. Kelmės mažasis teatras pagal Jono Marcinkevičiaus romaną „Kražių skerdynės“
(1938 m.) pastatė dramą „Kražių skerdynės“332.

Kelmės mažojo teatro spektaklis „Kražių skerdynės“. Vadovas Algimantas Armonas. 2019 m.
Nuotr. iš Vikipedijos

***
Kapsuke (dabar – Marijampolė) Alyvų g. 4 jaunimas susirinkęs pas Magdaleną Kuncevičiūtę meldėsi. Neįgalus kunigas (1946 m. po čekistų sužeidimų nevaldė abiejų kojų)
šv. Mišias aukojo neįgaliojo vežimėlyje. Saugumiečiai ir milicininkai įsibrovė į namą, fotografavo besimeldžiančiuosius, landžiojo po kambarius, vartė knygas, apžiūrėjo namo palėpę. Įsibrovėliai reikalavo nutraukti melstis ir visiems įsakė parodyti dokumentus. Surašė
protokolus. Tuos, kurie dokumentų neturėjo, susodino į mašinas ir nuvežė į milicijos skyrių
„išsiaiškinti asmenybių“.
Po kelių dienų prasidėjo pamaldose dalyvavusio jaunimo tardymai. Buvo tardo331 Kražių skerdynės. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kražių_skerdynės
332 Spektaklis „Kražių skerdynės“ Vilniuje. Bičiulis [interaktyvus], 2019 rugsėjo 20. Prieiga internetu: https://
www.biciulis.net/spektaklis-kraziu-skerdynes-vilniuje/
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ma alytiškė Marytė Aleksaitė, vilnietė Regina Liukinevičiūtė, vilnietė Stasė Jakubonytė,
marijampolietė Stasė Burkutė ir kt.333
***
Kelmės rajono vykdomasis komitetas nubaudė 50 rublių bauda Stulgių ir Žalpių kunigus Juozą Bučinską ir Juozapą Razmantą už tai, kad nesuderinę su rajono vykdomuoju
komitetu organizavo „demonstraciją“ kapinėse (Vėlinių dieną vyko mirusiųjų pagerbimas
kapinėse). Protesto pareiškime kunigai nurodo, kad žodis „demonstracija“ reiškia visai ką
kita: „Jei iš tikrųjų būtų buvusi demonstracija, tai šį įvykį būtų tyrę kiti organai. <…> Jau nuo
835 metų Katalikų bažnyčia lapkričio 1 d. švenčia Visų šventųjų šventę, o nuo 998 m. lapkričio
2 d. – Vėlines <…>“ 334
***
Gargždų kunigas Antanas Šeškevičius buvo pakviestas į Gargždų neįgalių senelių namus pas sunkiai sergantį Stanislovą Milašių. Ligonio sesuo Katkienė buvo
susitarusi su neįgaliųjų namų felčere Juškevičiene – ji
sutiko įsileisti kunigą pas ligonį. Kadangi neįgaliųjų namuose buvo ir daugiau sergančių ligonių, tai ir jie prašė
kunigą išklausyti išpažinties ir suteikti šv. Komuniją.
Vos spėjo kunigas A. Šeškevičius išklausyti kelis senukus išpažinties, kaip pasirodė neįgaliųjų namų direktorius Striauka: „Kaip tu čia atsiradai? – užsipuolė direktorius kunigą. – Ar nežinai, kad į valdišką įstaigą
kunigui įeiti negalima?“ – „Galima, – ramiai atsakė kunigas A. Šeškevičius, – tarybiniai įstatymai leidžia ligoniams suteikti šv. Sakramentus. Paskaitykite žurnalą
„Tarybų darbas“ (1975 m. Nr. 5). Ten yra Tumėno
straipsnis „Įstatymas ir religinės bendruomenės“, kuriame rašoma, kad kunigas turi teisę suteikti Sakramentus ligoninėse, kalinimo vietose ir kitur, jei ligoniai šito
pageidauja.“ – „Eik lauk iš čia! Kad daugiau tavęs čia
nematyčiau“, – šaukė direktorius Striauka.
Kunigui išėjus, senelis S. Milašius už pusvalandžio
numirė. Kunigas A. Šeškevičius dėl šito incidento
kreipėsi į Gargždų r. DŽDT pirmininko pavaduotoją
Leitą. Šis pripažino, kad Striauka pasielgė neteisingai,
ir pažadėjo jį įspėti, o kunigui A. Šeškevičiui duoti
atsakymą. Nesulaukdamas atsakymo kunigas A. Šeškevičius vėl kreipėsi į Leitą, bet tas pareiškė, kad buvo užsiėmęs ir direktoriaus dar nesutiko335.

Kunigas jėzuitas
Antanas Šeškevičius (1914–2002).
Nuotr. iš Vikipedijos

333 KGB siautėjimas Marijampolėje. LKBK, 1982, Nr. 52.
334 Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji. LKBK, 1982, Nr. 52.
335 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1978, Nr. 33.
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***
1977 m. vasario 8 d. Skuodo ligoninėje mirė 81 m. Kazimiera Aklienė. Velionei Klaipėdoje buvo padaryta operacija ir ji išsiųsta baigti sveikti į Skuodo ligoninę. Vasario 7 d. rytą
ligonė pasijuto blogiau ir paprašė pakviesti kunigą su šv. Sakramentais. Tai išgirdęs, Skuodo
ligoninės vyr. gydytojas Mažrimas pareiškė: „Kol aš čia būsiu, joks kunigas į mano ligoninę
kojos neįkels!“ Tada ligonė paprašė, kad ją valandai išvežtų pas pažįstamus Skuode priimti
šv. Sakramentų, o paskui vėl grįšianti į ligoninę. Gydytojas Mažrimas tuoj įsakė ligonę išnešti iš palatos ir paguldyti koridoriuje, o jos vyrui pareiškė, kad jos į ligoninę daugiau neįsileis.
Kol senukas susirado mašiną ligonei parvežti į Palaukės kaimą, K. Aklienė be priežiūros
gulėjo skersvėjyje ligoninės koridoriuje ir vasario 8 d. mirė.
Kitas panašus atvejis taip pat nutiko Skuodo ligoninėje. 88 metų ligonė Magdalena Sėlenienė paprašė šeimos narių pakviesti kunigą. Sužinojęs vyr. gydytojas Mažrimas užriko:
„Nors mane Vatikanas ir prakeikė, bet kol aš būsiu gyvas, kunigo į ligoninę neįleisiu!“ Tą
pačią dieną, sausio 8-ąją, M. Sėlenienė, neaprūpinta paskutiniais sakramentais, mirė. Visą
gyvenimą buvo giliai tikinti, darbšti ir pavyzdinga moteris. Nors TSRS konstitucija garantavo teisę išpažinti tikėjimą ir gauti religinius patarnavimus, tačiau Skuodo ligoninės
vyr. gydytojas Mažrimas tikinčio žmogaus atžvilgiu turėjo savo supratimą. Kai žmonės dėl
tokio elgesio pasiskundė Skuodo rajono komunistų partijos pirmajam sekretoriui Sabanskiui, gavo trumpą atsakymą, kad jiems šis gydytojas yra tinkamas336. Tokie buvo sovietiniai
nerašyti įstatymai – konstitucija sau, o sovietinės valdžios atstovų veiksmai – sau.
***
1976 m. liepos 28 d. LTSR ATP patvirtino „Religinių susivienijimų nuostatus“. Pagal jų 50 straipsnį buvo draudžiama kunigui atlikti religines apeigas tikinčiųjų butuose,
pvz., pakrikštyti sergantį kūdikį, pašventinti namą, suteikti ligonio sakramentus ir kt. Šį
draudimą tikintieji laikė antikonstituciniu kišimusi į privatų piliečio butą ir jo sąžinės reikalus. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas rašė raštą valdžiai ir jame išvardijo visus
tų nuostatų absurdus. Pvz., buvo uždrausta be vykdomojo komiteto leidimo 3–4 tikintiesiems bendrai melstis lauke, miške ir net privačiuose tikinčiųjų butuose. Religines apeigas buvo leidžiama atlikti tik prašant sunkiai sergančiam arba mirštančiam ligoniui – taigi,
vykdomajam komitetui palikta teisė spręsti, kada ligonis tikrai yra mirštantis arba sunkiai
sergantis. Pavyzdžiui, Moldavijos TSR teritorijoje buvo reikalaujama, kad gydytojas raštiškai paliudytų, jog ligonis tikrai sunkiai serga, ir tik tada kunigui galima tikėtis gauti vykdomojo komiteto leidimą aplankyti ligonį337.
Nuostatuose buvo nurodyta, kad religinės bendruomenės nariu galima būti tik nuo 18
metų (3 straipsnis). O kaipgi tuomet su kūdikiais, po krikšto tampančiais bendruomenės nariais, vaikais, kurie eina išpažinties ir priima Šv. Komuniją? Nuostatų 10 straipsnyje rašoma,
kad religinė bendruomenė „gali gauti“ specialius maldos namus (bažnyčią). Vadinasi, gali
ir negauti? Dar kvailiau suformuotas 18 straipsnis, pagal kurį net senelis, pasakojantis apie
Dievą savo anūkams, gali būti apkaltintas kaip organizavęs uždraustą „dvasinę mokyklą“338.
Du anūkai – draudžiama „dvasinė mokykla“?!! Gal ir pamokslus sakyti draudžiama, juk
336 Ten pat.
337 Kova prieš ATP nuostatus. LKBK, 1979, Nr. 37.
338 Ten pat.
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pamokslas – dvasinis pamokymas. Sudegus bažnyčiai, draudimo išmoką pasisavindavo
vykdomieji komitetai, tačiau draudimą mokėdavo bažnyčia339. Tik teisinio nihilizmo valstybėje galėjo būti kuriami nesąmoningi, vienas kitam prieštaraujantys įstatymai.
1979 m balandžio 17 d. į Telšių rajono komunistų partijos vykdomąjį komitetą buvo
sukviesti visi vyskupijos dekanai pokalbiui su valdžios atstovais P. Anulioniu ir Juozėnu
dėl naujų nuostatų įgyvendinimo. Kunigai sukilo prieš tokius nuostatus. Daugelis išsakė
susikaupusias nuoskaudas340:
Kunigas K. Gaščiūnas kalbėjo:
1. Patarnavimas prie altoriaus yra grynai bažnyčios reikalas, ir valdžia neturėtų kištis.
2. Bažnyčių apiplėšimai, paimant vien tik švč. Sakramentą, yra grynai ateistinis braižas.
3. Šilumą įvesti į Mažeikių bažnyčią Elektros tinklai sutinka, o rajono vykdomasis komitetas neleidžia.
4. Tikintieji vaikai mokyklose diskriminuojami. Ateistiniai renginiai įžeidinėjamo pobūdžio.
<…> Gerbiant tikinčiuosius, būtų galima leisti švęsti Kalėdas, atidirbant kitą dieną <…>
Kancleris V. Beinoris: Didįjį Penktadienį Kultūros namuose šokiai <…>.
Kan. J. Valaitis: Apiplėšiant bažnyčią, tabernakulis išimtas pro langą, pranešta milicijai,
bet iki šio laiko nusikaltėliai nerasti. Pajūralyje sudaužė apie 30 religinių paminklų. Su šunimis
pagavo… jaunuolį.
Kun. P. Palšis: Laidotuvių eisenos su orkestrais, triukšmingiausios valdžios leidžiamos,
o religinės eisenos – ne! (įgaliotinis sakė, kad religinės laidotuvės trukdo judėjimui, kad jaudina ligonius). Reiškia, civilinės eisenos net su būgnais… netriukšmingos! Skuode draudžiama
skambinti varpais, o nuostatuose nedraudžiama. Skuodo ligoninėje prieš 4 m. gyd. Mažrimas
neleido krikštyti mirštančio vaiko. Teisinosi, kad nėra patalpų. O kada jos bus?
Kun. A. Mileris: Nuostatai išleisti, nederinant su tikinčiaisiais. Dabar valdžia sakosi esanti humaniška, – reikėtų atsiklausti ir tikinčiųjų.
Kun. J. Gedvilas: Išeina, kad negali mokyti vaikų, net pamokslų sakyti. Atrodo, lyg mes,
kunigai, turėtume vaikus atstumti. Vaikus išvaryti aš negaliu – to neleidžia kunigo sąžinė. Iki
18 m. vaikai yra tėvų valdžioje, jei juos tėvai veda į bažnyčią – tai tėvų teisė. Valstybė negali
tos teisės paneigti. <…>
Jurbarko klebono kunigo M. Buožiaus pasisakymas dekanų susirinkime:
<..> Mums, kunigams, net bažnyčioje draudžiama vaikus mokyti katekizmo, tikėjimo
tiesų. Sakoma: tegul patys tėvai moko. Bet juk tai neįmanoma. Viena, kada jie mokys, kai jie
užimti visokiais darbais, ypač kaimuose, kolūkiuose, arba rūpesčiais dėl pragyvenimo? O antra, kaip jie vaikus mokys, kada patys neturi iš ko pasimokyti? Per radiją, televiziją, spaudą,
organizacijas ateistams leista plačiai vesti savo propagandą, o mums, tikintiesiems, – nieko
negalima, viskas atimta ar net uždrausta. Nuo karo pabaigos jau praėjo 35 metai, o mes, tikintieji, iki šiol neturime nieko: jokios knygos, jokio laikraščio, jokio žurnalo, išskyrus paprastame
popieriuje išleistą Apeigyną, labai mažu tiražu maldaknyges, liaudžiai neprieinamą Šv. Raštą,
Vatikano II susirinkimo nutarimus. Katekizmai išleidžiami tik nelegaliai, pogrindyje. Už tai
ačiū Nežinomiesiems! Ir taip prisimenama vysk. A. Baranausko (1836–1902) caro laikais
rašytas eilėraštis: „Anei rašto, anei druko mums turėt neduoda. Tegul, sako, bus Lietuva ir
tamsi, ir juoda“. Taigi mes gyvename bado metus.
339 Ten pat.
340 RRT įgaliotinio susitikimas su dekanais. LKBK, 1979, Nr. 39.
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Šiandien pas kanclerį kun. I. Butkų ant stalo mačiau Maskvos ortodoksų patriarchato
leidžiamą iliustruotą žurnalą. O mums negalima turėti ne tik žurnalo ar laikraščio, bet net
ir biuletenio ar kalendoriaus. O ateistinės visokiausios literatūros pilni kioskai, knygynai ir
bibliotekos. Taigi mes esame labai aiškiai nuskriausti.
Ateistams yra visokios organizacijos, kursai, stovyklos ir mokyklos. Bažnyčią lankančius
tikinčiųjų vaikus mokytojai bara, gąsdina, peikia ir mažina elgesio pažymius. Mokytojai drįsta
net į namus lankytis, įkalbinėti tėvus vaikų neleisti į bažnyčią. Taigi nevienodumas labai didelis ir labai ryškus. O reikėtų ir galėtų šito visai nebūti. <…>
***
1980 m. spalio 25 d. lietuviai, gerbiantys Vytauto Didžiojo atminimą, vyko į Trakus
paminėti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto 550 metų mirties jubiliejaus.
Trakų bažnyčios klebonui valdžia jau iš anksto įsakė tą dieną užrakinti bažnyčią, o
pačiam kur nors dingti. Nepakluso. Milicijos pareigūnai ir saugumiečiai vykstantiems į
jubiliejų trukdė kelionę į Trakus: stabdė užsakytus autobusus, prisikabindavo prie vairuotojų
dokumentų, išlaipindavo keleivius – daug kam teko eiti pėsčiomis. Maldininkai rinkosi į
1409 m. Vytauto Didžiojo pastatytą Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, kurioje
yra garsusis stebuklingas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, paveikslas.

Trakų Dievo Motinos paveikslas. XV–XVI a.
Nuotr. iš Vikipedijos
Istoriniai šaltiniai liudija, kad Trakų Dievo Motinos
paveikslą pripažindamas jo svarbą oficialiai karūnavo
Romos Popiežius Klemensas XI 1718 metais
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Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto portretas
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Autorius nežinomas. Nuotr. iš Vikipedijos

Bažnyčioje nuolat budėjo saugumiečiai ir įvairūs agentai. 12 val. šeši kunigai – Bronius
Antanaitis, Vincentas Jalinskas, Leonas Kalinauskas, Kazimieras Montvila, Algis Pasiliauskas ir Antanas Lukošaitis – koncelebravo šv. Mišias. Mergaitės, pasipuošusios tautiniais
rūbais, adoravo. Kunigas Vincentas Jalinskas (1925–2019) pasakė pamokslą, jame nušvietė
istorinius įvykius ir Vytauto Didžiojo svarbą lietuvių tautai.
Po šv. Mišių tūkstantinė maldininkų ir kraštotyrininkų minia patraukė į Trakų pilį.
Aplinkui zujo milicininkai ir saugumiečiai – filmavo, fotografavo einančius. Priėję prie Galvės ežero žmonės pamatė, kad pradžia tilto į pilį išardyta ir pakabintas užrašas: „Remontas“.
Minia, sustojusi ant Galvės ežero kranto, deklamavo eilėraščius, dainavo liaudies dainas,
giesmes, sugiedojo Tautišką giesmę. Buvo ir aukų: saugumiečiai sulaikė jaunuolius, keletą
areštavo.
Kunigus, dalyvavusius Vytauto Didžiojo 550 metų mirties jubiliejuje, RRT įgaliotinis
Patras Anilionis raštiškai įspėjo, kad sulaužė Religinius nuostatus, t. y. be leidimo Trakuose
dalyvavo pamaldose341.
Tarybinė spauda, radijas ir televizija ir visos kultūrinės įstaigos, universitetai apie šį
svarbų jubiliejų nutylėjo, bijojo „įžeisti vyresnįjį brolį“.
***
Gražia ir prasminga tradicija tapo kasmetinė tikinčiųjų eisena į Šiluvą. Šiluvoje yra
apsireiškusi Jėzaus motina Švč. Mergelė Marija. Žinomas pasakojimas apie šį apsireiškimą.
1608 m. piemenims ganant gyvulius laukuose, kur kažkada buvusi bažnyčia, ant vieno
didelio akmens pasirodė nepaprastai graži verkianti mergelė su kūdikiu ant rankų sakė:
„Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama
ir sėjama.“
Viename netolimame kaime gyveno aklas šimtametis senelis. Jis prisiminė, kad toje
vietoje, kur apsireiškusi Marija, buvo katalikų bažnyčia. Atvestas į apsireiškimo vietą senelis staiga praregėjo. Jis parodė vietą, kur buvo užkasta skrynia su bažnytiniais daiktais.
Skrynioje buvo surasti dokumentai, įrodantys katalikų teises į Šiluvos parapijos žemes, taip
pat Švč. Mergelės Marijos paveikslas, brangus arnotas. Vėliau čia buvo pastatyta koplyčia.

Geležimi kaustyta skrynia
su liturginiais indais ir
drabužiais, rasta 1612 m.
Nuotr. iš LKBK archyvo.
341 Vytauto DLK 550 jubiliejus. LKBK, 1980, Nr. 46.
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1786 m. pirmą kartą buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai, vainikuotas malonėmis garsėjęs Švč. Mergelės Marijos su kūdikėliu Jėzumi paveikslas ir konsekruota naujai pastatyta mūrinė bažnyčia. 1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvoje lankėsi popiežius Jonas
Paulius II342.
Šiluva sovietmečiu buvo M. Kalinino kolūkio centrinė gyvenvietė.
1979 m. rugpjūčio 25 d. jaunimo būrys, apie 300 žmonių, keliavo į Šiluvą. Tai buvo
tradicinis Eucharistijos bičiulių žygis. Pakeliui apsistojo Tytuvėnuose. Gyventojai mielai
jaunimą priėmė į savo namus nakvynei. Vakarinėse šv. Mišiose giedojo jaunimo choras.
Rytojaus dieną po rytinių šv. Mišių jaunimo kolona tęsė žygį į Šiluvą. Tytuvėnų vykdomojo komiteto pirmininkas per megafoną ragino išsiskirstyti, tačiau jaunimas nepakluso.
Atsirado ir pilka volga su keliais saugumiečiais – maldininkus fotografavo.
Po švenčių grįžtančius į namus eisenos dalyvius gaudė KGB agentai, vežė į saugumą,
tardė, ypač domėjosi, kas organizavo eiseną.
1981 m. rugpjūčio 23 d. taip pat vyko garsieji atlaidai. Saugumiečiai laužė galvas, kaip
sukliudyti. Milicija, saugumas ir net pasamdyta sovietų kariuomenė karštligiškai ėmėsi visų
įmanomų „profilaktinių“ priemonių. Autoinspektoriai buvo atvykę net iš Gruzijos ir Latvijos.
Įstaigose ir fabrikuose pareigūnai ragino žmones neiti į Šiluvą. Gamyklų ir įstaigų vadovams buvo uždrausta darbuotojus ir automobilius siųsti į komandiruotes Žemaitijos link
iki rugpjūčio 23 d. Jurbarko r. komunistų partijos pirmasis sekretorius įpareigojo kolūkio
vadovus neduoti transporto žmonėms iki rugpjūčio 27 d.
Jau rugpjūčio 9 d. veterinarijos darbuotojai paskelbė, kad Žaiginio tarybiniame ūkyje
(8 km nuo Šiluvos) kiaulės susirgo Tešeno liga, t. y. kiaulių maru. Taigi, Šiluvą iš visų pusių
apsupo karantinas. Aktyvesni tikintieji Vilniaus prokuroro buvo įspėti neorganizuoti eisenos į Šiluvą. Kelmės autobusų stotyje nuo rugpjūčio 20 d. kabėjo skelbimas: „Š. m. rugpjūčio
21–22 d. autobusai į Tytuvėnus nevažiuos. Pradės važiuoti nuo rugpjūčio 23 d. 12 val.“343
Rajono pareigūnai pareikalavo, kad Šiluvos ir Tytuvėnų klebonai rugpjūčio 23 d. laikytų bažnyčias užrakintas. Šie nepakluso.
Vykstančius maldininkus inspektoriai sodino iš automobilių, neleido eiti pėstiesiems,
vairuotojams atiminėjo vairuotojo pažymėjimus, nukabindavo automobilio numerius arba
vairuotojo talone išmušdavo nusižengimą žyminčias skyles. Nepaklusniesiems pagrasindavo supjaustyti automobilių padangas. Žmonės vis tiek ėjo takais ir takeliais, miškais, slapstydamiesi krūmuose, nakvojo javų stirtose, bet Šiluvą pasiekė.
Šiluva per aštuonias dienas milicijos ir saugumo buvo paversta tikra karo fronto zona.
Sekmadienį per Sumą milicijos malūnsparnis taip žemai skraidė virš Šiluvos miestelio, kad
triukšmas trukdė melstis, pamokslui. Atlaidų metu tikintieji rinko parašus po pareiškimu,
kuriuo buvo reikalaujama sugrąžinti sovietų valdžios atimtą Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. Miestelyje milicija organizavo tikinčiųjų gaudynes, ypač –
parašų rinkėjų. Juos nusivedę į saugumo operatyvinį štabą reikalavo paaiškinti, kokiu būdu
pateko į miestelį, kur nakvojo, kas parodė kelią, kas davė lapus parašams. Suimtuosius susodino į autobusą ir milicininkų lydimus išvežė Radviliškio344 link.
342 Jono Pauliaus II vizitas Šiluvoje. Šiluva. Gyva piligrimystė [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://siluva.
lt/jono-pauliaus-ii-vizitas-siluvoje/
343 „Kiaulių maras“ arba kaip KGB trukdė eiseną į Šiluvą. LKBK, 1981, Nr. 49.
344 Šiluva – 1982. LKBK, 1982, Nr. 55.

218

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia. Nuotr. iš Vikipedijos

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčios altorius. Nuotr. iš Vikipedijos
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Kiekvienais metais į Šiluvos atlaidus atvykdavo ir Rygos tikinčiųjų. 1983 m. rugsėjo
10 d. į atlaidus iš Rygos važiavo du autobusai maldininkų (maždaug 60 žmonių), tačiau
tikslo nepasiekė – netoli Šiluvos buvo sustabdyti autoinspekcijos. Pareigūnai klausinėjo, kas
organizavo kelionę ir dėl ko į Lietuvą važiavo melstis. Visiems buvo įsakyta grįžti atgal. Kadangi žmonės nesutiko, buvo išlaipinti ir Šiluvą pasiekė pėsti, o jų išsinuomotus autobusus
milicininkai palydėjo iki Lietuvos ir Latvijos sienos ir įsakė vairuotojams daugiau tokiu
tikslu į Lietuvą nevažinėti345.
***
Jaunimas laisvalaikį nuo mokslo ar atostogas organizuodavo prie bažnyčių. 1981 m.
rugpjūčio 19 d. iš Vilniaus apie 20 asmenų atvyko į Mindūnų kaimą Molėtų rajone. Nakvynės
pasiprašė pas Moniką Klimaitę. Kartu atvyko ir Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras
Ričardas Černiauskas.
Pirmą dieną jaunimas padėjo šeimininkei vežti šieną, tvarkė klojimą. Vakare po darbų
meldėsi. Miegojo klojime: vaikinai – vienoje pusėje, merginos – kitoje, su jaunimu buvo ir
keletas vyresnio amžiaus žmonių. Ryte dalyvavo šv. Mišiose, klausėsi kunigo žodžio, laisvalaikiu žaidė futbolą, vandensvydį, maudėsi ežere. Vakare pasirodė neprašyti svečiai: du civiliai ir du milicininkai. Jie pareikalavo iš kunigo Ričardo vykti į Molėtų vidaus reikalų skyrių
išsiaiškinti. Kunigas atsisakė. Tada milicininkai iškvietė Molėtų milicijos operatyvinę grupę.
Atvyko 7 automobiliai ir didelė grupė milicininkų. Nepateikę jokių sankcijų, milicininkai vaikinus sugrūdo į dengtą sunkvežimį įstūmė ir kunigą R. Černiauską. Mergaites suvarė
į kitą mašiną.
Atvežus į Molėtus prasidėjo tardymas. Pirmiausia tardė merginas. Labiausiai milicininkai norėjo iškvosti, kas organizavo išvyką ir ką jaunimas veikė. Merginos nepasidavė, tada
jas gąsdino šaukdami, kad visas iš eilės išprievartaus. Negana to, visas nuvežė pas vyrą ginekologą. Merginos protestavo. Jas patikrino medicinos sesuo346.
Kas turėjo teisę merginas vežti pas ginekologą – be teismo, be tėvų žinos, be jokio nusikaltimo? Skaitytojau, ar gali įsivaizduoti, kaip tada, „socializmo klestėjimo“ metu, buvo
žeminami, morališkai žlugdomi žmonės? Ar tokia beprotybė įmanoma dabartiniu metu?
Tada sovietinis saugumas buvo „caras ir dievas“. Pasiskųsti nebuvo kam.
Po tardymo surašė visų pavardes ir gyvenamąsias vietas, pranešė Vilniaus saugumui.
Kunigas R. Černiauskas buvo areštuotas. Jaunimą išvežė į Vilniaus milicijos poskyrius.
Pranešė tėvams, kad atsiimtų savo vaikus347.
***
Rainių miškelyje netoli Telšių 1941 m. naktį iš birželio 24 d. į 25 d. Raudonoji armija
nužudė kalinius. Buvo nužudyti 73 intelektualai – teisininkai, politikai ir kitokie „liaudies priešai“. Užkastas aukas po kelių dienų rado praeivis. Lietuvos laikinosios vyriausybės
Žemės ūkio rūmų leidžiamas savaitraštis „Ūkininko patarėjas“ 1941 m. liepos 25 d. aprašė,
kokias nežmoniškas kančias patyrė žudomi žmonės348:
345
346
347
348
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Persekiojama Lietuvos bažnyčia meldžiasi vis uoliau. LKBK, 1983, Nr. 60.
Tikinčio jaunimo persekiojimas. LKBK, 1981, Nr. 49.
Ten pat.
Rainių žudynės. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Rainių_žudynės.
Cituojama iš http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003947407?exId=357463&seqNr=3

Vieniems buvo nulupta nuo galvos oda, kitiems išpjauti odos diržai iš nugaros ir krūtinės,
kai kuriems išdegintos akys, kitiems nuplikyta visa oda. Kai kuriems sulaužyti šonkauliai ir į
vidurius sukištos rankos. Daugeliui vyrų nupjauti lyties organai ir į burną įkišti, o moterims
išdeginti karšta geležimi. Kai kurioms moterims nupjaustytos krūtys ir prie ausų priraišiotos.
Yra ir dar žiauresniu ir šlykštesniu būdu nukankintų. Iš kankinimo būdo ir išviršinių žymių
galima spręsti, kad visi šie žmonės buvo nukankinti pačiomis žiauriausiomis kančiomis, kokias gali sugalvoti tik kraugeringa azijatų iškrypusi vaizduotė.

Rainių žudynės. Raudonoji armija 1941 m. birželio 25 d. naktį nužudė 76 kalinius, tarp kurių buvo
teisininkų, politikų ir kitų intelektualų. LCVA, 2-1364

1943 m. nacių propagandiniame leidinyje paskelbtas gydytojo Leonardo Plechavičiaus
medicininis protokolas patvirtina visų aukų kankinimo požymius349.
Sugrįžę okupantai, norėdami panaikinti nusikaltimų prisiminimą, nugriovė Telšių
miesto kapinėse pradėtą statyti koplyčią ir iškirto Rainių miškelį.
1981 m. birželio 24 d. sukako 40 metų nuo žudymo. Birželio 21 d. jaunimo atstovai
iš visos Lietuvos rinkosi į Telšių katedrą. Po sumos visi aplankė kankinių kapą Telšiuose,
pasimeldė už juos ir padėjo gėles, o Rainių miškelyje kankinius pagerbė maldomis ir
giesmėmis.
Metinių proga miškelis buvo saugomas čekistų, nieko neprileido, todėl tik liepos 15 d.
slapta naktį tautos kankiniams atminti iškilo meniškas kryžius. Jis išstovėjo vos dvi dienas,
349 Ten pat.
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po to buvo čekistų supjaustytas ir išmėtytas
po miškelį. Kiek vėliau išmėtyti kryžiaus gabalai buvo surinkti ir vėl sudėti kryžiumi.
1981 m. rugpjūčio 11 d. rytą Telšiuose
pasklido žinia: „Rainių miškelyje – net trys
kryžiai!“ Tos pačios dienos pavakare brigada, vadovaujama Telšių saugumo viršininko
Laskutovo bei jo sekretoriaus, kryžius bandė
nupjauti pjūklais, tačiau nesisekė: viduje medžių buvo metalas. Mėgino išrauti – kryžiai
nepasidavė. Kastuvai irgi nepadėjo – žemėje
buvo daug geležies nuolaužų ir akmenų. Tuomet būrys sovietų kareivių apsupo miškelį.
Rainių gyventojai krūptelėjo nuo trijų sprogimų. Žmonės dar bandė išsprogdintus kryžius sudėti ir pririšti prie medžių. Rugpjūčio
17 d. visi trys kryžiai, čekistams vadovaujant, buvo išgabenti į Telšių sąvartyną sunaikinti350.
Vietos bendruomenė įvykių nepamiršo.
1991
m., minint 50-ąsias politinių kalinių
Rainių Kančios koplyčia (Telšių r.), pastatyta 1991 m.
nu
žudymo
metines, Rainiuose buvo pašvenNuotr. iš Vikipedijos
tinta Kančios koplyčia. Jos lubas puošia dailininko A. Kmieliausko freskos, kuriose pavaizduoti Rainių kankiniai. Pasodintas Atminties
ąžuolynas, įrengta aikštelė su rausvo granito paminklu „Trys kryžiai“ (aut. skulptorius Regimantas Midvikis). 1995 m. atminimo vieta su paminklu ir koplyčia paskelbti nacionalinės
reikšmės istorijos ir memorialiniu paminklu
***
Nuo senų senovės garsėja Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Tai labai sena gyvenvietė, kadaise buvusi istorinėje Keklio žemėje, pirmąkart minima 1253 m. kalavijuočių rašte. XV a.
pradžioje Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis padovanojo Gardus (taip iki
1637 m. vadinta Žemaičių Kalvarija) su Alsėdžių valsčiumi Žemaičių vyskupui (Medininkų
vyskupijai). XV–XVI a. čia buvo vyskupo dvaras. 1538 m. minimas Gardų miestelis, XVI a.
pabaigoje pastatyta pirmoji bažnyčia. 1619 m. pastatyta koplyčia. Miestelyje įsikūrė jėzuitai
ir bernardinai.
Vyskupas Jurgis Tiškevičius į Gardus pakvietė dominikonus. 1636 m. įkūrus savarankišką Gardų parapiją, perstatyta bažnyčia, 1637 m. atiduota dominikonams, o šie 1637–
1639 m. pastatydino 19 koplytėlių, simbolizuojančių Kalvarijų kryžiaus kelią (kalvarijas).
1642 m. dominikonai įkūrė vienuolyną (veikė iki 1889 m.). 1644 m. įsteigta pirmoji mokykla. 1650 m. į bažnyčią atvežtas ir netrukus stebuklingu paskelbtas Švč. Mergelės Marijos
paveikslas.
350 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1981, Nr. 49.
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Atstatyto Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio informacija. Nuotr. iš Vikipedijos

1780–1822 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Žemaičių Kalvarijos miestelis smarkiai
nukentėjo per 1831 m. ir 1863 m. sukilimus. Iki 1940 m. veikė vienuolių marijonų ordinas351.
Nuo senų senovės kalnas religinių švenčių metu gausiai lankomas maldininkų. Šioje
vietoje pradedami Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai (liepos 1–12 d.). Čia duodami įžadai
meldžiant sveikatos, laimės.
Nors 1973 m. koplytėlė buvo įtraukta į Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašą, tačiau
1982 m. balandžio 2–3 d. naktį nugriauta, sunaikintas joje buvęs sakralinis turtas. Nusiaubtas tautos istorinis religinis paminklas alkakalnis – Panų kalnas, išniekinti kapai, nuversta
ten nuo seno stovėjusi koplyčia: sienų rąstai, lubos, stogas išvežti į Gadūnavo karinį poligoną,
nugriautos dvi mažos koplytėlės, sudaužytas koplyčios altorius. Marijos statula sudaužyta ir
įmesta į tvenkinį, šventi paveikslai sunaikinti, kryžiai sulaužyti, sudaužyti, mediniai – nupjauti, Kristaus kančios su kryžių liekanomis išmėtytos ir sumintos į žemę. Šio istorinio religinio paminklo sunaikinimas ir kapų išniekinimas buvo ne dar vienas paprastų chuliganų
siautėjimas, o organizuotas, sutelktomis jėgomis su transporto technika atliktas sovietinės
milicijos ir saugumiečių darbas.
Paaiškėjo, kad šį darbą vykdė Telšių rajono kompartijos komiteto įsakymu atvykę Telšių
garnizono kareiviai, vadovaujami žuvininkystės ūkio direktoriaus Baltruko352. Po mėnesio
351 Žemaičių Kalvarija. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wikiŽemaičių_Kalvarija
352 Panų kalno koplyčia. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Panų_kalno_
koplyčia
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Baltrukas girtas vairavo lengvąjį automobilį, pateko po kariniu sunkvežimiu. Ligoninėje
jam amputavo koją. Vairuotojas Zigmas Burba atsisakė dalyvauti griaunant koplyčias. Tada
prie mašinos vairo pasodino kariškį. Zigmą atleido iš darbo353.
Tikintieji parašė skundą. Skundas buvo persiųstas Pabaltijo karinės apygardos prokurorui Rygoje ir TSKP CK generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui. Atvykęs į Telšius karo
prokuroras tardė pasirašiusius parapijiečius, kaltino Tarybinės armijos šmeižtu354, o apie
sunaikintą paveldą net neužsiminė. Nusikaltėliais tapo teisieji.
Sovietų valdžiai sukėlė didelių rūpesčių ir galvos skausmą 1982 m. liepos 2–9 d. vykę
garsieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Nutarė maldininkų neįleisti, sutrukdyti. Aplinkinių
miestelių mokyklose-internatuose buvo apgyvendinti milicijos kursantai, iš Vilniaus atgabentos kelios ugniagesių mašinos, paruošta daugybė dengtų mašinų su pasiklausymo
aparatūra, pasitelkta net sovietinė kariuomenė355.
Maldininkų automobilius, vykstančius į atlaidus, tikrino Valstybinė autoinspekcija,
įrengtame skaičiavimo centre radijo ryšiu buvo perduodami visi automobilių numeriai. Jei
vairuotojas apsilankydavo kelis kartus, iš jo atimdavo vairuotojo teises kaip iš neteisėtai
uždarbiaujančio. Miestelio gatvėse visą laiką vaikštinėjo milicininkai ir draugovininkai su
raudonais raiščiais ant rankų. Maldininkų pasamdytus autobusus sulaikydavo, keleivius
išlaipindavo ir jie turėdavo kelionę 7–10 km tęsti pėsti.
Iškilmių metu maldininkai kiekvieną dieną dalyvavo šv. Mišiose, ėjo Kryžiaus kelio
procesijose, bažnyčia skendėjo gėlėse.
Saugumiečiai demonstratyviai tikinčiuosius stebėjo, fotografavo procesiją, Kryžiaus kelio kalnuose dalyvaujantį jaunimą ir vaikus. Sugavę pavienius vaikus ar jaunuolius versdavo
rašyti paaiškinimus, kaip jie pateko į Žemaičių Kalvariją, kas juos atvežė ir kas organizavo.
Procesijoje dalyvavusių šešių mergaičių eiseną paskui kryžių, apsirengus geltonai, žaliai
ir raudonai, pavadino politiniu nusikaltimu – „sudarė buržuazinės Lietuvos vėliavą“. Nors
mergaitės aiškino, kad tokios vėliavos jos nematė ir kad suknelės yra salotinės, samaninės
ir vyšninės spalvų356.
Teroras nesiliovė ir po atlaidų. Sugrįžusį į namus procesijos dalyvį trylikametį Romualdą Grušą milicininkai pagrobė Telšiuose prie pat jo namų. Nuvežė tardyti į milicijos skyrių.
Reikalavo rašyti milicininko diktuojamą pasiaiškinimą: „Telšių kunigas J. Kauneckas liepė
mums rinktis į Alsėdžius, o iš ten su kryžiais ir vėliavomis turėjome žygiuoti į Panų kalną.“
Romualdas atsakė, kad tai netiesa. Tada jį įmetė į rūsį. Ten buvo daugiau mažamečių vaikų.
Pralaikę visą naktį, ryte paleido.
Taip pat buvo tardomi vaikai iš Tauragės, Telšių ir kitų vietovių: Romualdas Grušas,
Alma Andrijauskaitė (sulaikyta Žemaičių Kalvarijoje ir tardyta iki nakties), Violeta Ričkutė
(paimta Telšiuose su motina), Saulė Gaižauskaitė, Rasa Kačinskytė (su motina), Jolanta
Juodžytė, Alma Dimbinskytė, Rėda Uksaitė (su motina; atsisakė rašyti paaiškinimą ir tardoma nepasakė nė žodžio), Romas Žalionis (sulaikytas Žemaičių Kalvarijoje), Elena Gudaitė
(paimta iš namų), Aurelija Gaučytė ir kt. Po atlaidų į Plungės r. vykdomąjį komitetą buvo
pakviestas Žemaičių Kalvarijos klebonas kunigas Alfonsas Lukoševičius ir įspėtas, kad atei353
354
355
356
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Po Panų kalno sunaikinimo. LKBK, 1982, Nr. 54
Ten pat.
Atlaidai Ž. Kalvarijoje. LKBK, 1982, Nr. 54.
Ten pat.

tyje bus baudžiamas, jei atlaiduose kalbės valdžios nepatvirtinti pamokslininkai, o tokie tais
metais kalbėjo net devyni357.
Atgimimo metais vietiniai gyventojai rūpinosi Panų kalno koplyčios atstatymu. Telšių
rajono architektas Algirdas Žebrauskas pagal išlikusias nuotraukas parengė koplyčios
projektą. 1989 m. prasidėjo statybos darbai. Daug prisidėjo Telšių rajono statybinės organizacijos ir Pasruojės žuvininkystės ūkis – pagelbėjo medžiagomis. Statybos darbams vadovavo Pranas Šaulys, statybininkai Juozas Tamulionis ir Apolinaras Vaičekauskas. Medžio
drožėjas Kęstutis Bladžinauskas atkūrė altorių, koplytėles ir kryžius. 1990 m. liepos 10 d.
atstatyta koplyčia buvo pašventinta. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Antanas Vaičius358.

Telšių r. Panų kalno (Mergakalnio) koplyčia. Sovietų nugriauta 1982 m., atstatyta 1990 m.
Nuotr. iš Vikipedijos

Panų kalnas minimas keliuose padavimuose. Tai esą buvusi slėpimosi nuo užpuolusių
priešų vieta. Kai kraštą XVII a. užplūdo švedai, ten pasislėpė iš apylinkių subėgusios merginos ir jaunos moterys. Sužinoję po kalnu esant pasislėpusias merginas, švedai užvertę urvų
angą ir taip palaidoję apie 2000 merginų ir jaunų moterų. Iš čia kilęs ir kalno vardas – Panų.
Žuvusiosioms atminti ant kalno buvo pastatyta koplyčia. Kalno papėdės nuo mergaičių
ašarų pasruvęs šaltinis laikytas stebuklingu – jo vandeniu gydyta skaudančias akis.
357 Ten pat.
358 Panų kalno koplyčia. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Panų_kalno_
koplyčia
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Pagal kitą pasakojimą kalne stovėjo bažnyčia ir vienuolynas, kuriame gyveno jaunos
vienuolės. Švedų užpuolimo metu vienuolės slėpėsi urvuose. Tačiau jos buvo švedų nužudytos, o pati bažnyčia sugriauta. Žuvusias vienuoles kalne palaidojo.
Panų kalną Lietuvos archeologas Fiodoras Pokrovskis įtraukė į Kauno gubernijos archeologijos žemėlapį, kurį jis išleido Vilniuje 1899 m. Kalną minėjo ir Petras Tarasenka
1928 m. knygoje „Lietuvių archeologijos medžiaga“. Panų kalno rytinėje dalyje nuo seno
stovėjo dvi koplytėlės359.
***
Visa katalikiška Lietuva 1984 m. rengėsi tinkamai sutikti vienintelio oficialiai
paskelbto šventuoju Lietuvos kunigaikščio
šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejų. Pagrindinės jubiliejaus atidarymo iškilmingos
pamaldos buvo paskirtos kovo 3 d. Vilniaus
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, kur ilsėjosi
žemiškieji šv. Kazimiero palaikai. Tą dieną
į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią rinkosi maldininkai iš visos Lietuvos. Žmonės netilpo
bažnyčioje ir šventoriuje, nemaža jų dalis
stovėjo gatvėje. Pagrindinės pamaldos pradėtos 12 val. Šv. Mišias aukojo vyskupai
L. Povilonis, A. Vaičius, J. Steponavičius,
V. Sladkevičius, pamokslą lietuvių kalba
pasakė Panevėžio vyskupijos valdytojas
kunigas Kazys Dulksnys, lenkams kalbėjo
Vilniaus vyskupijos valdytojas kunigas Algirdas Gutauskas. Didelė maldininkų dalis negalėjo normaliai dalyvauti iškilmėse
šventoriuje, nes neveikė garsiakalbiai, nors
Lietuvos globėjas šv. Kazimieras.
iš vakaro tikrinant veikė. Sumos metu, nors
Autorius V. Vasiliauskas, 1976 m.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
buvo sekmadienis, mokyklose buvo organizuojami įvairiausi užsiėmimai: viktorinos,
pasivaikščiojimai po gamtą ir t. t., kuriuose privalėjo dalyvauti visi mokiniai – buvo gąsdinama, kad neatvykus reikės rašyti paaiškinimus.
Po šv. Mišių milicininkai maldininkus lydėjo iki autobusų ir traukinių stočių. Senamiestyje, prie Šv. Kazimiero bažnyčios (tuo metu joje buvo ateizmo muziejaus), nuolat budėjo
milicininkai ir saugumiečiai.
Panašiai atsitiko Marijampolėje per Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus minėjimą, kai „atsitiktinai“ užsitrenkė bažnyčios sakyklos durys ir neva niekas
negalėjo surasti raktų. Pamokslą sausakimšai bažnyčiai teko sakyti nuo altoriaus laiptų be
garsiakalbio360.
359 Panų kalnas. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Panų_kalnas
360 Šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejaus iškilmių atgarsiai. LKBK, 1984, Nr. 62.
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***
1985 m. gegužės 4 d. sukako 500 metų
nuo garbingo Lietuvos vyro, vienuolio palaimintojo Mykolo Giedraičio (1425–1485)
mirties. Sovietinė valdžia neleido šio jubiliejaus minėti. RRT įgaliotinis Petras Anilionis
uždraudė. „Katalikų kalendoriuje – žinyne“
apie šį jubiliejų buvo įdėta tik trumpa informacija. RRT įgaliotinis sakė, jog to ir užtenka,
svarbiausia, kad tik Bažnyčia nesugalvotų
ruošti iškilmingo jubiliejaus361.
Kunigai ir tikintieji nepakluso draudimams, ruošėsi šį garbingą lietuvį paminėti.
Giedraičiuose (Molėtų r.) 1985 m. gegužės
2 d. buvo šalta ir lietinga. Tačiau, nepaisant
nepalankaus oro, į Videniškių Šv. Lauryno
bažnyčią, kurioje yra Palaimintojo Mykolo
Giedraičio altorius, rinkosi žmonės.
Prieš pamaldas į vainikais ir gėlėmis
išpuoštą bažnyčią atėjo didelis būrys tautiniais rūbais pasipuošusio jaunimo. Jaunuoliai, suvažiavę iš įvairių miestų ir miestelių,
kaip meilės ir pagarbos dovanas ant palaimintojo Mykolo Giedraičio altoriaus dėjo
gėles. Tikintieji platino palaimintojo Mykolo Giedraičio paveiksliukus ir maldą į paPalaimintojo Mykolo Giedraičio (1420–1485)
laimintąjį, viena po kitos pasirodė pogrinaltorius Videniškių (Molėtų r.) Šv. Lauryno
bažnyčioje. Nuotr. iš Vikipedijos
dyje mašinraščiu rašytos knygelės apie
palaimintojo gyvenimą.
Taip tikintieji pradėjo švęsti palaimintojo Mykolo Giedraičio 500 metų mirties
jubiliejų.
Maldininkai nuoširdžiai meldė palaimintąjį užtarti Lietuvą ir jos Bažnyčią. Pamokslus
sakė kunigai Zenonas Navickas, Rokas Puzonas ir Ričardas Repšys (1950–2009). Po pamaldų jaunimas prie altoriaus sukalbėjo maldą Mykolui Giedraičiui, giedojo giesmes, skaitė
sakralinius eilėraščius. Tą dieną vietos klebonas kunigas Vilnis Viktoras Cukuras šventė
savo kunigystės dešimtmetį. Tikintieji jį pasveikino. Pasibaigus minėjimui, kunigą Cukurą
užpuolė valdžios pareigūnai: gąsdino, grasino, buvo atvažiavęs net Vilniaus saugumas.
Kleboną kaltino, kam jis suruošęs minėjimą, leidęs sakyti pamokslus „reakcingiems“ kunigams; esą jaunimas giedojęs Lietuvos himną ir Maironio „Lietuva brangi“, tapusią neoficialiu
Lietuvos himnu, reikalavo, kad daugiau panašių minėjimų nebūtų362.
1985 m. gegužės 28 d. į Kaišiadorių vyskupijos kuriją atvyko RRT įgaliotinis Petras
Anilionis ir sukviestiems vyskupijos dekanams surengė „konferenciją“. Įgaliotinis buvo
361 500 metų jubiliejus jau čia pat, bet… LKBK, 1985, Nr. 65.
362 Palaimintojo Mykolo Giedraičio jubiliejaus atgarsiai. LKBK, 1985, Nr. 67.
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nepatenkintas Giedraičių klebono kunigo V. Cukuro elgesiu – jis, įgaliotinio žodžiais tariant,
gegužės 2 d. Giedraičiuose be įgaliotinio leidimo
surengė palaimintojo Mykolo Giedraičio 500 metų
jubiliejaus minėjimą. „Dar blogiau, – piktinosi
įgaliotinis, – pasikvietė ekstremistus kunigus, –
Roką Puzoną ir Joną Kastytį Krikščiukaitį, – šie
trukdė žmonėms melstis… Buvo giedamas Lietuvos himnas „Lietuva Tėvynė mūsų“ [himnas
nebuvo giedamas] ir Maironio „Lietuva brangi,
mano Tėvynė“. Kam, girdi, to reikia! „Kunigas
K. Krikščiukaitis Vepriuose per Sekmines pasakė
netinkamą pamokslą, kalbėjo žmonėms, kad jo
tėvai buvo išvežti į Sibirą, o jis pats badavęs, augęs
vaikų namuose, likęs luošas… Per pamokslą reikia kalbėti tik apie Dievą“, – mokė kunigus P. Anilionis363.
Anilionis aiškino: negerai, kad žmonės meldžiasi ne tik bažnyčiose, bet ir miške. Esą kam
reikėjo per Sekmines apvaikščioti kalnus Vilniaus
Kunigas, garbės kanauninkas
Kalvarijose – juk koplyčios seniai susprogdintos ir Vilnis Viktoras Cukuras. Nuotr. iš Vikipedijos
nugriautos, kam dar vaikščioti po mišką. Paskaitos metu įgaliotinis gyrėsi žinąs, kas vadovauja pogrindinei kunigų seminarijai364.
Trumpai apie Vilniaus Kalvarijas. Vilniaus Kalvarijos – Vilniaus miesto dalis, esanti
Vilniaus Jeruzalės pietuose, dešiniajame Neries krante. Tai Europoje analogų neturintis
Kryžiaus kelias. Netoliese teka Baltupis (Cedronas), dešinysis Neries intakas. Kryžiaus
kelias, įkurtas 1662–1669 m., unikalus savo stočių skaičiumi: 22 mūrinės koplyčios, 7 mediniai vartai, medinis tiltas – koplytėlė ir aukštai ant kalno iškilusi vėlyvojo baroko stiliaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia (pastatyta 1772 m.). 1962 m. sovietų valdžios nurodymu Vilniaus Kalvarijų koplyčios, išskyrus keturias, stovinčias arčiausiai bažnyčios, buvo
išsprogdintos, o 1963 m. – galutinai nugriautos. 1990–2002 m. nugriautos koplyčios buvo
atstatytos. Čia vyksta atlaidai365.
***
1985 m. lapkričio 30 d. į Raseinių saugumą buvo iškviesta Viduklės gyventoja M. Šaukienė. Tardytojas kaltino, kad 1984 m. gegužės mėnesį gulėdama Raseinių ligoninėje su
savimi turėjo rožinį, sąsiuvinį su maldomis ir jame įdėtą kunigo A. Svarinsko nuotrauką.
Saugumiečiai šaukė ant tardomosios, kaip ji galinti nešiotis su savimi ir dar kitiems rodyti tokio didelio nusikaltėlio nuotrauką. „Ir melstis už jį negalima!“ – šaukė saugumietis.
Moteris paaiškino, kad kunigas ne nusikaltėlis, o ateistų melo ir šmeižtų auka. „Mes, tikintieji, meldžiamės ne tik už kunigus kalinius, bet ir už visus paklydusius, tame tarpe ir jus,
363 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1985, Nr. 67.
364 Ten pat.
365 Kalvarijos. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalvarijos
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saugumiečius“, – kalbėjo M. Šaukienė. Saugumietis laikė nusikaltimu tai, kad M. Šaukienė
ligoninėje viešai pasakojusi apie kunigo A. Svarinsko teismą Vilniuje. Moteris buvo tardoma dvi valandas366.
***
1985 m. rugsėjo 18 d. pas Alksnėnų (Vilkaviškio r.) parapijos kleboną kunigą Antaną
Lukošaitį atvyko Vilkaviškio rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Juozas
Urbonas. Pavaduotojas piktinosi kunigo A. Lukošaičio pastoracine veikla tikinčiųjų tarpe.
Ypač jį pykdė pamaldos Žaliosios kapinėse ir tai, kad Alksnėnų koplytėlę gausiai lankė
žmonės. Už tai, kad į Alksnėnų koplytėlę į atlaidus važiuoja tikintieji kone iš visos Lietuvos,
aukojamos šv. Mišios ir sakomi pamokslai, J. Urbonas grasino kunigui A. Lukošaičiui susidoroti su juo kaip su Kybartų parapijos kunigais – Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kastyčiu Matulioniu. Pavaduotojas griežtai pareiškė, kad kunigui A. Lukošaičiui yra iškelta baudžiamoji
byla. Kunigas atsakė: „Jūsų rankose vėzdas, mūsų Rožančius.“ Po šių žodžių pavaduotojas
nutilo ir atsisveikinęs apleido kleboniją.
1985 m. rugsėjo 25 d. kunigas A. Lukošaitis buvo iškviestas pas RRT įgaliotinį Petrą
Anilionį. Pagrindinis kaltinimas buvo tai, kad aptarnauja net 4 parapijas. P. Anilionis
pareiškė, kad Žaliosios kapinėse laikomos šv. Mišios už mirusius nėra įstatymu leidžiamos
religinės apeigos. Jis priminė Kybartų vikaro J. K. Matulionio, kaip „tvarkos ardytojo“, bylą
ir leido suprasti, kad kunigas A. Lukošaitis, jei ir toliau Žaliosios kapinėse laikys pamaldas, bus laikomas panašiu tvarkos ardytoju. Visu griežtumu uždraudė aptarnauti Slabadų ir
Žaliosios kapinių koplyčias. Atsisveikindamas P. Anilionis prigrasino kunigą A. Lukošaitį
laikytis visų duotų nurodymų367.
Žaliosios bažnyčia 1944 m. sudegė. Naujos bažnyčios sovietai statyti neleido. Tada klebonas K. Grinius bažnyčią įrengė senoje mūrinėje klebonijoje, pastatė bokštą. Saugumui
nepatiko. Kai įrengimo darbai buvo baigti, sovietinė valdžia nacionalizavo kleboniją ir joje
įrengė Rumokų malūną. Bokštą pasamdyti girtuokliai nugriovė. Parapijos tikintieji reikalavo grąžinti – rašė LTSR KP centro komitetui į Maskvą. Tačiau bažnyčios sovietai negrąžino.
Tada parapijiečiai melstis rinkdavosi kapinėse. Kaimyninės Didvyžių parapijos kunigas
A. Lukošaitis atvykdavo aukoti šv. Mišių po atviru dangumi kapinėse. Sovietų valdžia sujudo: „Kas leido kapinėse aukoti šv. Mišias!?“368 Prasidėjo kunigo tardymas ir terorizavimas.
Tikintieji nenurimo, protestavo, vėl rašė sovietinei valdžiai. Pasirašiusiuosius dėl grąžinimo
valdžia nubaudė 200 rublių, gąsdino atleisti iš darbo. Visą sovietmetį parapijiečiai meldėsi
po atviru dangumi kapinėse. Tik 1990 m. bažnyčią-malūną atgavo. Pirmosios šv. Mišios
buvo aukojamos 1991 m.
Atgautoje Šv. Roko bažnyčioje pakabino daug metų slėptą, saugotą iš prieškarinės
Žaliosios bažnyčios išlikusį Dievo Motinos Marijos paveikslą, taip pat – išsaugotą monstranciją, Prancūzijos auksakalystės mokyklos XIX a. II pusės dirbinį, kurio prototipu laikytina Paryžiaus Dievo Motinos katedros vadinamoji Liudviko XVIII monstrancija369.

366
367
368
369

Teismai, kratos, tardymai. LKBK, 1986, Nr. 70.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1986, Nr. 71.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1985, Nr. 68.
Ten pat.
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Žaliosios Šv. Roko bažnyčia (Vilkaviškio r.). Nuotr. iš Vikipedijos

Slabaduose Šv. Jono krikštytojo koplyčia nuo seno priklausė Kudirkos Naumiesčio parapijai. Prie jos visą laiką gyveno kunigas, kuris aptarnavo apylinkės tikinčiuosius. Pokario
metais dėl kunigų trūkumo Slabadus aptarnaudavo Kudirkos Naumiesčio kunigai. Vėliau,
Slabadus prijungus prie Vilkaviškio rajono, gyventojus aptarnaudavo Didvyžių parapijos
klebonas. Jis retkarčiais laikydavo šv. Mišias už mirusiuosius.
Slabadų tikintieji išsirinko parapijos komitetą ir pasiuntė į Religijų reikalų tarybą patvirtinti. Tačiau tikintieji nelengvai gavo leidimą pamaldoms – neva parapijos komitetą
sudarant, nebuvę viešo susirinkimo, todėl komiteto išrinkimas neteisėtas. Rajono ir partinė
valdžia visaip stengėsi išardyti Slabadų bažnytinį komitetą, siekė, kad vietos kolūkiečiai
jam nepriklausytų. Žmonės gynė savo teisę melstis ne kur kitur, o savoje koplyčioje. Nors
1976 m. lapkričio 23 d. gautas leidimas klebonui visais advento sekmadieniais laikyti pamaldas, tačiau uždrausta kviestis talkon kunigus iš kitų rajonų, buvo reikalaujama kiekvienu atveju pateikti iš anksto raštiškus prašymus370.
***
1986 m. birželio 19 d. į rajono vykdomąjį komitetą buvo iškviestas Šakių parapijos klebonas kunigas Juozapas Žemaitis (nuo 2008 m. – Vilkaviškio vyskupas emeritas). Jo laukė
Šakių rajono vykdomojo komiteto pavaduotoja Kasparevičienė, miesto vykdomojo komiteto
pirmininkas Angonis ir prokuroras Diržius. Pavaduotoja Kasparevičienė barė, nes kle370 Kova už Slabadų koplyčią. LKBK, 1975, Nr. 25.
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bonas, nekreipdamas dėmesio į praeitais metais
gautą įspėjimą, šiais metais vėl organizuotai ir
sistemingai moko vaikus tikėjimo tiesų ir taip
pažeidžia Baudžiamojo kodekso 143 straipsnį.
Kunigas J. Žemaitis paaiškino, kad organizuoto
vaikų mokymo nėra. Per vakarines pamaldas
visiems tikintiesiems, tarp kurių suaugusiųjų yra
ne mažiau nei vaikų, sakomi katechetinio turinio
pamokslai, jų klausosi visi, kas tik nori. Prokuroras Diržius patarė vaikus išsiųsti namo, o kalbėti
tik suaugusiesiems. Klebonas pareiškė, kad Lietuvoje kol kas tikriausiai dar nėra tokio kunigo,
kuris vaikus varytų iš bažnyčios. „Katekizmų
buvo atspausdinta pakankamai, tegul patys tėvai
moko savo vaikus tikėjimo“, – kalbėjo pavaduotoja Kasparevičienė. J. Žemaitis patikslino pavaduotojos žodžius, primindamas, kad katekizmų
laida, išleista prieš šešerius metus nedideliu
tiražu, buvo išpirkta per kelias savaites ir paskutiniu metu katekizmų neįmanoma nei nusipirkti,
nei pasiskolinti. Į pavaduotojos KasparevičieVilkaviškio vyskupas Juozapas Žemaitis
nės ir prokuroro Diržiaus reikalavimą nelaužyti
(1926–2021).
tarybinių įstatymų kunigas J. Žemaitis atsakė, kad
Nuotr. iš J. Žemaičio asmeninio archyvo
niekada neužsiima priešvalstybine veikla ir jokių
įstatymų nėra laužęs, o aiškinti tikėjimo tiesas ir padėti tėvams ruošti vaikus sakramentų
praktikai yra jo, kaip kunigo, esminė pareiga371.
***
1986 m. sakyti pamokslą Sekminių atlaiduose Kazokiškių (Trakų r.) bažnyčioje buvo
pakviestas kunigas Jonas Zubrus (1924–2020 m.). Po atlaidų rajono administracinė komisija
nubaudė vietos kleboną kunigą Joną Kazlauską 50 rublių bauda už tai, kad, nesuderinęs su
rajono valdžia, leido kunigui J. Zubrui sakyti pamokslą. RRT įgaliotinis Petras Anilionis už
Kazokiškių bažnyčioje pasakytą pamokslą raštu įspėjo kunigą J. Zubrų. Esą pamokslininkas
dezinformavo tikinčiuosius372.
***
1987 m. gruodžio 8 d. į Garliavos vykdomąjį komitetą buvo iškviestas Garliavos parapijos vikaras Vytautas Prajara. Kauno r. vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja
Gelčienė perskaitė jam RRT įgaliotinio P. Anilionio įspėjimą. Įspėjime nurodyta, kad kunigas V. Prajara lapkričio 15 d. bažnyčioje organizavo politinį nacionalistinį Maironio
minėjimą ir pasakė antitarybinį pamokslą. Kunigas kaltas dar ir dėl to, kad po pamaldų
buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Taip pat įspėjime nurodyta, kad V. Prajara lapkričio 17 d.
371 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1984, Nr. 64.
372 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1986, Nr. 71.
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Vilniuje, Aušros Vartų Šv. Teresės bažnyčioje, pasakė antitarybinį pamokslą, šmeiždamas
tarybinę santvarką. Dėl to ir pareiškiamas įspėjimas373.
***
1987 m. birželio 9 d. į Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, kurioje vikaras Antanas Šeškevičius egzaminavo apie 40 pirmajai šv. Komunijai besiruošiančių vaikų, įsibrovė
miesto vykdomojo komiteto sekretorė Surplienė ir surašė aktą. Kunigas A. Šeškevičius aktą
pasirašyti atsisakė. Po keleto dienų kunigas paštu gavo raštą374:
Administracinės bylos Nr. 23-65 nutarimu 1987 m. birželio mėn. 10 d. Gargždai. Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono Gargždų miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto.
Pirmininkė M. Jurevičiūtė, sekretorė J. Surplienė, nariai: Z. Lukas, J. Miliauskienė,
M. Vaišnorienė.
Išnagrinėjus atvirame posėdyje administracinę bylą Nr. 23-65 nustatė, kad Šeškevičius
Antanas, Kazio, gyvenamoji vieta Gargždai, Tilto 1, darbavietė – Gargždų bažnyčia,
1987 m. birželio 9 d. bažnyčioje grupę vaikų mokė katekizmą, tuo būdu pažeidė Liet. TSR
administracinės teisės pažeidimų kodekso 214 str.
Vadovaudamasi Administracinių baudų skyrimo ir išieškojimo nuostatais, komisija nutaria: skirti Antanui Šeškevičiui, Kazio, administracinę nuobaudą įspėti.
Kunigui A. Šeškevičiui nesiliovus egzaminuoti vaikų, 1987 m. birželio 24 d. į bažnyčią
įsibrovė nepažįstamas vyriškis, mokytojos Poleikienė ir Dapkevičienė ir įteikė pakartotinį
įspėjimą375.
***
Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčioje tikintiesiems buvo paskelbta apie Vėlinių apeigas, jų laiką. Po kelių dienų kunigai buvo
primygtinai kviečiami atvykti į rajono vykdomąjį komitetą ir čia,
„susiderinę“ su pareigūnais, gauti atitinkamą leidimą. Kai parapijos vikaras Antanas Gražulis paaiškino, kad apeigoms kapinėse
pagal Religinių susivienijimų nuostatus jokio specialaus leidimo
nereikia, klebonijoje pradėjo lankytis finansų skyriaus vedėjas376.
Lapkričio 1 d. kunigams ir tikintiesiems atvykus į kapines, per
garsiakalbius buvo leidžiama garsi muzika. Ji buvo pritildyta tik
po pakartotinių tikinčiųjų ir kunigo prašymų. Į kapines prigužėjo
daugybė milicininkų ir saugumiečių, demonstratyviai fotografavo apeigų dalyvius ir kunigus. Po Vėlinių vykdomojo komiteto
pirmininko pavaduotojas A. Makštutis telefonu kvietė kunigą
A. Gražulį atvykti į vykdomąjį komitetą pasiaiškinti dėl padaryto
„prasižengimo“. A. Makštutį kaltino, kad kapinėse buvo suorganizuota procesija (nešamas kryžius ir dvi gedulinės vėliavos,
373
374
375
376
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Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1988, Nr. 76.
Ten pat.
Ten pat.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1988, Nr. 77.

Kunigas jėzuitas,
pasipriešinimo sovietiniam
okupaciniam režimui
dalyvis Antanas Gražulis.
Nuotr. iš Vikipedijos

kaip reikalauja Gedulinis mišiolas). Esą procesijoms reikalingas vykdomojo komiteto leidimas. Kunigas A. Gražulis paaiškino, kad pagal Religinių susivienijimų nuostatus religinėms
apeigoms bažnyčioje, šventoriuje ir kapinėse nereikia jokio specialaus valdžios pareigūnų
leidimo. Prie Alytaus vietinių pareigūnų reikalavimų kunigams prisidėjo net respublikinis
komunistinis laikraštis „Tiesa“ – perspausdino iš Alytaus rajoninio laikraščio „Komunistinis rytojus“ S. Kamarausko straipsnį „Kodėl kunigas A. Gražulis sėja melą?“. 1609 Alytaus
parapijiečiai pasirašė, kad būtent straipsnyje parašytas melas377.
***
Šie faktai apie draudimus liudija sudėtingą tikinčiųjų kelią: teko išgyventi daugybę
pažeminimų, netekti darbo ar mokėti dar didesnę kainą. Jie drąsiai gynė savo teisę tikėti ir
tikėjimą viešai išpažinti. Drąsos pavyzdžių Kronikos puslapiuose apstu.

Mokinių ir studentų terorizavimas
Bolševikų okupacija sugriovė Lietuvos nepriklausomybės metu mokytojų per auką ir
vargą statytą tautos švietimo rūmą, švietimo sistema buvo pertvarkyta pagal Sovietų Sąjungą
ir centralizuotai valdoma iš Maskvos. Buvo perrašyta Lietuvos istorija. Joje neliko vietos Lietuvos karaliui Mindaugui, Lietuvos kunigaikščių Vytauto, Gedimino, Algirdo nuopelnams.
Bijodami nuvilti „vyresnįjį brolį“ istorikai rašė, kad Žalgirio mūšį laimėjo rusų Smolensko
pulkas, o LDK Vytauto vadovaujami lietuvių pulkai buvo tik… stebėtojai. Mokytojai buvo
verčiami studijuoti Lenino, Stalino, Markso veikalus ir Sovietų Sąjungos suvažiavimų bei
nutarimų medžiagą. Vidurinėse mokyklose pradėta dėstyti TSRS istorija, TSRS konstitucija,
universitetuose – TSKP istorija, mokslinis ateizmas, dialektinis materializmas ir mokslinis
komunizmas.
Sovietų nustatyta priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka turėjo užtikrinti, kad tarp būsimų studentų neatsirastų priešiškų režimui asmenų. Po stojamųjų egzaminų būsimus aukštųjų mokyklų studentus atrinkdavo specialios mandatų komisijos. Šios komisijos pirmiausia tikrindavo stojančiųjų socialinę kilmę ir politinį patikimumą. Pirmenybė buvo teikiama
komjaunuoliams ir tiems, kurių tėvai aktyviai rėmė sovietų valdžią, buvo darbininkai ar
smulkūs ūkininkai. Dėl to į aukštąsias mokyklas negalėjo patekti daug gabių jaunuolių. Ypač
sunku buvo tikintiems ir politiškai nepatikimiems asmenims įstoti į humanitarines specialybes. Šie jaunuoliai, norėdami studijuoti išsvajotą specialybę, bandydavo gauti suklastotus
dokumentus, kuriuose buvo nurodoma, kad jų tėvai – paprasti darbininkai ar bežemiai,
nuslėpti artimuosius, kurie buvo tremtiniai, politiniai kaliniai ar bažnyčios patarnautojai.
Pateikus melagingus duomenis, grėsė ne tik pašalinimas iš universiteto, bet ir baudžiamoji
atsakomybė. Mandatų komisijos nuolat tikrino pateiktus duomenis ir paaiškėjus naujų faktų
galėjo pašalinti iš studijų ir mokslo metų viduryje. Miestų ar rajonų komjaunimo organizacijos į universitetus siųsdavo slaptas mokinių charakteristikas.
Komunistinio režimo vykdytas jaunimo „perauklėjimas“ ir mokinių bei studentų
pasipriešinimas tokiai veiklai plačiai aprašomas Kronikoje.
377 Ten pat.
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***
Atvykusi į Lietuvą Belgrado komisija tikrino, kaip vykdomas 1975 m. dėl žmogaus
teisių TSRS pasirašyto Helsinkio susitarimas. Grupės aktyvistų surašytame pareiškime dėl
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir kitų tikinčiųjų padėties Belgrado komisijai buvo išdėstyta
tikroji padėtis378:
Logiškai galvojant, Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės turėtų reikšti, kad ji visiškai laisva, nuo valstybės nepriklausoma, pati tvarko savo reikalus. Bet pagal nusistovėjusią padėtį ir
civilinės administracijos išleistus įvairius įstatymus ir potvarkius atrodo, kad Bažnyčia nėra
nuo valstybės atskirta, o tik tos administracijos griežtai kontroliuojama. Nors tarybinė spauda,
rašydama apie valstybės ir Bažnyčios santykius, dažnai tvirtina, kad tarybinė valstybė ir jos
valdžios organai nesikiša į Bažnyčios vidaus reikalus, tai yra į jos kanoninę ir dogminę veiklą,
bet gyvenimo patirtis liudija visai ką kita: valstybė, nepaisydama Bažnyčios teisės kanonų,
nustatė jai, kas leidžiama ir kas neleidžiama. Tą pripažįsta ir patys ateistai. A. Veščikovas
rašo: „Tarybiniais įstatymais draudžiama dvasininkų centrams leisti bet kokius potvarkius
ar taisykles tikintiesiems. Dvasininkijai draudžiama taip pat vadovautis ir net remtis
anksčiau buvusiais religiniais įstatymais“ <…>
„Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto“ 13-me straipsnyje pasakyta: „šiame Pakte dalyvaujančios valstybės įsipareigoja gerbti tėvų, atitinkamais atvejais teisėtų
globėjų, laisvę pasirinkti savo vaikams ne tik valstybės valdžios organų įsteigtas mokyklas, bet
ir kitas mokyklas, atitinkančias tą mokslo reikalavimų minimumą, kuris gali būti valstybės
nustatytas arba patvirtintas, ir užtikrinti religinį bei dorovinį savo vaikų auklėjimą sutinkamai su savo pačių įsitikinimais.“ Tą patį pakartoja ir „Tarptautini[o] pilietinių ir politinių
teisių pakto“ 18 str. bei pabrėžia „Visuotinė žmogaus teisių deklaracija“: „Tėvai turi pirmumo
teisę, nustatant, kaip turi būti mokomi jų vaikai“ (26 str.).
Visa mokymo, auklėjimo, švietimo sistema buvo, griežtai kontroliuojant, įpareigota
varyti aršią, dažniausiai primityvią ir melagingą ateistinę propagandą. Šiandien jau sunkoka įsivaizduoti, bet, ko gero, panašių pavyzdžių būta ir kituose Rytų Europos kraštuose.
Mokyklų tikrintojai reikalaudavo, nesvarbu kurios disciplinos pamokoje, iš mokytojo „ateistinio momento“… Suniekinti Dievo idėją ir išplėšti iš tėvų namų atsineštąjį tikėjimą uoliai stengėsi privalomos mokinių organizacijos, turėjusios aprėpti žmogaus gyvenimą nuo
pirmų mokslo metų iki studijų pabaigos: spaliukai, pionieriai, komjaunimas. Vadovėliuose
vyravo ateistiniai rašiniai. Jokių religinių leidinių nebuvo, net maldaknygių sunku buvo
gauti. Masinės informacijos priemonės kūrė karikatūriškas religijos („opiumo liaudžiai“) ir
tikinčiųjų (kaip nusikaltėlių, geriausiu atveju – naivių tamsuolių) įvaizdį.
Kronikoje buvo nuolat atskleidžiami tokio sovietų elgesio faktai – tai apie direktoriaus
išbartus už patarnavimą Mišioms kurios nors mokyklos mokinius, apie saugumo tardytą
šeimą, prie sodybos pastačiusią kryžių, tai apie buldozeriais suniokotą Kryžių kalną ar kitą
religinį paminklą, apie mokytoją, atleistą iš darbo, atsitiktinai suradus jo vaikų Pirmosios
Komunijos nuotrauką, ir daugelį kitų dalykų, kurie tarsi atverdavo kitą, paslėptą gyvenimo
dimensiją. Kronikoje ypač žavėjo aprašymai, kaip vaikai, jaunuoliai drąsiai liudydavo savo
tikėjimą, su džiaugsmu priimdavo kančią ir pažeminimą dėl Kristaus, atsisakydavo paklusti
ateistų reikalavimams. Tokie, atrodo, nereikšmingi Kronikoje suregistruoti įvykiai spin378 Belgrado komisijai, tikrinančiai kaip vykdomi 1975 metais pasirašyti Helsinkyje tarptautiniai susitarimai.
LKBK, 1977, Nr. 29.
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duliavo kuklaus heroizmo grožį ir kaip niekas kitas uždegdavo elgtis panašiai. Pavyzdžiui,
dešimtmetis „disidentas“ atsisakė deklamuoti prieš klasę antireliginį eilėraštį, viešai „davatka“ pravardžiuojama mergaitė nenusisegė nuo kaklo kryželio arba kas nors, nepaisydamas bauginimų ar žadamų privilegijų, nestojo į komjaunimą.
Kunigas Robertas Grigas mena379:
Kai po daugelio metų pirmąjį „Kronikos“ redaktorių paklausiau, ar tie aprašymai kartodavosi atsitiktinai, ar buvo specialiai dedami, kad skatintų nonkonformizmą, jis tik šelmiškai
nusišypsojo… Dabar suprantu, kokia tai buvo puiki pilietiškumo, sąžinių ištiesinimo mokykla,
padėjusi moralinius pagrindus. Ji išugdė žmones, kurie pakilo į pasaulį nustebinusią dvasinę Lietuvos rezistenciją 1991 m. <…> Su „Kronika“ atsirado organas, nevaldiška, objektyvi instancija, kur tikintysis galėjo išsakyti savo skriaudą, sužinoti apie panašias tikėjimo brolių patirtis,
apie saugumo ir sovietinių įstaigų klastas ir kaip galima priešintis. Atsirado tribūna. Baimės
raištis nuo burnos ir nuo akių buvo nurištas. Tai galinga konsoliduojanti ir stiprinanti jėga!
***
Karklėnų (Kelmės r.) vidurinės mokyklos mokinė J. J. per pamaldas pagrodavo vargonais Pašilės bažnyčioje. Keletą metų buvo ramu, bet paskui į mokyklą pradėjo plaukti
skundai. Po pirmo skundo mokytoja Irena Saunorienė per istorijos pamoką pareiškė:
„Mūsų tarpe yra išsigimėlių, kuriems ne vieta tarybinėje mokykloje.“ Mokinė po kurio
laiko buvo pakviesta į direktoriaus kabinetą, kur jos laukė Kelmės rajono vykdomojo
komiteto pirmininkas Telyčėnas ir kažkoks nepažįstamasis iš Vilniaus, tikriausiai saugumietis. Šis pareigūnas pareiškė girdėjęs, jog J. J. groja bažnyčioje, todėl jai bus užkirstas
kelias į aukštąją mokyklą. Istorijos mokytoja I. Saunorienė baugino ir kitus klasės vaikus:
„Kas tarnaus kulto tarnams, visų elgesys bus sumažintas, kelias pasirinkti profesiją bus
užkirstas, charakteristikos bus išduotos blogos.“
Baigiantis mokslo metams, mokinę J. J. išsikvietęs mokyklos direktorius Algis Vilkas
išvadino fanatike, kalbėjo, kad ji negaus geros charakteristikos. Direktorius savo grasinimą
ištesėjo: charakteristikoje buvo įrašyta, kad J. J. išaugusi religingoje šeimoje, tėvai palaiką
ryšį su kunigais, kad grodavusi bažnyčioje, visa tai dariusi su fanatišku užsispyrimu. Baigusi
vidurinę mokyklą, J. J. bandė stoti į Kauno medicinos institutą, bet vienas priėmimo komisijos narys paskaitė komjaunimo organizacijos slapta atsiųstą charakteristiką ir nustebęs
paklausė: „Fanatikė? Veltui, mergaite, čia atvažiavai!“ Vėliau mergina įstojo mokytis į kitą
aukštąją mokyklą380.
***
1973 m. į Girdžių (Jurbarko r.) vidurinę mokyklą atvažiavęs pareigūnas iš Jurbarko rajono savo kalboje pareiškė: „Nedarykite Jūs taip, kaip padarė Mockienė.“ Žmonės ėmė teirautis, ką gi ta Mockienė padarė. Pasirodo, kad IX klasės auklėtojas Simanavičius Mockienės
dukterį Janiną įrašė į komjaunimą. Motina dėl to labai skaudžiai išgyveno ir komjaunimo
379 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
380 Karklėnų mokinės herojiškas pasipriešinimas reikalavimui, kad bažnyčioje nevargonuotų. LKBK, 1972,
Nr. 4.
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bilietą sudegino, o auklėtojui pasiuntė raštelį: „Mano duktė nepilnametė, todėl be mano
sutikimo jūs neturėjote teisės jos įrašyti. Jos priėmimą i komjaunimą aš laikau neteisėtu
ir bilietą paleidau dūmais per kaminą.“ Vyras nuogąstavo, kad už tai gausianti parų, bet
Mockienė neišsigando: atsėdėsianti ir pareisianti.
Moteris buvo iškviesta į rajoną pasiaiškinti dėl savo elgesio.
„Bilietą sudeginau dėl to, – pareiškė, – kad mano dukterį į komjaunimą įrašė be mano
žinios. Nieko doro nėra iš to komjaunimo. Pilnos Mituvos pakrantės porelių su ženkleliais.
Gėdą tėvams daro. Aš nenoriu, kad mano duktė išaugtų pasileidėlė. Kas apiplėšė Pavidaujo
krautuvę? Kas girtas apvėmė keleivius autobuse? Vis tai mokiniai komjaunuoliai. Kodėl
šitokių nededa į mokyklos sienlaikraštėlį? O kad mokinės pirmūnės Velykų procesijoje dalyvavo, tai jų karikatūras mokykloje iškabino. Pagaliau įrašymas laisvas ar priverstinas?“
Mockienei buvo paaiškinta, kad duktė negalėsianti įstoti į aukštąją mokyklą, o ji būsianti
nubausta 381.
Panašiai pasielgė Riklikienė ir Stasė Banaitienė, sudeginusios savo vyrų komunistų partijos bilietus. Šaukiama pasiaiškinti, S. Banaitienė pasiuntė raštelį: „Po viena antklode dvi
partijos negali gulėti!“382
***
Skuodo vidurinės mokyklos direktorių Pakrovskį partijos pareigūnai mokytojų konferencijoje išbarė už tai, kad jis gatvėje pasisveikino su vietos klebonu. Direktorius paaiškino,
kad kunigas yra žmogus ir vertas pagarbos. „Jei nori dirbti tarybinėje mokykloje, o juo
labiau jai vadovauti, atsisakyk kunigo draugystės“, – įspėjo vienas pareigūnas383.
***
1974 m. rudenį Platelių vidurinės mokyklos XI klasės mokinys Razgus buvo pakviestas
į giminaitės vestuves, kurių apeigos įvyko Platelių bažnyčioje. Platelių vidurinės mokyklos
direktorius Stripinis prieš jungtuves Razgų įspėjo, kad į bažnyčią neitų, bet jaunuolis nepakluso.
Po jungtuvių direktorius Stripinis Razgų barė, kam jis ėjo į bažnyčią. Pasak direktoriaus,
Razgus esąs pilnametis ir galįs motinos neklausyti. Direktorius gąsdino, kad už bažnyčios
lankymą Razgus būsiąs iš vidurinės mokyklos pašalintas. Motina buvo iškviesta į mokyklą
aiškintis dėl sūnaus elgesio. Už bažnyčios lankymą Razgui buvo sumažintas elgesys, o kolūkio
raštinės sienlaikraštyje parašyta, kad tai padaryta dėl mokinio taisyklių pažeidimo384.
***
Šiaulių profesinėje technikos mokykloje tekintojų grupėje vyko mokinių susirinkimas,
norėta visą mokinių grupę surašyti į komjaunimą. Kiekvieną mokinį išsikviesdavo prieš
klasę ir klausdavo, ar jis pats nestoja į komjaunimą, ar tėvai neleidžia. Mokinys Urbutis
paaiškino, kad ir verčiamas nestos į komjaunimą: „Aš prievartai nenusilenksiu. Nei aš, nei
mano tėvai nenori, kad aš būčiau komjaunuolis.“ Paklaustas, ar tėvai tiki ir lanko bažnyčią,
381
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mokinys patvirtino, kad visa šeima yra tikinti ir lanko bažnyčią. Tada praktikos meistrai
Gylys ir Milius liepė visiems mokiniams, nestojantiems į komjaunimą, stovėti pusę valandos pakeltomis rankomis.
„Jei užpildysite anketas, nereikės stovėti pakeltomis rankomis, o jei nepildysite, pašalinsime iš mokyklos“, – gąsdino meistras Milius. Mokiniai nepasidavė. Nestojantiems į komjaunimą buvo skiriami patys sunkiausi darbai. Pusė klasės liko ne komjaunuoliai385.
***
Visa Gargždų 2-osios vidurinės mokyklos VIIc klasė vieningai atsisakė stoti į ateistų
būrelį. Klasės auklėtoja Kuneikienė pasirinko keturis mokinius ir prievarta įrašė į ateistų
būrelį386.
***
Veisiejų (Lazdijų r.) vidurinės mokyklos mokiniai vasario 16 d. dalyvavo šv. Mišiose
Šlavantų bažnyčioje. Kitą dieną tardytojas Zinkevičius pradėjo tardymą: reikalavo mokinius
prisipažinti neįmanomus dalykus, t. y. papasakoti, ką sakė kunigui per išpažintį. Tardymas
vyko be tėvų, nors mokiniai buvo nepilnamečiai. Atsisakiusį liudyti subtilius asmeninius dalykus keturiolikmetį Gintautą Soroką per tardymą mušė. Tai truko 4–5 valandas. Gintautas
patyrė ir psichinį šoką. Paleistas iš tardymo, išsiveržęs iš motinos rankų bėgo nusižudyti.
Sulaikė klasės draugai. Į namus kvietė gydytoją. Gintautas savaitę gydėsi namuose. Motina
parašė LTSR generaliniam prokurorui pareiškimą, prašė įvykį ištirti387.
***
1976 m. spalio 12 d. į Kybartų vidurinę mokyklą atvyko du saugumiečiai. Po vieną
tardymui buvo kviečiami mokiniai, patarnaujantys Kybartų bažnyčioje šv. Mišiose. Mišių
patarnautojai buvo klausinėjami, kas juos pakvietė patarnauti Mišioms; ar klebonas
S. Tamkevičius duoda saldainių, pinigų, knygų pasiskaityti. Berniukai paaiškino, kad patys
atėjo patarnauti, klebonas už patarnavimus niekuo neatsilygina. Kai kuriuos iš nepilnamečių
ministrantų saugumiečiai bandė net užverbuoti, kad teiktų KGB žinias388.
Spalio 19 d. Kybartų vidurinėje mokykloje vyko pedagogų tarybos posėdis. Mokyklos
direktorius Dirvonskis įpareigojo klasių vadovus sudaryti bažnyčią lankančių ir religinėse
apeigose patarnaujančių mokinių sąrašus. Direktorius nurodė mokytojams patiems sekmadieniais nueiti į bažnyčią ir pamatyti, kurie iš mokinių ten lankosi.
Direktoriaus pavaduotojas Sinkevičius liepė klasių vadovams nerašyti savo mokiniams
pavyzdingo elgesio pažymio, jei jie lanko bažnyčią. Tačiau kai kurie mokytojai paprieštaravo – negalima motyvuoti, kad elgesys mažinamas už bažnyčios lankymą. Tada pavaduotojas pasiūlė rašyti „Už neaktyvumą visuomeninėje veikloje“.
Po šio posėdžio prasidėjo mokinių religingumo tyrimo vajus. Va klasės vadovė Stankevičiūtė liepė atsistoti tiems, kurie eina į bažnyčią. Atsistojo beveik visa klasė. Einančius į
bažnyčią vadovė surašė.
385
386
387
388

Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1976, Nr. 21.
Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1976, Nr. 21
Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1976, Nr. 22.
Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1976, Nr. 25.

237

Vd klasės vadovas Mickevičius savo mokiniams aiškino, kad pats klebonas S. Tamkevičius surašęs patarnaujančiuosius Mišiose ir atnešęs tą sąrašą. Niekas iš mokinių nepatikėjo šiais mokytojo žodžiais, nes į išdavikus Kybartų klebonas nelabai tinkamas, o mokytojas
Mickevičius – puikiausiai.
VIb klasės auklėtoja Palionienė taip pat liepė atsistoti tiems, kurie lanko bažnyčią ir
klūpo prie altoriaus. Klausinėjo mokinius, ar jie patys eina, ar kas nors verčia. VIII klasės
auklėtoja Žeižienė irgi liepė atsistoti, kas eina į bažnyčią. VIa ir VIb klasėse mokytojai Žakas
ir Kazlauskienė nurodė savo auklėtiniams atsakyti į anketos klausimus: ar eini į bažnyčią, ar
tiki Dievą ir kt. Kai kuriose klasėse surašyti tikinčius mokinius buvo pavesta komjaunimo
sekretoriams389.
Drąsesni tėvai gynė savo vaikus. Susitarę parašė skundą švietimo ministrui, tikėdami,
kad nors laikinai nustos mokytojai terorizavę (žr. skyrių „Dokumentai“).
***
1976 m. gruodžio 10 d. Simno bažnyčioje vyko rekolekcijos, jose dalyvavo ir mokiniai.
Milicininkai pastebėjo iš bažnyčios sugrįžtančius mokinius. Bambininkų kaimo kryžkelėje
milicininkas pasiūlė būreliui mokinių ir suaugusiesiems palaukti atvažiuojant mašinos, kuri
juos parveš į namus. Kai mašina atvažiavo, tikintieji, nejausdami klastos, į ją susėdo. Ją
vairavęs Verebiejų apylinkės pirmininkas griežtai paklausė mokinių, iš kur grįžtą. Vaikai
pasisakė buvę bažnyčioje. Vairuotojas grasino nuvežti vaikus pas Ąžuolinių mokyklos
direktorę. Privažiavęs gyvenvietę, pirmininkas suaugusius žmones išsodino iš mašinos,
o moksleivius nuvežė į mokyklą. Ąžuolinių mokyklos direktorė ir pirmininkas pradėjo
tardyti ir gąsdinti vaikus. Vaikai nesigynė buvę bažnyčioje. Pirmininkas klausinėjo, ką jie
veikė bažnyčioje, iš ko meldėsi, reikalavo parodyti maldaknyges. Visi mokiniai parodė savo
maldaknyges. Direktorė vertė mokinę Liną Šmitaitę prisipažinti, kad ji dalyvavusi procesijoje. Mergaitė tylėjo. Pirmininkas baugino vaikus, kad dabar nukentės jų tėvai. Pagaliau
įbaugintus ir išgąsdintus vaikus paleido namo390.
***
Komunizmas lietuvį mokytoją pavertė aršiausiu savo mokinių persekiotoju ir niekintoju. Jaunuoliai, matydami visą komunizmo demagogiją, protu nesuvokiamus išgalvotus
nusižengimus ir smurtą mokyklose, įsidrąsino. Praėjus aštuoniolikai metų po Lukšių vidurinės mokyklos baigimo Gvidonas Dovydaitis parašė atvirą laišką391:
<…> Nors jau praėjo nemaža laiko, bet su ja susieti ryšiai dar nėra nutrūkę ir niekada
nenutrūks. Nenutrūks, nes mokykla palieka žmogaus gyvenime daug prisiminimų. Per eilę metų ji yra tapusi lyg antraisiais namais, antrąja tėviške. Gal todėl ir norisi apie ją dažnai svajoti,
kalbėti ir ja didžiuotis. Priešingai, būna labai skaudu, kai apie ją išgirsti ką nors neigiamo.
Labai norėtųsi, kad apie tavo mokslo šventovę būtų kalbama tiktai labai gerai, kad jos mokytojai būtų švyturiais. Deja, šviesų savo mokyklos prisiminimą kartais aptemdo niūrūs debesys.
Prieš keliolika metų Lukšių vid. mokykloje įsiviešpatavo saviveikliniais pagrindais
einąs ateistinis auklėjimas. Nuo jo skaudžiai kentėjo mokiniai ir jų tėvai. Už savo religinius
389 Ten pat.
390 Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1977, Nr. 26.
391 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1976, Nr. 22.
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įsitikinimus jie buvo žeminami, pašiepiami, diskriminuojami. Neišlaikę tokio netaktiško ir
grubaus mokytojų elgesio, mokinių tėvai 1972 m. parašė kolektyvinį skundą LTSR respublikiniam prokurorui su 14 parašų. Po šio skundo tikinčiųjų mokinių persekiojimas kuriam laikui
buvo trupučiuką lyg ir pritilęs, bent jau nebūdavo pernelyg grubių išsišokimų. Bet 1975 m.
kaip Kamčiatkos Tolbačikas vėl prasiveržė grubus ateistinis mokinių auklėjimas. Šį kartą jis
buvo ypač ryškus savo netaktiškumu ir nepedagogiškumu.
Jau mokslo metų pradžioje buvo organizuotas priverstinis ateistinių (pas mus kitokių ir
nėra) laikraščių užsisakymas. Kai Xb klasės mokinys Rolandas Tamulevičius atsisakė užsisakyti
ateistinį laikraštį, klasės auklėtoja Sakalauskienė, norėdama mokinį išjuokti ir skaudžiau iš jo
pasityčioti, pareiškė: „Tai gal tau užsakyti maldaknygę?“ Nors visiems aišku, kad pas mus
maldaknygių nei užsisakyti, nei pirkti nėra.
1975 m. gruodžio 25 d. X klasės mergaitės, ateidamos į mokyklą, atsinešė eglutę ir klasėje
ją gražiai papuošė. Ant lentos užrašė sveikinimo žodžius – „Su šventomis Kalėdomis!“ Per dvi
pirmąsias pamokas atėję mokytojai klasės budintiems įsakė žodžius nutrinti, o eglutė likdavo.
Trečioji pamoka buvo mokyklos direktoriaus B. Urbono. Atėjęs į klasę B. Urbonas iš karto
pasidarė rūstus ir piktas. Jis privertė budintį mokinį Joną Pranaitį nutrinti nuo lentos užrašytus
žodžius, o gražiai papuoštą eglutę išmesti į šiukšlių dėžę. Po to prasidėjo šantažiški tardymai,
grubūs barimai, begėdiški pasityčiojimai, grasinimai. Tuo buvo užimta visa pamoka. Negana
to, tardymai ir grasinimai su pertraukomis tęsėsi net tris dienas. Per tą laiką mokiniai pamokų
metu buvo iškvietinėjami po vieną į direktoriaus kabinetą. Tardymui buvo iškviesti apie pusė
klasės mokinių. Kai kurių mokinių apklausinėjimai užsitęsdavo net per kelias pamokas. Nors
fizinių bausmių ir nebuvo imtasi, bet tardomiesiems buvo grasinama mažinti pažymius,
pašalinti iš mokyklos, bauginami perdavimu milicijai ir pan.
Šis įvykis jau yra plačiai nuskambėjęs net už rajono ribų. Tokiu mokyklos direktoriaus
elgesiu yra pasipiktinę ne tik nukentėję mokiniai, jų tėvai, bet piktinasi ir plačioji visuomenė.
Pasipiktinę todėl, kad mokyklos direktorius B. Urbonas tokiu savo elgesiu yra pažeidęs:
1) „Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją“, 2) 1975 m. Helsinkyje įvykusio 35 šalių pasitarimo nutarimus, 3) TSRS Konstituciją ir 4) pedagoginius dėsnius. (Visos Sovietų Sąjungos
pasirašytos tarptautinės deklaracijos ir jos pačios valstybės Konstitucija – tik beverčiai popiergaliai):
1948 m. gruodžio 10 d. Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje priimtoje „Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje“ rašoma: „Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisves. Ši teisė leidžia … laisvai mokytis religijos mokslų, pravedinėti
pamaldas ir atlikti religines apeigas“ (18 str.). „Kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir jų
išreiškimo laisvę; ši teisė leidžia laisvai, bešališkai laikytis savo įsitikinimų ir laisvai ieškoti,
gauti ir skleisti informacijas bei idėjas bet kuriomis priemonėmis…“ (19 str.). „Švietimas
turi būti nukreiptas į pilną asmenybės išsivystymą ir pagrindinių žmogaus teisių gerbimą.
Švietimas turi pagelbėti abipusiškam susipratimui, draugystei tarp tautų, rasių ir religinių
grupių, su tikslu išsaugoti taiką…“ (26 str.).
Pagal „Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją“ mokiniai turi teisę būti tikinčiais, laisvai
mokytis religijos, laisvai išreikšti savo įsitikinimus, laisvai laikytis jų ir skleisti, bet tos teisės
Lukšių vid. mokykloje jiems niekas nepripažįsta. Įdomu, kuo remiantis tai daroma? Gal B. Urbonas savo mokinių nelaiko žmonėmis, kad jiems nepripažįsta pagrindinių žmogaus teisių?
1975 m. liepos mėn. 30 d. – rugpjūčio pirmomis dienomis Helsinkyje vykusiame saugu-
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mo ir bendradarbiavimo Europos pasitarime buvo nutarta: Dalyvaujančios valstybės gerbs
žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę,
nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos ir religijos… dalyvaujančios valstybės pripažins ir
gerbs asmenybės laisvę išpažinti vienaasmeniškai arba bendrai su kitais, religiją arba tikybą,
veikiant pagal savo paties sąžinę“ (Baigiamasis aktas, VII). Šį „baigiamąjį aktą“ pasirašė 35
valstybių aukštieji atstovai, jų tarpe ir Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Centro Komiteto
Generalinis sekretorius L. Brežnevas.
Nutarimai labai gražūs ir humaniški, bet Lukšių vid. mokyklos vadovai jų nesilaiko.
Įdomu, kuo jie prisidės prie visuotinės taikos išsaugojimo Europoje ir visame pasaulyje?
Tarybinė Konstitucija garantuoja visiems piliečiams sąžinės laisvę, tai yra kiekvieno
piliečio teisę išpažinti bet kurią religiją, teisę atlikti kulto apeigas, piliečių lygiateisiškumą,
nepaisant religinio priklausomumo.
Kodėl Lukšių vid. mokyklos mokytojai nesilaiko šių įstatymų? Gal jie savęs nelaiko Tarybų
Sąjungos piliečiais arba yra įpratę galvoti, jog vienaip gali būti rašoma įstatymuose, o elgtis
galima kitaip?
Pagaliau 1975 m. rugpjūčio 26 d. prieš naujuosius mokslo metus Šakiuose vyko rajoninis pasitarimas, kuriame dalyvavo bei kalbėjo atstovas iš Vilniaus – A. Sinkevičius. Tarp
kitų dalykų savo kalboje paminėjo, kad mokytojai turi būti taktiški su mokiniais ir jų tėvais.
Prelegentas įspėjo, kad visokie išsišokimai ir netaktiškumai plačiai nuskamba, jie pasiekia net
užsienį ir piktina žmones.
Nors nedaug praėjo laiko nuo minėtos konferencijos, bet Lukšių vidurinės mokyklos vadovai jau spėjo ir tai užmiršti.
Man, kaip buvusiam mokytojo Urbono mokiniui, neigiamai kalbėti apie savo buvusį mokytoją yra nepatogu. Gerbiu aš mokytoją B. Urboną už jo žinias matematikos srityje. Dėkingas
už tai, kad mane mokė. Kai atėjo mintis rašyti šį laišką, daug svarsčiau, galvojau, delsiau. Apsispręsti padėjo atsitiktinumas: vienoje televizijos laidoje kalbėtojas pacitavo R. Eberhardto
žodžius: „Nebijokite priešų – blogiausiu atveju jie gali tave nužudyti. Nebijok draugų – blogiausiu atveju jie gali tave išduoti. Bijok abejingų – jie nežudo ir neišduoda, tiems pritariant, egzistuoja žemėje išdavystė ir žmogžudystė.“ Tada padariau išvadą, kad likti abejingam
negalima.
Norėdamas likti objektyvus, naudosiuosi ne savo išmintimi, bet pasitelksiu pedagoginę
literatūrą. Lietuvos TSR Švietimo ministerijos leidžiamo organo „Tarybinis mokytojas“ 1968 m.
sausio 31 d. numeryje rašoma apie mokytojo autoritetą. Įdomu, ką galėtų apie save pasakyti
šiuo atžvilgiu direktorius B. Urbonas? Jeigu norės būti objektyvus, jis turės prisipažinti, kad
pedagogikos mokslui daug kur nusižengė. Visų pirma jis neišlaikė pedagoginio takto, mokinius, pasipuošusius eglutę, laikė nevykėliais, kabinosi prie smulkmenų, sukėlė nereikalingą
triukšmą, priskaldė iš šiaudo vežimą.
Juk iš tikrųjų mokiniai nepadarė jokio nusikaltimo. Argi papuošimas eglutės ir užrašymas
gražių sveikinimo žodžių – nusikaltimas? Ar verta dėl to net per tris dienas pravesdinėti
tardymą, praleisti po keletą pamokų: grasinti net pašalinti iš mokyklos, perduoti milicijai?
O jeigu taip daroma, tai kur tada skelbiamoji sąžinės ir religijos laisvė? Kam tada rašomi
sąžinės laisvę garantuojantys straipsniai konstitucijoje, kam tada pasirašomos Visuotinės
žmogaus teisių deklaracijos – Helsinkio nutarimai, kam tada tie gražūs propagandos žodžiai
spaudoje?
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Už savo įsitikinimus persekiojami mokiniai ir jų tėvai nori, kad visi tie gražūs nutarimai
būtų ne tik pasirašyti, paskelbti, bet ir vykdomi. Priešingu atveju, tuščios tada kalbos apie
laisvę, lygybę ir džiaugsmą.
Kai kas šiandien gal galvoja, kad lengviausias kelias – nubausti, bet reikia žinoti, kad
lengviausias kelias paprastai nėra geriausias.
Karštai sveikinant ir įgyvendinant tai, kas gražu ir gera, taip pat karštai reikia neapkęsti
ir viso to, kas žema. Neapkęsti ir aktyviai su tuo kovoti. Kovoti mūsų ateities vardan.
Buvęs mokinys Gvidonas Dovydaitis
Šakiai, 1976 01 30
Šis laiškas buvo skirtas LTSR švietimo ministerijai, Šakių r. liaudies švietimo skyriui,
Šakių r. vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojai D. Noreikienei. Mokiniai ir jų tėvai
saugumiečiams rodydavo, kad 1975 m. TSRS CK generalinis sekretorius L. Brežnevas
pasirašė Helsinkio aktą, kad leidžiama viešai išpažinti tikėjimą. Saugumiečiai, nežinodami
ką į tai atsakyti, sakydavo, kad Brežnevas pasirašydamas Helsinkio aktą buvo girtas392.
***
Daugelis mokyklų vadovų pataikaudami Maskvai persistengė. Pvz., Joniškio Mičiurino
tarybinio ūkio-technikumo direktorius reikalavo, kad mokymo procese ir užklasinėje veikloje būtų daugiau vartojama rusų kalba. Buvo pateiktas toks mokslo metų planas dėl rusų
kalbos393:
1. Moksleiviai, baigę vidurinę mokyklą (besimokantys antrame kurse), privalo lankyti
rusų kalbos ir literatūros pamokas.
2. Tobulinti kiekvienos mokomosios disciplinos terminologijos rusų kalba mokymą:
a) rusų kalbos pamokose gausiau panaudoti specialybės medžiagą, plačiau įdiegti pažangiausius mokymo metodus ir priemones,
b) visų specialiųjų dalykų pamokose duoti lietuviškus ir rusiškus terminus.
3. Rusų kalbos ir literatūros kabinetui (dėst. V. Laužikui) organizuoti:
a) rusų kalbos mokėjimo konkursą „Mokomės Lenino kalbos“,
b) kultūrinio pobūdžio renginį rusų kalba viso technikumo mastu (vieną kartą per
semestrą).
4. Skaityklos vedėjai (R. Kazlauskaitei) pastoviai organizuoti įvairias progines parodas
skaitykloje rusų kalba.
5. Internacionaliniam klubui (vad. A. Ručienei) skatinti ir plėsti moksleivių susirašinėjimą
ir susitikimus su broliškų respublikų moksleiviais ir jaunimu.
6. Leisti rusų kalba biuletenius ir instrukcines korteles traktorių, automobilių ir žemės
ūkio mašinų kabinetuose.
7. Atsakingai už spaudos platinimą (dėst. I. Grigaliūnienei) siekti, kad daugiau būtų
užsakoma laikraščių bei žurnalų rusų kalba.

392 Ten pat.
393 Moksleivių nutautinimas. LKBK, 1975, Nr. 20.
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***
Vilniaus V. Kapsuko universiteto
(dabar – Vilniaus universitetas) studentai, suorganizavę turistinę kelionę po
Dzūkiją, 1973 m. gegužės 13 d. sumanė
aplankyti Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytauto paminklą Perlojoje (Varėnos r.).
Tiesiog padėjo prie paminklo gėlių, nei
dainavo, nei kalbų sakė. Juos atsekė saugumo agentas ir telefonu iškvietė daugiau
saugumiečių ir milicininkų. Studentus,
grįžtančius namo, kely sulaikė, grąžino į
Perloją. Prasidėjo tardymas. Po kelių savaičių iš universiteto buvo pašalinti trys
aktyviausi, jau anksčiau buvę įtariami studentai: Eugenijus Banys, Remigijus Kajeckas ir Pranas Grigas. Pirmiausia juos
pašalino iš komjaunimo dėl drausmės
laužymo, o R. Kajecką – dar už „nepastovias“ pažiūras (per kratą rasta maldaknygė). Prorektorius mokymo reikalams
Sudavičius ir universiteto vadovybė kaltino studentus, kad nešė gėlių prie Vytauto paminklo. Tai buvo, anot universiteto
vadovybės, užmaskuotas Kalantos žūties
metinių minėjimas (1972 m. gegužės 12 d.
devyniolikametis R. Kalanta, protestuodamas prieš sovietų režimą, susidegino).
Nukentėję studentai, ieškodami teisybės
ir užtarimo, kreipėsi net į Lietuvos KP
Centro komitetą. Ir čia jiems buvo pasakyta: „Užtenka, kad padėjot gėles prie
Vytauto – feodalo ir grobiko! Tai nesuderinama nei su komjaunuolio, nei su
tarybinio žmogaus principingumu ir
patriotiškumu.“394 Taip grubiai buvo
niekinama Lietuvos istorija, o studentai
bauginami, kad visiškai Lietuvos istorija
nesidomėtų, kad visas dėmesys būtų sutelktas į LTSR istoriją.
8,3 m aukščio paminklą LDK kunigaikščio Vytauto 500 mirties metinių
394 Pašalino iš universiteto už gėles prie Vytauto
Didžiojo paminklo. LKBK, 1973, Nr. 7.
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Paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui
Vytautui. Autorius Petras Tarabilda (1905–1977). Perloja. Nuotr. iš Vikipedijos

Paminklo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui
užrašas: Vytautai Didysai! Gyvas būsi kol gyvas nors
vienas lietuvis. Nuotr. iš Vikipedijos

proga Perlojos šauliai su Perlojos visuomene apsisprendė statyti 1929 m. rudenį. Statinys,
baigtas statyti su užrašu: „Vytaute Didysai! Gyvas būsi, kol gyvas nors vienas lietuvis“, yra
tikras laisvės simbolis. Iškilmingai atidengtas 1931 m. Lėšos buvo renkamos loterijos ir
aukų būdu. Sovietai ne kartą mėgino nugriauti paminklą. Pirmą kartą skulptūrą apjuosė
grandinėmis ir traukė arkliais, bet paminklas atlaikė dėl viduje įlietų geležinkelio bėgių ir
armatūros.
Antrą kartą buvo pasitelktas traktorius „Stalinec“, bet ir juo paminklo neįveikė. Šeštajame dešimtmetyje Perlojos apylinkės valdžia prašė LKP Varėnos rajono komiteto leidimo
paminklą susprogdinti, bet leidimo negavo. Neišdrįso šios niekšybės įvykdyti. 1968 m. nuo
paminklo panaikintos kulkų ir grandinių paliktos žymės395. Vytautas Didysis liko stovėti.
***
Gargždų I vidurinės mokyklos mokytoja Berčytė surengė antireliginį konkursą. Į
mokyklos aktų salę suvarė penktų ir šeštų klasių mokinius, iš viso apie 150 vaikų. Visiems
jiems buvo liepta rašyti rašinius ir piešti piešinius antireligine tematika. Geriausius žadėjo
premijuoti. Visi turėjo atsakyti į klausimus, kas yra klierikas, kaip atsirado religija. Komisija
sulaukė tik trijų piešinių. Niekas nelaimėjo pirmos vietos.
1981 m. ta pati mokytoja Berčytė, padedama pionierių vadovių Šarkaitės ir Labokaitės,
buvo suorganizavusi antireliginį spektaklį žemesniųjų klasių mokiniams. Šventajam pavaizduoti mokytoja aprengė ir pastatė ant kėdės savo auklėtinį Petroštį. Pionierės vaidino davatkas, garbinančias šventojo statulą – „aukojo“ kiaušinius ir bandeles. Paskui kitas
moksleivis, vaidinęs girtuoklį, statulą nuvertė, pats atsistojo jos vieton ir pasigardžiuodamas
valgė bandeles396. Štai ir menas…
1982 m. kovo 18 d. II vidurinės mokyklos mokytoja Birutė Štorbenkienė mokiniams
įsakė piešti antireliginius piešinius, vaizduojančius bažnyčią, altorių, kunigą. I vidurinės
mokyklos mokytoja Freigobienė vienam pirmokėliui sumažino elgesio pažymį iki patenkinamo vien už tai, kad jis ne spaliukas; II vidurinės mokyklos mokytoja Daiva Jakutytė
už tai, kad nestojo į pionierių organizaciją, keturiems savo auklėtiniams ketvirtokams taip
pat sumažino elgesio pažymį. Mokytoja Buožienė vienam tikinčiam mokiniui įsakė prieš
visą klasę sukalbėti 10 Dievo įsakymų. Mokinys nepakluso. Tada mokytoja per ateistinę
valandėlę bandė įtikinti mokinius, kad Dievo nėra. „Ko nematom, to ir nėra“, – kalbėjo
mokytoja. Vienas iš mokinukų paklausė: „Mokytoja, ar protą matom?“ Už tai mokinys
gavo dvejetą ir buvo nuvestas pas direktorių. Pastarasis pareiškė turįs teisę vaikų neleisti į
bažnyčią ir pagrasino sumažinti elgesio pažymį, jei dar išdrįs ką nors pasakyti397.
Gargždų parapijos vikaras Antanas Šeškevičius dėl įžūlaus, neteisingo mokinių diskriminavimo su vaikų tėvų pareiškimu (apie 200 parašų) kreipėsi į Klaipėdos rajono liaudies švietimo skyrių. Kunigas buvo apkaltintas „advokatavimu be įgaliojimo“, bet mokinių
diskriminavimą komunistai laikinai sustabdė398.
395 I. Klimavičienė. Perloja – respublika, paminklas Vytautui Didžiajam ir bažnyčia. Dzūkų žinios [interaktyvus], 2021 spalio 23. Prieiga internetu: https://dzukuzinios.lt/2021/10/perloja-respublika-paminklas-vytautui-didziajam-ir-baznycia/
396 Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1983, Nr. 57.
397 Ten pat.
398 Ten pat.
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***
Kremlius visaip stengėsi Pabaltijo ir kitas tautas surusinti. 1979 m. gegužės 22–24 d.
Taškente (Uzbekija) vyko visasąjunginė mokslinė partinė konferencija „Rusų kalba – TSRS
tautų draugystės ir bendradarbiavimo kalba“. Joje buvo siūloma rusų kalbos ikimokyklinėse
įstaigose pradėti mokyti nuo 5 metų amžiaus, o bendrojo lavinimo mokyklų vyresnėse
klasėse, visų profesinių, specialiųjų vidurinių ir aukštųjų mokyklų 2–3 kursuose dėstyti
tik rusiškai. Susipratę inteligentai sunerimo, rinko parašus, protestuodami prieš tokią
savivalę. Iš viso surinko 1310 žymių asmens parašų. Pareiškimo originalą išsiuntė į Maskvą
TSKP Centro komitetui, kopijas – LTSR KP Centro komitetui, LTSR švietimo ministerijai,
Aukštųjų ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijai, Profesinio techninio mokslo komitetui prie LTSR Ministrų Tarybos. Pareiškime nurodoma: „TSRS ir LTSR konstitucijos garantuoja visiems piliečiams galimybę mokytis gimtąja kalba. Todėl prašome palikti iki šiol
buvusią tvarką: daželiuose nemokyti lietuvių vaikų rusų kalbos, visose mokymo įstaigose
lietuvius ir toliau mokyti lietuviškai, nemažinant mokslinės, grožinės ir vaikų literatūros
leidimo lietuvių kalba.“399
Rokiškio E. Tiškaus vidurinės mokyklos tėvų susirinkime dalyvavusi rajono komunistų partijos komiteto instruktorė Karolina Naprienė barė tėvus, kurių vaikai lanko bažnyčią.
Ji įtikinėjo, jog rusų kalba būtina net darželinukams, be jos neįmanomas gyvenimas. „Visi
tėvai privalo versti savo vaikus gerai mokytis rusų kalbos.<…> ateizmo galima vaikus
mokyti nuo darželinio amžiaus“, – kalbėjo instruktorė400.
***
Kronikos leidėjams visą laiką rūpėjo lietuvių kalbos likimas. Joje buvo keliami į viešumą
sovietinės valdžios siekiai, kad rusų kalba švietimo sistemoje būtų pirmaeilė.
1980 m. spalio 22–24 d. Vilniuje vyko zoninis komunistų partijos pasitarimas tema
„Užklasinis darbas rusų kalba nacionalinėje mokykloje“. Jame nutarta: „Visokeriopai siekti
plačiai įtraukti visus moksleivius į įvairių formų užklasinį darbą rusų kalba. <…> Organizuoti bendramokyklinę rusiškai kalbančią aplinką: rusų kalbos dienas ir savaites, olimpiadas, įvairius konkursus, varžybas, disputus ir kt.“ Taip pat buvo nurodyta rengti pionierių
ir komjaunuolių susirinkimus, lietuviškoms mokykloms bendradarbiauti su rusiškomis,
rekomenduota rusiškai dėstyti geografiją, istoriją ir biologiją401.
***
LKP CK sekretorius Lionginas Šepetys (1927–2017) 1979 m. lapkričio 28 d. Vilniaus
liaudies ūkio specialistų tobulinimo institute skaitė pranešimą „Ideologinio darbo klausimai“. Savo kalboje sekretorius pažymėjo rusų kalbos būtinumą, kritikavo kraštotyrininkus
ir net popiežių Joną Paulių II, tvirtino, kad reikia suaktyvinti internacionalinį auklėjimą,
o rusų kalba turėtų būti naudojama vis plačiau. Dėl lietuvių kalbos likimo nesą reikalo nerimauti.
„Labai neramina ir kraštotyrinė veikla, etnografiniai ansambliai, jų domėjimasis senove. Tai tampa kliūtimi pažinti šiuolaikinį gyvenimą, siaurina požiūrį į tarybinės visuomenės
399 Lietuviai gina savo kalbą. LKBK, 1980, Nr. 41.
400 Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1983, Nr. 56.
401 Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1980, Nr. 46.
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laimėjimus. Per etnografiją, kraštotyrą, ypač studentų tarpe, įsibrauna buržuazinė ideologija“, – kalbėjo Šepetys402.
L. Šepetys ir Atgimimo metu, 1987 m. sausio mėnesį, žurnale „Komunistas“ paskelbė
straipsnį, kuriame ragino tobulinti ateistinį auklėjimą. Jis skundėsi dėl plintančios Bažnyčios
įtakos, ypatingą reikšmę skirdamas kovai su vadinamuoju religiniu ekstremizmu, naujo
turinio ateistinių tradicijų diegimui, individualiam darbui su šeimomis. Be to, L. Šepetys
apkaltino kai kuriuos tikinčiuosius prievartiniu religijos mokymu403. O jau 1990–1992 m.,
būdamas LR Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo deputatu, gyrėsi, kad sovietiniais
metais nuo Kremliaus gynė Lietuvą.
***
1975 m. balandžio 13 d. autoavarijoje žuvo Debeikių vidurinės mokyklos 10 klasės
moksleivis Antanas Tamošaitis, gyvenęs Anykščių r. Ivonių kaime.
Balandžio 14 d. pas tėvus apsilankė komunistų partijos sekretorė mokytoja Aldona
Staliauskienė ir pareiškė, jei Antanas bus laidojamas su bažnytinėmis apeigomis, ji nudraskysianti kaspinus nuo vainikų ir nieko nepadėsianti, net mašinos neduosią laidotuvėms.
Motina nesutiko laidoti be apeigų.
Balandžio 15 d. prie mirusio draugo budėjo 10 klasės moksleiviai. Atėjusi mokytoja
A. Staliauskienė nudraskė kaspinus nuo vainikų ir suglamžiusi numetė į kampą. Mergaitės
verkė – nesitikėjo tokios nepagarbos mirusiam klasės draugui Antanui. Atėjęs kolūkio
pirmininkas Kazimieras Šinkūnas drauge su Aldona Staliauskiene užsidarė kambaryje su
Antano motina (tėvas jau buvo miręs) ir, visaip grasindami ir įkalbinėdami, vertė laidoti
sūnų be bažnyčios. Mokytoja Staliauskienė dėl laidotuvių tarėsi su Anykščių rajono partijos
sekretore Zinaida Barkauskiene.
Motina neišlaikė spaudimo ir sutiko, kad sūnaus karstas būtų nuvežtas į mokyklą ir
palaidotas be bažnyčios, nors abu buvo tikintys404.
***
Įniršis prieš religiją mokyklose peržengė normalaus žmogaus ribą. 1975 m. gegužės
7 d. Varėnos vidurinės mokyklos direktorius Vaitiekūnas priekaištavo Stefai Verseckienei,
kam jos sūnus Jonukas, IV klasės moksleivis, vaikštąs į bažnyčią ir patarnaująs Mišiose. Direktorius gąsdino, kad jei vaikas nesiliaus tai daręs, bus apsvarstytas ir visos mokyklos akivaizdoje papeiktas. S. Verseckienė atsakė, jog džiaugiasi, kad vaikas ne laksto gatvėje, o eina
į bažnyčią. Direktorius grasino motinai, kad jei ji nesugebanti vaiko auklėti, bus atiduotas
kolonijon. S. Verseckienei pasiteiravus, ką blogo moko kunigas, direktorius ėmė šaukti: „Visi
kunigai girtuokliai, paleistuviai, dykaduoniai ir plėšikai. Ir tu leidi vaiką pas tokius. Leidi,
kad tavo vaikas klūpinėtų prieš balvonus. Kokia iš tavęs motina? Atimsime tau motinystės
teises.“ Motiną kitą dieną ištiko širdies priepuolis, gydėsi405.
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1988 metai Lietuvoje. Aidai, 1989, Nr. 1, p. 370.
Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1975, Nr. 17.
Ten pat.

245

***
1977 m. birželio 27 d. Ignalinoje buvo laidojamas tragiškai žuvęs dešimties metų mokinys Rimas Stukėnas. Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių, ypač jaunimo ir vaikų. Komuniją
šv. Mišiose priėmė apie du šimtus žmonių. Tik Rimo klasės draugai to padaryti negalėjo.
Mokytoja E. Juodagalvienė juos iš bažnyčios išvedė ir išlaikė savo bute tol, kol buvo išneštas karstas iš bažnyčios. Gatvėje mokiniai vėl galėjo prisijungti prie laidotuvių eisenos ir
pagerbti savo klasės draugą406.
***
1978 m. sausio 20 d. Kvėdarnos (Šilalės r.) vidurinės mokyklos direktorė Aldona Dulcienė ir mokytoja Janina Krasnickienė terorizavo mokinius: Rolandą Šneiderį (IVa kl.), Gintarą Bernotą (V kl.), Algį Raškauską (Vb kl.), Aloyzą Stasytį (Va kl.) ir Rimą Rupšį (VIa kl.),
kodėl šie einą į bažnyčią ir kam patarnaują Mišioms. Klausinėjo, ar jų neagituoja klebonas
ir ką duoda už patarnavimą.
Po kelių dienų Gintaro Bernoto mama Regina Bernotienė nuėjo pas Kvėdarnos vidurinės
mokyklos direktorę A. Dulcienę ir mokytoją J. Krasnickienę ir griežtai pareiškė protestą,
kad daugiau neterorizuotų jos sūnaus Gintaro už bažnyčios lankymą ir tarnavimą Mišioms.
A. Dulcienė ir J. Krasnickienė aiškino, jog pionieriams eiti į bažnyčią negalima. Motina su
pasipiktinimu pasakė, kad be jos žinios vaikas negali būti pionieriumi, ir pareikalavo išbraukti sūnų iš pionierių, nes visada jį vesis į bažnyčią ir leis patarnauti šv. Mišioms407.
***
Švietimo ministras A. Rimkus Lietuvos KP CK biure kalbėjo: „Kiekvienoje mokykloje
būtina sudaryti darnią ir veiksmingą ateistinio auklėjimo sistemą. Atsidėjus, subtiliai reikia
dirbti su tais mokiniais, kurie dar ne visiškai išsilaisvinę iš religininkų įtakos. Turime padėti
kiekvienam mokiniui dar mokykloje susiformuoti tvirtą materialistinę pasaulėžiūrą, gerai
suvokti religijos žalą, tapti aktyviu ateistu.“ Kronika komentavo: „štai kokiai sistemai lietuviai tėvai yra priversti atiduoti auklėjimui ir mokymui savo vaikus!“408
***
Šaukėnų (Kelmės r.) vidurinėje mokykloje istorijos mokytoja Dana Oškelienė per pamoką aiškino, kad pasaulis atsirado iš materijos. Mokinys Linas Milius replikavo: „Tamsta
mokytoja, jei pasaulis atsirado iš materijos, tai iš kur ta materija?“ Mokytoja atrėžė: „Ne
tavo reikalas.“ Mokinys neatlyžo: „Tai kas gali paaiškinti?“ Mokytoja nesusivaldė: „Sėsk, durniau!“ Mokinys buvo išvytas iš klasės409. Štai kokiais „pažangiais pedagoginiais“ metodais
sovietinėje mokykloje dirbo mokytojai.
***
1977–1978 mokslo metų pabaigoje Druskininkų vidurinės mokyklos abiturientams
laikant fizikos egzaminą egzaminavo mokyklos direktorius Bazys. Pamatęs ant abituriento
406
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Žilionio krūtinės kryželį, pareikalavo jį pašalinti. Atkaklus, drąsus jaunuolis nepaklausė direktoriaus. Tuomet įsiutęs ateizmo skleidėjas gerai besimokiusį abiturientą suktais klausimais supainiojo ir parašė jam nepatenkinamą pažymį. Tai sutrukdė jaunuoliui įstoti į
aukštąją mokyklą410. Taip buvo žaidžiama su jauno žmogaus likimu: objektyvios žinios nesvarbu, svarbiausia – mokytojo požiūris: neklausai – nubausiu!
***
1978 m. lapkričio pradžioje Kapsuko (dabar – Marijampolė) VI vidurinės mokyklos
pionierių vadovė Razvanavičienė vertė mokines Viliją Žitkutę ir Jūratę Petruškevičiūtę stoti
į pionierius. Mergaitės atsisakė. Tuomet pionierių vadovė paklausė, gal jos tikinčios Dievą.
Mokinės pripažino. Mokytoja ėmė kamantinėti, ar jos eina į bažnyčią, ar turi maldaknyges.
Mergaites, drąsiai visa tai patvirtinusias, pastatė prieš klasę ir pradėjo auklėti mokinius: „Jei
ne Leninas, – dūsavo mokytoja, – jos būtų nesimokę, o ganę žąsis; o dabar jos bijo nešioti
ženkliuką! Štai kur auga tautos priešai!“.
Kronika rašė: auklėtoja Razvanavičienė – pavyzdys, kaip pataikavimas okupantui išauga iki grubaus fanatizmo. Tautos priešas ne tas, kuris nesisega okupanto atnešto ženkliuko,
bet tas, kuris prievarta nori jį įsegti411.
***
Sovietinės valdžios planuose buvo numatyta, kad visi mokiniai taptų pionieriais arba
komjaunuoliais, nesvarbu, ar jie sutinka, ar nori. Mokinius gynė TTGK komitetas. Komiteto nariai kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius, Juozas Zdebskis surašė raštą LTSR prokurorui ir Švietimo ministerijai412:
Mes esame labai susirūpinę, kad Lietuvos TSR mokyklose tebevyksta mokinių terorizavimas. Į TTGK Katalikų Komitetą š. m. gegužės 15 d. kreipėsi Irena Želvienė. Iš pareiškimo matyti, kad jos sūnus Egidijus, besimokąs Telšių I-ojoje vidurinėje mokykloje, tikrai yra skaudžiai
persekiojamas. Mokytoja Pilipavičienė tikinčiam ir jokiai organizacijai nepriklausančiam mokiniui Egidijui Želviui prievarta užrišo pionieriaus kaklaraištį, o šiam priešinantis, mušė jį per
veidą ir kartu su mokytoja Petraityte įžeidinėjo, vadindamos jį bažnytininku ir net vartodamos necenzūriškus žodžius. Šią visą „pedagogiką“ stebėjo didelis būrys vaikų.
Telšių IV-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, rajono ateistinio darbo koordinavimo tarybos pirmininkas Andrijauskas rajoniniame laikraštyje „Komunizmo
švyturys“ (1979.IV.17) piktinasi, kad Vatikano radijas kalba apie mokinių persekiojimą Telšių
mokyklose. Jis net drįsta teigti nežinąs nė vieno fakto, kad už religinius įsitikinimus mokiniams
būtų rašomi blogesni pažymiai, blogiau įvertintas elgesys, kad tokie mokiniai mokytojų būtų
išjuokiami arba įžeidinėjami. <…>
Telšių IV-osios vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytojas Valenčius 1979 m. balandžio 17 d., panaudodamas fizinę jėgą, atėmė iš IV klasės mokinių Sauliaus Stonkaus ir
Mažeikos kryželius. Istorijos mokytoja Karnišova toje pat mokykloje IX klasės mokinę Ritą
Bumbliauskaitę visą pamoką klausinėjo apie tikėjimą, tyčiojosi iš jos, įžeidinėjo, liepė pasakoti
apie pažįstamus kunigus <…>
410 Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1979, Nr. 36.
411 Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1979, Nr. 37.
412 Dėl tikinčių moksleivių terorizavimo Telšiuose. LKBK,1979, Nr. 36.
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Prašome užtikrinti, kad ateityje nesikartotų panašūs pedagogų nusikaltimai. Tokiems
pedagogams ne vieta tarybinėje mokykloje. <…>
***
Mokytoja Jadvyga Kaušienė dirbo Šiaulių II pagalbinėje mokykloje logopede. Darbas sekėsi gerai. Mokytoja, žinoma respublikoje specialistė, įrengė pavyzdinį logopedijos
kabinetą, su savo kolegomis dalijosi patirtimi ir žiniomis. Jos sūnus Rolandas mokėsi Šiaulių
V vidurinėje mokykloje. Mokslas sekėsi puikiai, konfliktų nebuvo.
1978 m. gruodžio mėnesį mokyklos direktorė Jakimavičienė išsikvietė Rolandą į kabinetą ir pradėjo „auklėjamąjį“ darbą. Esą girdėjusi, jog Rolandas lankąs bažnyčią, žadąs stoti
į kunigų seminariją. Mokyklos komjaunimo sekretorė taip pat priekaištavo, kad Rolandas
lanko bažnyčią, perspėjo, kad bus blogai.
Po kelių savaičių Rolandą jau tardė saugumas – agentai norėjo sužinoti, su kuriais kunigais bendrauja, ar išties žada stoti į kunigų seminariją.
1979 m. vasario mėnesį Rolandui direktorė Jakimavičienė liepė prieš visus mokytojus
ir mokinius paaiškinti, kodėl norįs stoti į kunigų seminariją, susitikinėja su kunigais. Mokinys tylėjo. Tada mokytojas Baltraitis ir mokyklos komunistų partijos sekretorė Ričkutė ėmė
grasinti Rolando mamai J. Kaušienei: „Žinai, kas tavęs laukia? Jei sūnus stos į seminariją,
bus blogai visai mokyklai. Kodėl taip blogai išauklėjai sūnų?“ Mokytoją J. Kaušienę terorizavo ir toliau: buvo kviečiama į Šiaulių miesto švietimo skyrių ir Šiaulių KGB skyrių. Pagaliau Rolandas baigė vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos institutą. Rodos, teroras
turėjo baigtis, bet nesibaigė.
Rolandas susirgo, prireikė operacijos. Sūnų ligoninėje slaugančią J. Kaušienę sovietai vertė rašyti pareiškimą ir išeiti iš darbo. Mokytoja nesutiko, prašė palaukti, pasigailėti,
kol sūnus pasveiks. Atsimušė kaip į sieną. Mokyklos inkvizitoriai talentingą mokytoją
J. Kaušienę atleido413.
***
1980 m. spalio mėn. VVU Istorijos fakulteto psichologijos specialybės pirmo kurso
studentai talkininkavo kolūkyje prie Kėdainių. Studentą Andrių Tučkų iškvietė prorektorius mokslo reikalams Bronius Sudavičius. Atvykusį jaunuolį prorektorius pasitiko šiais
klausimais: „Tai ką, esi tikintis? Gal ir ant kaklo ką švento nešioji?“ – „O, ką? Blogai, kad aš
tikintis? Tarybinė konstitucija garantuoja sąžinės laisvę“, – atsakė studentas. „Sąžinės laisvės
ieškok kur tik nori, tik ne universitete“, – tarė B. Sudavičius ir perskaitė rektoriaus pasirašytą
raštą, kad už veiksmus ir įsitikinimus, nesuderinamus su tarybinio studento morale, už
antitarybinę veiklą A. Tučkus pašalinamas iš universiteto414.
***
TSRS saugumas naudojo vis labiau užmaskuotas priemones studentams iš universitetų
pašalinti, kad nebūtų įmanoma objektyviai patikrinti. Žinias per egzaminus įvertinus „nepatenkinamai“, iš nepageidautinų studentų būdavo atimama galimybė gauti diplomą ir dirbti
pagal specialybę.
413 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1981, Nr. 50.
414 Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1980, Nr. 45.
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Kauno medicinos instituto (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) VI kurso
studentė Zita Veizbergaitė 1978 m. pavasarį iš mokslinio komunizmo valstybinio egzamino
gavo nepatenkinamą pažymį. Studentė – ne komjaunuolė, 1977 m. saugumo tardyta dėl religinės veiklos. Po metų buvo vėl leista laikyti mokslinio komunizmo baigiamąjį egzaminą. Ir
vėl gavo nepatenkinamą pažymį. Taip jai neleido dirbti gydytojos darbo, nors kiti egzaminai
buvo išlaikyti puikiai.
1979 m. pavasarį to paties instituto VI kurso studentė Valė Maršėnaitė gavo nepatenkinamą įvertinimą iš sveikatos apsaugos ir socialinės higienos valstybinio egzamino. Jai
egzamino perlaikyti neleido. Studentė – ne komjaunuolė, nuo pirmo kurso Kauno medicinos institute žinoma kaip tikinti.
Per 1979 m. pavasario sesiją V kurso studentė Ramunė Butkevičiūtė neišlaikė politinės
ekonomijos egzamino. Studentė – ne komjaunuolė, 1977 m. saugumo tardyta dėl religinės
veiklos415. Tėvas Povilas Butkevičius (1923–1985 m.) gydytojas, politinis kalinys. Po kelių
mėnesių R. Butkevičiūtę peregzaminavo docentas Šalna, jos žinios buvo įvertintos „gerai“.
Doc. Šalnai už tai buvo pareikšta pastaba416.
***
1981 m. gruodžio 10 d. Kybartų K. Donelaičio vidurinės mokyklos mokytoja A. Strakauskaitė per pertrauką tardė savo auklėtinę, 10 klasės mokinę Vidą Merkevičiūtę. Auklėtoją domino Vidos draugai, bandė išgauti, ar kartu su kitomis mergaitėmis vasarą atostogavo
Lazdijų rajone prie Šlavantų ežero. „Mes tavęs nelaikysime išdavike ir jie nesupras, kad tu
išdavei. Be to, čia visai ne išdavystė“, – aiškino mokytoja. Vida neišdavė. Po kelių dienų
ją tardė mokyklos direktorius J. Dirvonskis. Nieko nesužinojęs nenurimo, dar daug kartų
tardė. Sumažino elgesį iki nepatenkinamo „už nepagarbų elgesį su mokytojais, melavimą ir
nedalyvavimą varžybose“.
Vidos tėvai parašė skundą LTSR švietimo ministerijai, protestuodami prieš dukros
terorą: „Mes protestuojame, kad mūsų dukrai buvo sumažintas elgesys. Kokia teise mokyklos direktorius ir auklėtoja išvadino mergaitę valkata, šliundra, jei ji nebuvo nei girta nei
valkiojosi.“ Elgesio pažymio neištaisė, bet mokinės terorizavimas liovėsi417.
***
Vaikai ir jaunimas laukdavo Užgavėnių: ruošdavo kaukes, vaidindavo vaidinimus, žaisdavo žaidimus. 1982 m. vasario 20 d. po vakarinių šv. Mišių Viduklės klebonijoje rinkosi
vaikai, jaunimas ir tėvai. Susirinkę mokiniai persirengę vaidino įvairius personažus, dainavo, žaidė, deklamavo eilėraščius. Žinoma, neapsiėjo be blynų. Visi norėjo praleisti vakarą
kartu drauge su klebonu ir tėvais.
Deja, šventinę vakaro nuotaiką sugadino įsiveržę Viduklės apylinkės pirmininkas Edmundas Kringelis, milicijos įgaliotinis Butkus ir du kviestiniai: Jonas Remeikis ir girtas Edvardas Lybikas. Klausinėjo susirinkusiuosius, surašė protokolą. Viduklės kleboną Alfonsą
Svarinską nubaudė 50 rublių bauda418.
415
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***
Robertas Grigas, baigęs Leipalingio vidurinę mokyklą ir sėkmingai išlaikęs stojamuosius egzaminus, įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) Užsienio kalbų fakultetą, vokiečių kalbos specialybę. Sesijos egzaminus pirmame
ir antrame kursuose laikė labai gerai, gavo padidintą stipendiją ir buvo apdovanotas mokslo
pirmūno ženklu. Tačiau, kaip pažymėjo kurso kuratorė, turėjo vieną blogumą – buvo savarankiškai mąstantis jaunuolis.
1979 m. lapkričio 28 d. ir gruodžio 27 d. Robertą „auklėjo“ Vilniaus saugumo vyresnysis leitenantas Antanas Bimbyris. Robertas atmetė pasiūlymą bendradarbiauti.
1980 m. rudenį pagal nusistovėjusią tradiciją 3 kurso studentai kelių mėnesių stažuotei
vyko į Vokietijos Demokratinę Respubliką. Roberto neišleido, motyvuodami, kad jis – ne
komjaunuolis.
Tardymai tęsėsi. 1980 m. rugsėjo 12 d. R. Grigą iškvietė į Vilniaus miesto prokuratūrą,
žemino, tyčiojosi, vadino buožgalviu, amerikonu, visuomenės atplaiša.
Po kelių mėnesių tardė Vilniaus miesto Lenino rajono prokuroras Sergiejus Viktorovičius Molodkinas. Robertas atsisakė atsakinėti į klausimus apie savo įsitikinimus ir draugus.
Tardytojas grasino pasodinti už grotų, uždaryti į psichiatrijos ligoninę.
1981 m. sausio 14 d. apie 24 val. Pedagoginio instituto bendrabučio komendantas Gediminas Muliuolis niekuo nenusikaltusį Robertą taip sumušė, kad jis dvi savaites gydėsi
Druskininkų miesto ligoninėje. Po akademinių atostogų sugrįžęs į mokslus Robertas buvo
pašalintas iš instituto dėl „nepažangumo“419.
***
1982 m. kovo 4 d. Luokės (Telšių r.) vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
Tendziagolskienė viešai prieš visą klasę grasino mokiniui Leščiauskui už bažnyčios lankymą sumažinti elgesio pažymį.
Mokyklos direktorius Limantas iškvietė mokinio močiutę, auginančią penkis anūkus,
ir pagrasino: „Jeigu anūkai ir toliau eis į bažnyčią ir sukinėsis apie altorių, jie bus atimti ir
perduoti auklėti valstybei.“420
***
Artėjant vasario 16-ajai okupantų kariuomenės ir milicijos veikla suintensyvėdavo. Tą
dieną vienoje ar kitoje vietoje pasirodydavo proklamacijos arba iškildavo trispalvės. 1983 m.
vasario 16 d. rytą trispalvė vėliava suplevėsavo virš Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos
pastato. Mokiniai susispietę mokyklos kieme buvo nustebinti, nenuleido akių: Lietuva dar
gyva!
Mokyklos direktorius Zenonas Sabalius pranešė Lazdijų rajono milicijai ir saugumui, o
šie įsakė kuo greičiau vėliavą nuimti. Mokyklos ūkvedys Ališauskas ir mokytojas Subačius
nuėmę vėliavą nunešė į mokytojų kambarį. Tuoj pat į Kapčiamiestį prisistatė Lazdijų rajono
saugumietis Algis Gylys, Kapčiamiesčio apylinkės įgaliotinis Vladas Kavoliukas ir apylinkės
pirmininkas J. Lapinskas. Apklausė mokyklos sargę Sadeckienę, jos vyrą, atliko kratą. Nieko
nerado.
419 Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1982, Nr. 53.
420 Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1982, Nr. 54.
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Kitą dieną saugumas tardė kolūkio darbininką Romą Žibūdą, vis teiravosi, kas galėjo
iškelti vėliavą, domėjosi, ar jis bendrauja su kunigais, pažįsta brolius Vytą ir Gintą Sakavičius.
Patarė susitikus šiuos vaikinus pagirti už drąsą ir sumanumą, kad taip aukštai sugebėjo iškelti
vėliavą, ir stebėti, ką šiedu atsakys, kaip reaguos. Romui atsisakius, saugumietis pagąsdino,
kad išsiųs į sovietinę armiją, toli į šiaurę421.
***
1984 m. gegužės 23 d. Viduklės vidurinės mokyklos XIb klasės auklėtoja mokytoja
Mikolaitienė pranešė savo auklėtinei Jūratei Kaplanaitei, jog už tai, kad pasveikino kalinį ir
bažnyčioje kartu su visais viešai meldėsi už kalinamą parapijos kleboną Alfonsą Svarinską,
neprileidžiama prie abitūros egzaminų. Direktoriaus pavaduotoja S. Balutienė apkaltino
Jūratę antitarybine veikla, išvadino ją moraliai smukusia, nors tėvų susirinkimuose mergaitė
buvo tik giriama, jai nereikšta jokių priekaištų. Tėvai nuvežė švietimo ministrui pareiškimą,
protestuodami prieš tokį mokytojų poelgį. Pas švietimo ministrą kone jėga teko įsiveržti
(ministras nenorėjo priimti), pavyko trumpai pasikalbėti. Ministras pareiškė, jog nieko negali padėti, turįs vietoj viską ištirti, o tam nėra laiko. „Didžiausią valdžią šiuo reikalu turi
Raseinių rajono švietimo skyrius, todėl kreipkitės į juos“, – aiškino tėvams422.
***
RRT įgaliotinis Anilionis nubaudė Josvainių kleboną kunigą Leoną Kalinauską, kad
jis 1982 m. vasario 17 d. minėjo Lietuvos poeto Maironio (1862–1932) mirties 50 metų
jubiliejų, kuriame dalyvavo ir mokiniai423.
***
Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos (dabar – Kauno kolegija) medicinos seserų
specialybės antro kurso studentė Marytė Gudaitytė buvo kaltinama, kad rašė sveikinimus
su Kalėdomis lageriuose esantiems kaliniams S. Tamkevičiui, A. Svarinskui ir B. Gajauskui.
Saugumietis Jocas reikalavo pasakyti, iš kur gavo kalinių adresus, kas įsakė rašyti. Moksleivė,
motyvuodama, kad nėra padariusi jokio nusikaltimo, atsisakė rašyti paaiškinimą. Tada
ją gąsdino, kad pašalins iš mokyklos, kad brolis negalės dirbti gamykloje, o kitų dviejų
brolių nepriims į kunigų seminariją. Po kurio laiko Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos
direktorė E. Tamašauskienė pašalino M. Gudaitytę iš mokyklos „už su tarybinio moksleivio
elgesiu nesuderinamus veiksmus“.
Grupės draugės bandė Marytę gelbėti. Kreipėsi į Lietuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministeriją, kad leistų merginai užbaigti mokyklą. Ministerija atsakė, kad
ji pašalinta teisingai, nes minėti kunigai yra antitarybiniai nusikaltėliai. Saugumas Marytės
gynėjas taip pat vertė rašyti paaiškinimus ir pažadėti, kad kitą kartą tokių pareiškimų nerašys.
Marytė kreipėsi į TSRS KP CK generalinį sekretorių M. Gorbačiovą. Po kiek laiko iš ministerijos Vilniuje gavo atsakymą: „TSKP CK pavedus, ministerija pakartotinai išnagrinėjo
jūsų pareiškimą. Nustatyta, kad jūs pažeidėte tarybinio moksleivio elgesio taisyklę. Ministerija
neturi pagrindo keisti Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos sprendimo. Apie tai jums jau
421 Kratos ir tardymai. LKBK, 1983, Nr. 57.
422 Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1984, Nr. 63.
423 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1983, Nr. 57.
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buvo detaliai išaiškinta pokalbio metu. Specialiųjų vidurinių mokyklų valdybos viršininkas
J. Stonys“424.
Po metų M. Gudaitytė bandė sugrįžti į mokyklą ir baigti studijas. Kreipėsi į Kauno
P. Mažylio ir į Utenos medicinos mokyklas, tačiau baigti studijų jai neleido425.
***
1988 m. sausio 9 d. pas Žarėnų (Šiaulių r.) gyventoją Barystienę atvyko Šakynos apylinkės pirmininkas Voldemaras Meiliulis ir saugumo darbuotojas. Barystienę gąsdino, kad
jos dukra Rasa bendrauja su bažnyčios skalbėja Regina Teresiūte, o ši, pareigūnų žodžiais,
yra „užsienio šnipė“. Bandė įbauginti moterį, kaltindami ir parapijos kleboną A. Pakamanį,
kad šis lankantiems bažnyčią vaikams dalina užnuodytus saldainius426.
***
Politinis ir religinis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų terorizavimas iš saugumo
darbuotojų reikalavo vis didesnių pastangų. Kiekvienai aukštajai mokyklai buvo priskirti
nuolatiniai „šefai“ – etatiniai saugumo darbuotojai, kurie stengėsi užverbuoti ne tik dėstytojų, bet ir bent po vieną studentą iš kiekvienos grupės. Agentais verbavo ir administracijos darbuotojus, kad vieni kitus sektų, stebėtų, klausytų ir pranešinėtų, kad „viskas“
būtų saugumui žinoma „kaip ant delno“. Kiekvienas visą laiką turėjo būti persekiojamas: gal kas nors nugirs jo šnekas, o nugirdęs praneš, kad tiek studentus, tiek dėstytojus
apimtų nepasitikėjimas aplinkiniais, kad žmogus net slapčiausiose savo sąmonės kertelėse
neišdrįstų smerkti valdininkų prievartos ir melo. Vienas iš Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – VDU Žemės ūkio akademija) „šefų“ buvo Kauno saugumo tardytojas Daunys.
Agrochemijos katedros docentas Žemaitis paslaugiai jam talkininkavo. Juos ėmė pasiekti
žinios, kad katedros mikroelementų tyrimo laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis Virginijus Mačikėnas labai uoliai lanko bažnyčią. Netrukus iš aukščiau atėjo įsakymas
neleisti rašyti mokslinio darbo ir akyliau stebėti. Virginijui padavus pareiškimą į Kauno
kunigų seminariją, saugumas prieštaravo, nepriėmė, be to, pašalino iš akademijos. Vaikinas
liko bedarbis427. Taip buvo susidorojama su talentingais jaunuoliais, nesutikusiais bendradarbiauti su saugumu.
***
Skaitai visa tai ir nesuvoki, kodėl tiek dėmesio buvo skiriama kovai su tikinčiais mokiniais ir studentais, o ne dalykiniam mokymui ir harmoningos asmenybės ugdymui. Kokia
tos nehumaniškos kovos prasmė? Štai vieno mokinio tėvo laiškas mokytojui428:
Jausdamas didelę atsakomybę ir gerai suprasdamas tėvo pareigas, aš stengiuosi savo
vaikams nuo pat mažens įdiegti tuos principus, kurie visą gyvenimą padėtų išlikti jiems teisingais, dorais ir tvirtais žmonėmis. <…> Žinau, kad gera yra dorai elgtis, būti teisingam, mylėti
artimą – šitai noriu įtikinti ir savo vaikus. <…>
424
425
426
427
428
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Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1985, Nr. 68.
Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1986, Nr. 71.
Sovietinėje mokykloje. LKBK, 1988, Nr. 77.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1977, Nr. 26.
Laiškas mokytojui. LKBK, 1973, Nr. 7.

Bet noriu, kad Tu pratęstum mano darbą, o ne jį griautum. Aš noriu, kad Tu mano
vaiko protą apginkluotum mokslo žiniomis, išmokytum jomis naudotis gyvenime. Toks, mano
nuomone, turėtų būti mokyklos tikslas. Tačiau man labai skaudu, kad Tu, užuot statęs, imi
griauti. Užuot objektyviai teikęs mokslo žinias, įvairių jo sričių pagrindus, imi niekinti mano
ir mano vaiko įsitikinimus. Mano įsitikinimus Tu vadini religiniais prietarais, mano auklėjimą
prievarta, o savo prievarta brukamą ateizmą laikai laisvu ir normaliu dalyku. Tu nevertini
mano įsitikinimų – palik juos ramybėje, kaip aš nepuolu ir neniekinu tavųjų.
Mokyk mano vaiką skaityti, rašyti, aiškink matematikos taisykles ir fizikos dėsnius,
bet nekreipk šių dalykų tendencingai prieš tuos principus, kuriuos aš gerbiu ir mano vaikas.
Objektyvių mokslo faktų aš nebijau, bet nenoriu, kad Tu juos pateiktum iškreiptai ir tendencingai, vien tam, kad įpirštum mano vaikui svetimą pasaulėžiūrą. Tada, kai Tu puoli mano ir
mano vaiko įsitikinimus, Tu panaudoji ne tik atitinkamai nukreiptą dėstomąją medžiagą. Tu
ir užklasinėje veikloje ieškai būdų, kad iš mano vaiko sąmonės galėtum išrauti tai, ką aš ten
esu įdiegęs. Tu, nežiūrėdamas mano norų, verti stoti į pionierių ar komjaunimo organizacijas,
į ateistų būrelį. Tu jo įsitikinimus pajuoki sienlaikraštyje, stenduose, ateistiniuose vakaruose ir
paskaitose. Tu verti jį atsakinėti į įvairių anketų klausimus ir prievarta brauniesi į jo sąžinę.
<…> šitame darbe neturėtų būti vietos ir laiko griauti tai, ką aš jau esu padaręs. Priešingai,
čia mudviem abiem reikia bendradarbiauti, vienas kitam padėti, reikia dirbti išvien, kuo vieningiau. To iš mūsų reikalauja tėvo, mokytojo, mudviejų abiejų – mažos lietuvių tautos sūnų
pareiga!
Teisingi ir pamokantys mūsų garsaus poeto Justino Marcinkevičiaus (1930–2011) žodžiai:
„Mes tik vienu gyvi šitoj žemėj – gerumu, dovanotu kitiems.“

Didžiausias nusikaltimas – tikėjimas
Tikintys inteligentai tapo reikšminga kliūtimi totalitarinio režimo siekiui pakeisti
visuomenę pagal savo ideologines nuostatas. Negalėdami visiškai jų sunaikinti, komunistai
mėgino sugriauti jų autoritetą ir paversti klusniais sistemos įrankiais. Nepasidavusius be
jokio gailesčio ir teisinio pagrindo šalindavo iš darbo. Inteligentija priešinosi, bet ir siaubingai nukentėjo. Kaimyninėje Lenkijoje „Solidarumo“ (Solidarnošč) masinio pasipriešinimo
metu popiežius Jonas Paulius II (1920–2005) tėvynainiams rašė: „Priešinkitės viskam, kas
pažeidžia žmogaus orumą.“429 Drąsėjo ir lietuviai: kai kurių įstaigų darbuotojų profsąjungos
nariai viešai reiškė nepasitenkinimą vykdoma valdžios politika ir visapuse stagnacija. Todėl
režimas išplėtė ir stiprino komunistų partijos įtaką visoms valstybinėms, ūkinėms, kultūros
ir kitoms įstaigoms – stengėsi neleisti į vadovų postus patekti vadinamųjų priešiškų klasių
atstovams ir politiškai nepatikimiems žmonėms bei tikintiesiems.
***
Vilkaviškio vidurinės mokyklos vadovybė pamatė nuotrauką, kurioje mokyklos mokytoja Ona Brilienė buvo bažnyčioje. Buvo sušauktas uždaras mokyklos komunistų par429 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1988, Nr. 81.
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tijos narių susirinkimas, po jo mokytojai O. Brilienei įsakė rašyti paaiškinimą. Prasidėjo
šantažas: kasdien tikrino jos auklėtinių švarą, ar ji metodiškai veda pamokas. Tikrintojams
viskas atrodė labai blogai, nors lig šiol O. Brilienė neturėjo nė vieno papeikimo. Vieną dieną
suruošė mokytojos svarstymą, paklausė, ar ji yra tikinti. Mokytoja ramiai atsakė, kad taip.
Komisijos nariai ėmė aiškinti, kad baigus aukštąjį mokslą tikėti Dievą netinka, kad reikia
pasitraukti iš mokyklos, jei neatsisakoma tikėjimo, ir t. t. Mokytoją gąsdino, kad ji bus svarstoma rajono švietimo skyriuje dalyvaujant rajono mokytojams. Direktorius pareiškė, kad
mokytojai viešai išpažinti tikėjimą –baisus dalykas. Jam pataikaudama pritarė mokytoja
Blažaitienė. Kiti mokytojai bandė kolegę ginti, pabrėžė, kad ji yra puiki mokytoja ir nuostabus žmogus.
Rajono mokytojų konferencijoje, vykusioje rugpjūčio mėnesį, Vilkaviškio rajono komunistų partijos propagandos skyriaus vedėjas Vyšniauskas, kalbėdamas ideologiniu klausimu, mokytoją O. Brilienę išvadino davatka ir priminė, kad jai ne vieta dirbti mokykloje.
Direktorius kalbėjo apie apleistą ateistinį darbą mokykloje ir mokytojams įsakė perspėti
mokinius, kad jie negali eiti paskui kryžių ir kunigą, nesvarbu, kieno būtų laidotuvės.
Vilkaviškio rajono švietimo skyrius įsakymu mokytoja O. Brilienė buvo atleista iš darbo. Direktorius perspėjo, kad niekur nesiskųstų, nes bus dar blogiau.
Per paskutinę pamoką mokytoja, atsisveikindama su mokiniais, jiems pasakė, kad atleidžiama iš darbo už tikėjimą. Mokyklos vadovybė dėl to labai supyko.
Rugsėjo pabaigoje O. Brilienė kreipėsi į rajono liaudies teismą su prašymu sugrąžinti į
darbą. Spalio 14 d. vyko teismo posėdis. Švietimo skyriaus vedėjas Šačkus teismui paaiškino,
kad O. Brilienė tikinti, eina į bažnyčią, ir dar melagingai pridėjo, kad per pamokas ji mokė
mokinius tikėti Dievą. Prokuroras teigė, kad šitokios žemos moralės žmogus mokykloje
dirbti negali. Apskritai teismas labiau priminė ateistinės propagandos valandėlę, o ne pastangas išsiaiškinti teisėtvarkos pažeidimą.
Mokinių tėvai, matydami nesiliaujantį mokytojos persekiojimą, su pareiškimu kreipėsi
į TSRS generalinį prokurorą430. Tačiau jokio atsakymo iš Maskvos negavo.
***
Bronė Pupkevičiūtė, pedagogikos mokslų kandidatė, dirbo Pedagogikos mokslinio tyrimo institute vyr. moksline bendradarbe. 1973 m gegužės 7 d. saugumo organų verčiamas,
instituto direktorius V. Rajeckas įsakė jai paduoti pareiškimą, kad savo noru išeinanti iš
darbo, nes vienuolei sovietinėje mokykloje vietos nėra.
Domicėlė Gailiušytė, baigusi aukštąjį mokslą, prancūzų kalbos mokytoja, dirbo N. Vilnios vidurinėje mokykloje. Atleista iš darbo 1973 m. gegužės mėn. Pagrindinis kaltinimas –
vienuolė.
Toks pat likimas ištiko ir Eleną Šuliauskaitę, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto
vyr. laborantę, turėjusią aukštąjį išsilavinimą. Prorektorius B. Sudavičius jai pranešė, kad
universitete jokio pedagoginio darbo negalėsianti dirbti, nes esanti vienuolė.
Voldemaras Šidla, baigęs ekonomiką, dirbo Prekybos mokyklos direktoriumi. 1973 m.
gegužės pabaigoje atleistas iš darbo už tai, kad nepašalino iš mokyklos dviejų mokinių, kurie norėjo pažymėti Vasario 16-ąją431.
430 Mokytojos O. Brilienės persekiojimas. LKBK, 1972, Nr. 3.
431 Vienuolės atleidžiamos iš darbo LKBK, 1973, Nr. 8.
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***
1974 m. sausio mėn. Kauno fizikinių techninių energetikos problemų instituto bendradarbis, techninių mokslų kandidatas Arimantas Raškinis buvo iškviestas tardyti į Valstybės
saugumo komitetą Vilniuje. Jo žmona Danutė Raškinienė (fizikos ir matematikos mokslų
kandidatė) dirbo Vilniaus V. Kapsuko universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Kauno
vakarinio skyriaus fizikos ir matematikos fakultete vyr. dėstytoja. Jiems abiem saugumiečiai
grasino, kad dėl religinių įsitikinimų neteks darbo432.
***
Aldona Kezytė mokėsi LTSR konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), ją baigė 1956 m. Tais pačiais
metais jai buvo pavesta įkurti Biržų vaikų muzikos mokyklą. Ji
ėjo šios mokyklos direktorės ir pedagogės pareigas. 1958 m. buvo
Biržų m. DŽDT deputatė. 1959 m. paskirta Vilniaus kultūros ir
švietimo technikumo dėstytoja. Tuo pačiu metu dirbo B. Dvariono vaikų muzikos mokykloje mokytoja. A. Kezytei buvo
siūlomos direktorės, mokymo dalies vedėjos pareigos, tačiau ji
atsisakė. Dirbo B. Dvariono vaikų muzikos mokykloje Choro
dirigavimo skyriuje privalomo fortepijono kurso vedėja (iki
1975 m.). Taigi, Švietimo ir kultūros ministerija A. Kezytei rodė
neeilinį pasitikėjimą.
Tačiau ne visos įstaigos buvo patenkintos A. Kezytės as- Romos katalikų misionierė,
vienuolė Aldona Eugenija
meniu. Ja susidomėjo KGB. Mokykloje prasidėjo įkyrus sekimas.
Kezytė ACJ.
Saugumo patikėtinis mokytojas Darvydas gaudydavo kiekvieną
Nuotr. iš Vikipedijos
mokytojos A. Kezytės žodį.
Viena iš priežasčių, kodėl saugumas susidomėjo A. Kezyte, buvo jos tikėjimas. Galimas
daiktas, kad saugumiečiai įtarė mokytoją užsiimant pogrindine veikla.
Ilgą laiką mokytoja A. Kezytė buvo varginama kaimynų Choroškovų – jie vis įsiverždavo
į jos butą ir viską iškrėsdavo. Kadangi mokytoja tylėjo, saugumo patikėtiniai dar labiau
įsidrąsino, prasidėjo nuolatinis šantažavimas. Sugrįžusi iš darbo, mokytoja rasdavo sujauktus daiktus, subraižytą stalą, prispjaudytą termosą, nors išeidama visada užrakindavo buto
duris. Nepakeldama šio šantažavimo ir žinodama, kad skųstis beprasmiška, mokytoja, pasitaikius progai, paliko savo butą Raudonosios armijos prospekte ir įsikūrė Karoliniškių rajone, Sudervės gatvėje. Atrodė, kad naujoje vietoje bus ramiau, nes praradę sąžinę kaimynai
rusai liko toli. Deja, greitai prasidėjo panašūs reiškiniai ir šiame bute. Kažkas, mokytojai
esant darbe, įeidavo į jos butą, jį iškrėsdavo, labai dažnai ką nors sugadindavo. A. Kezytė
pradėjo negauti visų laiškų. Vieną kartą rado savo sandėliuke tris atplėštus vokus, tačiau
laiškų juose nebuvo433.
1975 m. gegužės 21 d. Vilniaus Balio Dvariono vaikų muzikos mokyklos direktorius
Vytautas Kabelis ir mokyklos partijos sekretorius Jonas Urba pasikvietę muzikos mokytoją
Aldoną Kezytę liepė rašyti pareiškimą, kad savo noru atsisakanti mokytojos pareigų. Direktorius pareiškė, kad dėl mokytojos Aldonos Kezytės darbo jokių priekaištų neturįs, bet
432 Tardymai. LKBK, 1974, Nr. 9.
433 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1977, Nr. 28.
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jam saugumas pavedė ją atleisti iš darbo, nes esanti religinga. Mokytoja A. Kezytė po kelių
dienų parašė pareiškimą. Mokykloje išdirbo apie 25 metus, už gerą darbą daug kartų buvo
mokyklos vadovybės įvertinta. keletą kartų gavo vyriausybinius apdovanojimus. Mokyklos
vadovybė, atleisdama mokytoją A. Kezytę iš darbo, pareiškė, kad po atleidimo ji neturinti
teisės nė kojos įkelti į mokyklą434.
Ses. A. Kezytė ACJ 2001 m. išleido prisiminimų knygą „Esame nenaudingi tarnai“.
***
Mažeikių švietimo skyrius 1975 m. iš darbo atleido mokytojus Antaną ir Mariją Skiparius už tai, kad jų sūnus Vytautas Skiparis (1954–2006) įstojo į Kauno kunigų seminariją.
M. Skiparienė išdirbo pedagoge 25 metus, A. Skiparis – 27 metus. Abu mokytojai dirbo labai gerai, buvo net sovietinės valdžios vertinami ir ne kartą apdovanoti435. Lopšelio-darželio
auklėtojos darbo neteko ir Skiparių dukra Audronė.
***
A. Šeduikienė 1976 m. rugpjūčio mėnesį kreipėsi į Telšių vaikų muzikos mokyklos direktorių A. Šulcą ir pateikė pareiškimą dėl įsidarbinimo jo vadovaujamoje įstaigoje.
Prie pareiškimo pridėjo 1972 m. išduotą LTSR valstybinės konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) diplomą, kuris liudijo chorinio dirigavimo specialybės
įsigijimą. Direktorius pasakė, kad chorvedžių mokyklai netrūksta, bet yra laisvas akompaniatoriaus etatas. Direktorius pirmiausia pasiteiravo, kur dirba A. Šeduikienės vyras, o
sužinojęs, kad Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonininku, pasakė neturįs teisės
priimti į darbą, reikia pasitarti su rajono valdžia.
A. Šeduikienė taip pat kalbėjosi su Telšių rajono komunistų partijos antruoju sekretoriumi V. Duoba. Šis, sužinojęs, kad šeima religinga, atsisakė duoti leidimą dirbti vaikų
muzikos mokykloje436.
***
Petruškevičiūtė, baigusi Kauno politechnikos institutą, pagal paskyrimą dirbo Utenos
trikotažo fabrike meistre. Jos vadovaujamas kolektyvas ne tik išpildydavo, bet ir viršydavo
planą. Fabriko vadovybė reikalavo, kad Petruškevičiūtė stotų į komunistų partiją. Kai ji
atsisakė, direktorius atleido iš meistrės pareigų, o į jos vietą paskyrė komunistę Jankauskienę,
kuri teturėjo vidurinį išsilavinimą. Darbininkai protestavo – ėjo prašyti direktorių, kad
ištaisytų padėtį, nes neteisingai atleido – yra ne tik puiki vadovė, bet ir geras žmogus. Direktorius paaiškino, kad Petruškevičiūtė nesugeba dirbti meistre437.
***
Šilutės muzikos mokytoja Bukauskaitė bažnyčioje iškilmingai priėmė Santuokos sakramentą. Už šį „nusikaltimą“ mokytojai teko mokytojauti tik vieną dieną – buvo atleista438.
434
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Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1975, Nr. 17.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1975, Nr. 19.
Laiškai ir pareiškimai. LKBK, 1977, Nr. 26.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1976, Nr. 21.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1975, Nr. 19.

***
Buvo remontuojamas Salų (Rokiškio r.) bažnyčios šventorius. Rokiškio kelių eksploatacijos vairuotojai Isakovas ir Repšys atvežė žvyro. Už tai Rokiškio rajono kelių eksploatacijos viršininkas Krištapavičius vairuotojus nubaudė po 10 rublių439. Tokius ‚nusikaltimus“
padariusiuosius baudė be teismo ir sąžinės, be jokio teisinio pagrindo.
***
Salų (Rokiškio r.) apylinkės sekretorė Danutė Česonienė Kamajų parapijoje pakrikštijo
dukrą Vidą ir už tai 1977 m. pabaigoje buvo atleista iš sekretorės pareigų. Vėliau įsidarbino
Salų vaikų darželyje, bet ir iš čia buvo atleista440.
Salų tarybinio ūkio brigadininkė Janė Butkevičienė, komunistų partijos narė, močiutę
laidojo su religinėmis apeigomis ir pati dalyvavo laidotuvėse. Po to partinio susirinkimo
nutarimu buvo atleista iš darbo441.
***
1977 m. balandžio mėn. Šilkalnio kaime mirė Kuršėnų vidurinės mokyklos 11 klasės
mokinys Petras Vozbutas. Tėvai nutarė sūnų palaidoti su bažnytinėmis apeigomis. Sujudo,
sukruto mirusiojo motinos mokytojos Vandos Vozbutienės bendradarbiai: „Ką tu darai?
Varputėnų mokyklai darai gėdą…“ Pyko direktorius Juozas Daraška, dar daugiau nervinosi
mokslo dalies vedėja Vanda Grybauskienė. Mokytoja V. Vozbutienė buvo įvairiais būdais
terorizuojama, gąsdinama. Nepakeldama agresyvaus bendradarbių elgesio, darbą mokykloje metė. Panašiais atvejais nedraugiškumą rodydavo ne tik fanatiškai nusiteikę mokytojai,
bet ir kiti, kurie bijo užsitraukti švietimo skyriaus ir komunistų partijos nemalonę442.
***
Viduklės vidurinės mokyklos mokytojai Vaicekauskas, Mockus ir kiti terorizavo mokinius, kad jie patarnauja šv. Mišioms, dalyvauja procesijose. Viduklės apylinkės pirmininkas A. Zigmantas grasino Česlovui Marcinkevičiui (pastarojo žmona buvo neseniai mirusi,
liko pora nepilnamečių vaikučių): „Jei nesiliausi giedojęs bažnyčios chore, tai profsąjungos komitetas neskirs paramos.“ Viduklės tarybinio ūkio direktorius E. Zaikauskas grasino atleisti Č. Marcinkevičių iš gaisrininko pareigų vien už tai, kad jo sūnus patarnauja
šv. Mišioms443.
***
Telšiuose 1978 m. birželio mėn. tragiškai žuvo Mockevičius. Praėjus vos porai mėnesių
po laidotuvių, jo žmonai Mockevičienei, dirbusiai medicinos sesele vaikų skyriuje Telšių
ligoninėje, skyriaus vedėja Cirkova pradėjo grasinti, kad jai bus atimtos motinos teisės, jei
vaikai ir toliau bus leidžiami patarnauti šv. Mišioms. O vyresnioji sesuo Krupova pagrasino paskambinsianti į Kauno medicinos institutą, kad atimtų ten studijuojančiam sūnui
439
440
441
442
443

Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1976, Nr. 21.
Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1978, Nr. 33.
Ten pat.
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bendrabutį. Spalio mėnesį Mockevičienė buvo pakviesta pas ligoninės vyr. gydytoją Janulį
pasiaiškinti. Jos vaikams mokykloje sumažino elgesio pažymį. „Mes jokiu būdu negalime
einantiems į bažnyčią rašyti pavyzdingo elgesio pažymį“, – pareiškė mokyklos direktorius
Rūkas444. Valdantieji visai nesivaržė skaudinti eilinių žmonių, net ištiktų nelaimės, nors
gyrėsi humaniškumu.
***
1982 m. balandžio 12 d. Telšių r. švietimo skyrius atleido iš darbo Žarėnų vidurinės
mokyklos vokiečių kalbos mokytoją, 11 klasės auklėtoją Stefaniją Juozumaitę už religinius
įsitikinimus, nes ji viešai lankė bažnyčią. Mokytoją nuolat persekiojo mokyklos direktorė
Jankauskienė ir komunistų partijos sekretoriaus Norkūnas. Iš Švietimo ministerijos atvykęs
atstovas taip pat grasino atleidimu. Komunistas Norkūnas nuolat gąsdino mokytoją ir siūlė
išeitį: jeigu apsiims bendradarbiauti su saugumu, galės toliau mokytojauti ir lankyti bažnyčią, reikalavo nuolat aptarti kunigo J. Kaunecko pamokslus. Mokytoja nesutiko. Tada ją antrą dieną Velykų, net neįspėję prieš 2 savaites, kaip reikalaujama pagal įstatymą, atleido iš
darbo. Direktorė Jankauskienė atleisdama dar išsityčiojo: „Iš po Velykų esi neišsipagiriojusi
ir nuo šiandien dienos esi atleista, rytoj atsiimsi švietimo skyriuje darbo knygutę ir atlyginimą.“ Mokytojai Stefanijai neleido net atiduoti mokiniams jų rašomųjų: „Bus kas ir be tavęs
atiduoda!“
Mokytoja darbo knygutėje rado įrašą: „Už visų komunistinio auklėjimo uždavinių
nevykdymą“.
Kadangi pagal sovietinius įstatymus net prasikaltusio darbo drausmei piliečio nebuvo galima atleisti iš darbo be raštiškų įspėjimų ir kitų visuomeninio poveikio priemonių
(kritikos spaudoje, bendradarbių susirinkimuose), S. Juozumaitė kreipėsi į Telšių liaudies
teismą, prašydama grąžinti į darbą kaip neteisėtai atleistą.
1982 m. gegužės 12 d. teismas vyko, tačiau į esminį atleidimo teisinį pagrindą, ar yra
įspėjimų, neatkreipė dėmesio. Teisme ieškovei tarsi kokiai kaltinamajai buvo pateikti absurdiški, jokių liudininkų neįrodyti kaltinimai: „Yra žinoma, kad organizavo mokinius į
religinius renginius, perdavė žinias „Kronikai“, nemėgo tarybinių švenčių.“ Esą dėl jos kaltės mokinė Stasė Molytė net turėjo apleisti mokyklą. Apie tai ji parašiusi laišką „Valstiečio
laikraščio“ redakcijai. Teisme kaip įrodymas pateiktas mokinės laiškas. Bet Molytė teisme
sakė nerašiusi jokio laiško jokiai redakcijai, tai netiesa. Be to, liudininkė Molytė tvirtino,
kad kažkieno jos vardu rašytame laiške pateiktas šmeižtas, kad tai yra klastotė. Mokytojos
Z. Radzevičienė ir A. Balsienė liudijo prieš Juozumaitę – neva ji mokykloje pasisakė prieš
ateizmą. Apie tai paklausta kita mokytoja Tamašauskienė pasakė negirdėjusi tokių Juozumaitės žodžių, nors prokurorės N. Butnorienės buvo spaudžiama juos patvirtinti.
S. Juozumaitė tvirtino, kad vykdė visas vokiečių kalbos mokytojos pareigas, jos kvalifikacija buvo tinkama, todėl negalėjo būti atleista iš darbo. Atsakovo atstovas reikalavo
ieškinį atmesti, nes ieškovė negalinti dirbti auklėjamojo darbo. Prokuroras taip pat prašė
ieškinį atmesti. Prokuroras savo prašymą motyvavo tuo, kad pagal LTSR liaudies švietimo
įstatymą (4 ir 26 straipsnius) vidurinėje mokykloje mokymo ir auklėjimo procesas yra vieningas, mokymas vyksta moksliniu pagrindu, be religijos įtakos. Mokyklos uždavinys yra
444 Tarybinėje mokykloje. LKBK, 1979, Nr. 36.
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formuoti marksistinę-lenininę jaunosios kartos pasaulėžiūrą. Pagal vidurinės mokyklos
bendrojo lavinimo statuto 39 punktą mokytojo pareiga yra teikti mokiniams tvirtas mokslo
pagrindų žinias, formuoti komunistinę pasaulėžiūrą, auklėti mokinius komunistinės
moralės dvasia. Tokios mokytojų pareigos nustatytos ir TSRS švietimo ministro 1978 m.
vasario 20 d. patvirtintose pedagoginių darbuotojų pareigų kvalifikacinėse charakteristikose. Šie uždaviniai ir pareigos išplaukia ir iš mokymo programų. O pagal šalių paaiškinimus,
liudytojų Z. Radzevičienės, A. Balsienės ir kitų parodymus nustatyta, kad ieškovė atsisako
vykdyti komunistinio auklėjimo pareigą, net priešingai įstatymui – mokinius auklėja nekomunistine dvasia. Pagal DĮK 43 straipsnio 2 punktą pedagogo tinkamumą pareigoms
apsprendžia ne tik mokslo baigimo diplomas, bet ir faktinis galėjimas dirbti tokį darbą –
auklėti moksleivius komunistine dvasia. Kadangi ieškovė tokio darbo atsisakė, mokykloje
kito darbo, nesusijusio su auklėjimu, nėra, todėl Švietimo skyriaus administracija priėjo
prie išvados, kad S. Juozumaitė neatitinka einamų pareigų, ir teisingai atleido iš darbo, nors
darbo įstatymų ji ir nepažeidė. Vadovaudamasis LTSR CPK 15, 214–222 straipsniais liaudies teismas nusprendė: „Ieškovės S. Juozumaitės ieškinį dėl grąžinimo į darbą atmesti.“445
***
Nuo 1981 m. buvo persekiojama Telšių kultūros mokyklos koncertmeisterė Zita Vasauskienė, mat KGB sužinojo, kad ji Telšių katedroje retkarčiais groja vargonais. Prieš pat
1981 m. Kalėdas rajono vykdomojo komitete ji buvo įspėta, kad per šventes negrotų Katedroje. Mokyklos pavaduotojas Jankus grasino Z. Vasauskienei, kad jei ir toliau vadovaus
katedros choreliui, jai neleis dirbti Kultūros mokykloje. Nieko nepadėjo Z. Vasauskienės
aiškinimas, kad katedroje ji groja laisvu nuo darbo metu. Kadangi Z. Vasauskienė neatsisakė groti katedroje, nuo 1982 m. rugsėjo 1 d. jai buvo perpus sumažintas valandų skaičius
Kultūros mokykloje, o 1983 m. gegužės 1 d. atleista iš darbo „kaip nevykdanti komunistinio darbo uždavinių“. Be to, Z. Vasauskienė buvo kaltinama, kad lankosi atlaiduose ir
Panų kalne. Jai buvo uždrausta tęsti studijas Klaipėdos konservatorijos neakivaizdiniame
skyriuje446.
***
Kronikos puslapiuose susikaupė daug kaltinamosios medžiagos prieš tuos, kurie dėjosi
esą įstatymų saugotojai. Tai ištisas kaltinamasis aktas tiesos ir žmogiškumo byloje prieš
savivalę ir tironiją. Kiek sekimo, kratų, tardymų, suėmimų, teisminio susidorojimo ir kitokio persekiojimo patyrė tikintieji, ypač mokytojai.

445 Sovietinės „sąžinės laisvės“ auka. LKBK, 1982, Nr. 53.
446 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1983, Nr. 60.
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PER ATLANTĄ KELIAVO MIKROFILMAI…
Sovietiniai įstatymai su nesuskaičiuojama galybe juos lydinčių komentarų, pakeitimų,
nesąmoningų potvarkių vis labiau griežtino bet kokias religingumo apraiškas. Buvo reglamentuojamos net tokios apeigos kaip bažnytinės laidotuvės, pvz., reikalaujama, kad kryžius
ir kunigas būtų tarp lydinčiųjų, o ne priekyje. Tragiškiausia buvo tai, kad tikrąją Lietuvos
krikščionių padėtį nuo pasaulio slėpė geležinė uždanga. Oficialioji sovietinė propaganda
trimitavo apie „šalį, kur taip laisvai alsuoja žmogus“. Meškos paslaugą darydavo ir komunizmo simpatikai iš užsienio, kurie, iš Maskvos viešbučių pamatę cerkvių kupolus, grįžę
namo tvirtindavo matę „religijos laisvę“. Sovietų konstitucijoje buvo surašytos visos piliečių
ir tautų teisės, tarp jų ir „teisė praktikuoti religinius kultus“. Tik neatidūs skaitytojai kartais
neatkreipdavo dėmesio į teisių garantijas patikslinantį priedą: „Kiek tai neprieštarauja socializmo statybos interesams..“ Tą „kiek“ nustatydavo totalitarinė valstybė447.
Todėl leidėjams buvo nepaprastai svarbu Kroniką perduoti į užsienyje, ypač į JAV. Buvo
du keliai: pirmas – užsienio turistai, kurių Lietuvoje apsilankydavo labai mažai ir tie patys
būdavo griežčiausiai stebimi, negalėdavo pasukti iš nustatyto maršruto; antras – Maskvos
disidentai, turėję daug galimybių perduoti medžiagą per ambasadas ir užsienio žurnalistus.
Iš pradžių intensyviai ir sėkmingai naudotas antrasis kelias.
Kardinolas S. Tamkevičius atsiminimuose rašo448:
Tarnaudamas sovietinėje armijoje daug fotografavau, todėl nutariau, kad reikia daryti
mikrofilmus ir juos slėpti į kokį nors suvenyrą, kurį galima įduoti svečiui iš Vakarų. Ilgą laiką
šis metodas tarnavo labai sėkmingai. Vos paruoštą „Kronikos“ numerį nufotografuodavau;
visas numeris tilpdavo į labai mažą ritinėlį, kurį paslėpti būdavo nesunku. Dabar reikėdavo
tik melstis ir laukti pirmo svečio iš Vakarų, kuris turėtų noro ir pakankamai drąsos šiek tiek
rizikuoti. Gal laimingas atsitiktinumas, bet iš daugelio atvejų tik kelis kartus svečias atsisakė
priimti mikrofilmą ir, kad man nebyrėtų ašaros, padovanojo pakelį cigarečių…
Dabar suprantu, kad negalima iš kiekvieno reikalauti daugiau, negu jis pajėgia. Stebiuosi,
kaip labai atvažiavusieji mylėjo Lietuvą, jeigu po trumpo paaiškinimo tuojau pat pasakydavo:
„Gerai, paimsiu!“ <…>
Iš pradžių net nebuvo aišku, kam Vakaruose adresuoti „Kroniką“. Buvo žinoma, kad
Čikagoje yra marijonų leidžiamas katalikiškas dienraštis „Draugas“, todėl jo redakcijos
adresą užrašydavo ant perduodamo numerio viršelio ir siųsdavo į kelionę: „Mes buvome
įsitikinę, kad visiškai nesvarbu, kam pasiųsti, svarbu, kad patektų ne į komunistų rankas“, –
prisimena S. Tamkevičius449.
Persiųsti informaciją apie totalitarinės sistemos vergovę į Vakarus nebuvo lengva. Kelias
447 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.
php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
448 Sigitas Tamkevičius. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus].
Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/sigitas-tamkevicius/14-lkb-kronika
449 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
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į laisvą pasaulį pradžioje ėjo per Maskvą. Čia
talkino Lietuvos draugai Maskvoje: Sergejus
Kovaliovas, Aleksandras Lavutas, Tatjana Velikanova, Glebas Jakuninas ir kt. Visus siejo
bendras uždavinys – informuoti pasaulį, kaip
Sovietų Sąjungoje yra pažeidžiamos žmonių
teisės. Tai buvo pats svarbiausias ginklas kovojant prieš totalitarinės sistemos nešamą
vergovę. Šie disidentai S. Tamkevičiaus pagamintus mikrofilmus perduodavo užsienio
ambasadų diplomatams, Maskvoje akredituotiems užsienio žurnalistams, patikimiems
turistams. Nors KGB visomis išgalėmis siekė
nutildyti laisvės žodį, nepavyko.
Kronikos mikrofilmai paruošti siųsti į Vakarus.
„Kroniką atiduodavome patikimiems
Nuotr. iš LKBK archyvo
užsienio žurnalistams. Šie nešdavo į ambasadas ir kronikos diplomatiniu paštu
atsidurdavo laisvame pasaulyje. Kai kuriuos lietuviškos Kronikos straipsnius spausdinome savo Maskvos įvykių kronikoje“, – sakė žmonių teisių gynėjas Sergejus
Kovaliovas. „Mes Maskvoje susitikdavome
su Sigitu Tamkevičiumi ir su merginomis
kurjerėmis. Bet konspiracija buvo puiki, ypač
lietuvių. Nesinaudojome telefonais, susitikę
tardavomės kur, kokiame bute susitiksime
Kronikos mikrofilmai ruošiami siųsti į Vakarus
kitą kartą. Štai taip kronika ir keliavo“, – padedant į pudrines ir dantų pastos tūteles. Nuotr. iš
sakojo žmonių teisių gynėjas Aleksandras
LKBK archyvo
Lavutas450.
Rusijos disidentų areštai buvo grėsmė, kad gali susiaurėti svarbus išėjimo į Vakarus
kanalas, tačiau totalitarinės sistemos izoliacija jau braškėjo, demokratijos imitacijai imta
įsileisti daugiau užsienio turistų. Atsirado galimybė perduoti leidinio mikrofilmus tiesiog iš
Lietuvos ir tuo sėkmingai naudotasi451.
Dr. Rožė Šomkaitė atvažiuodavo iš Niujorko į Vilnių moksliniais reikalais, bet kartu informacijai rinkti pogrindžio leidėjams atveždavo mažesnių magnetofonų-diktofonų, kurių
net Maskvoje nebuvo galima gauti. Rožė (Rozalija) Šomkaitė yra pasakojusi452:
450 Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 40 metų jubiliejus paminėtas Simne. tv3.lt [interaktyvus], 2012 kovo
18. Prieiga internetu: http://www.tv3.lt/naujiena/587594/lietuvos-kataliku-baznycios-kronikos-40-metu-jubiliejus-paminetas-simne
451 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
452 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
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JAV lietuvių
visuomenės
veikėja, filos. dr.
Rožė Šomkaitė.
J. Dilio nuotr.

Kiekvieną kartą, kai sutikdavau kunigą S. Tamkevičių, sutardavome dėl užslaptintų ženklų, kad neišaiškintų. Būdavo taip. Sakydavo, skaityk atvirlaiškį. O atvirlaiškiai tikrai praeidavo, jų nesulaikydavo. Ir, žiūrėk, viena raidė bus parašyta atbulai. Ta raidė reiškia, kad jau
naujas „Kronikos numeris parengtas.
Per R. Šomkaitę buvo užmegzti ryšiai su kunigo K. Pugevičiaus įkurtu informacijos
centru Niujorke. Tada jau leidėjams buvo aišku, kam konkrečiai adresuoti Kroniką, mikrofilmais per kokį nors turistą perduodamą į JAV.
R. Šomkaitė prisimena453:
Ir būdavo taip. Gauni knygą. Atplėši ją. Knygos nugarėlėje fotojuosta su perfotografuotos „LKB kronikos“ numeriu įklijuota. Išsiimi, ir viskas… Paskambindavo kažkas. Sakydavo,
turim dovanėlių iš Lietuvos. Atveža dėžę saldainių. Atidarom – saldainiai. Ieškom to, kur
popieriukyje ne saldainis, o filmas. Arba dantų pastoje būdavo paslėpta. Arba moteriškoje
pudroje. Per savo informacijos tarnybą išplatindavome „Laisvės“ radijui, Vatikano radijui,
„Amerikos balsui“, laisvosios Lietuvos atstovybėms. Anglų kalba platinom nuo Australijos iki
Austrijos. Po visą pasaulį.
R. Šomkaitė – farmacininkė, visuomenės veikėja, JAV, filosofijos mokslų dr. (farmacijos srities, 1962 m.), apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2000 m.) ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2005 m.)454.
453 Ten pat.
454 Apdovanotų asmenų duomenų bazė. Lietuvos Respublikos Prezidento institucija [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://archyvas.lrp.lt/lt/ordinai.zmones/55?sev=page
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Išeivijos lietuviai su dideliu susidomėjimu laukdavo
kiekvieno Kronikos numerio, o kai jis pasirodydavo, būdavo
būreliuose aptarinėjamas ir diskutuojamas. Jaunimas mėgo
net suvaidinti kai kuriuos epizodus iš Kronikos. Taip vaidybiniai fragmentai iš Kronikos atsirado net amerikiečių
scenoje ir televizijos ekrane. Ambasadorė Gintė Damušytė
bendradarbiavimą platinant Kroniką prisiminė pakiliai ir
šiltai455:
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ pakeitė mano
gyvenimą. Apie ją sužinojau iš spaudos, iš pokalbių šeimoje
ir iš kunigo Kazimiero Pugevičiaus, platinusio ir vertusio į
anglų kalbą. Visi „Kronikos“ platintojai, vertėjai stengėsi
kuo plačiau skelbti tiesos žodį apie Lietuvą. Tai buvo pirmas iškirstas langas į pasaulį, skleidęs žmonėms tiesą apie
okupuotą Lietuvą. Kun. K. Pugevičiaus prašoma pasiryžau
vienus metus paaukoti ir atsisakiau kitos veiklos Lietuvių
Lietuvos visuomenės veikėja,
katalikų religinėje šalpoje.
diplomatė Gintė Bernadeta
Čia buvo įsteigtas Informacijos centras ir į pasaulį
Damušytė. Nuotr. iš Vikipedijos
nusitiesė ne tik „Kronikos“ keliai, bet ir kita informacija apie
Lietuvą. Vieneri metai greit prabėgo, ir aš pasilikau dar vienuolikai. Mano planai stoti į JAV diplomatinę tarnybą žlugo, nes tada kur kas svarbiau buvo
informuoti skaitytoją apie Lietuvą ir tai, kas vyksta už geležinės uždangos. Tai buvo pirmieji
laisvės ryto pragiedruliai. Šiandien kiekvienas galime pasimokyti tiesos žodžio ir teisingumo
veiksmų. Tai vienas svarbiausių mums visiems ir šių dienų sampratos pavyzdžių. „Kronika“
buvo nuostabus pilietinės visuomenės sąmoningumo pavyzdys: žmonės rašė, spausdino, daugino ir platino. Ji buvo verčiama į italų, ispanų, anglų, rusų kalbas ir taip vis plačiau vėrėsi
Lietuvos langas į pasaulį.
1979 m. Lietuvos katalikų religinės šalpos (LKRŠ) reikalų vedėjo pavaduotoja, Lietuvių
informacijos centro vadovė G. Damušytė išplėtė informacijos veiklą – užmezgė ryšius su
kitomis pasaulinėmis organizacijomis, ginančiomis žmogaus teises. Buvo organizuojamos
jaunimo demonstracijos. Viena iš įsimintiniausių akcijų – jaunimo inicijuota demonstracija prie Sovietų Sąjungos ambasados Vašingtone, už kurią ji buvo suimta kartu su 17 kitų
bendražygių, tarp jų Simu Kudirka ir kunigu Kazimieru Pugevičiumi. G. Damušytė rašo456:
Suorganizavome ir įvykdėme pilietinio nepaklusnumo akciją 1980 m. olimpiados
Maskvoje atidarymo dieną, išnaudodami šią progą priminti pasauliui apie Lietuvos laisvės
bylą. Taikus protestas sulaukė tarptautinio dėmesio, nuaidėjo pirmuose laikraščių puslapiuose. Keliais automobiliais užblokavome eismą priekyje TSRS ambasados, kol bendražygiai
virš gatvės iškabino didelį plakatą su užrašu „Laisvės Lietuvai“. Kai kurie dar spėjo prisirakinti prie TSRS ambasados vartų su grandinėmis. Kadangi be leidimo demonstravome prie
diplomatinės atstovybės, automatiškai buvom pasodinti į „cypę“.
455 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
456 Ten pat.
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Mūsų advokatas (lietuvis) teisme įtikino teisėją, kad nesame sunkūs nusikaltėliai, o
pirmą kartą įstatymui prasižengę pilietiški asmenys, kurie taikiai protestavo prieš žmogaus
ir tautos teisių pažeidimus. Teisėjas buvo supratingas ir davė orderį mus tą vakarą paleisti.
Po to man dar dažnai tekdavo lankytis Baltuosiuose rūmuose įvairiuose Administracijos
susitikimuose su visuomeniniais partneriais. Kiekvienu atveju apsaugos punkte mano dokumentus ilgiau tikrindavo, bet nepasitaikė taip, kad būtų uždraudę eiti į susitikimus, net
su pačiu Prezidentu.
Gintė Bernadeta Damušytė-Damušis (g. 1956 m. balandžio 25 d. Klivlandas, Ohajo
valstija, JAV) – Lietuvos visuomenės veikėja, diplomatė, Lietuvos ambasadorė Danijoje
ir Islandijos Respublikai (nuo 2016 m. rugpjūčio 12 d.), 2003 m. apdovanota ordino „Už
nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi457.
„Iš pradžių „LKB kronika“ būdavo gaunama sąsiuvinėlio forma ar ant didesnio popieriaus formato per kalkę perspausdinta, – atsiminimuose rašė mons. Kazimieras Pugevičius,
buvęs Baltimorės (JAV) radijo ir televizijos direktorius, nuo 1976 m. Lietuvių katalikų
religinės šalpos (LKRŠ) reikalų vedėjas. – Vėliau „LKB kronika“ mus pasiekdavo fotojuostos negatyvais.“458
Kunigas K. Pugevičius (1928–2000) 1973–1988 m.
vertė Kroniką į anglų kalbą, ją redagavo, rūpinosi leidimu,
platino politikams ir diplomatams. 1974 m. – „Kunigų vienybės“ vicepirmininkas, 1974–1984 m. – Amerikos lietuvių
katalikų tarnybos vadovas, 1975–1992 m. – „Lietuvių
katalikų religinės šalpos“ reikalų vedėjas Brukline, 1979 m.
įsteigė jos padalinį – Lietuvių informacijos biurą. 1982–
1988 m. – JAV lietuvių bendruomenės religinių reikalų tarybos pirmininkas. 1988 m. organizavo pagalbos Lietuvai
akcijų, knygų siuntų. 1997 m. atvyko į Lietuvą, paskirtas į
Palaimintojo J. Matulaičio parapiją Vilniuje. Susilpnėjus
sveikatai grįžo į JAV. Bendradarbiavo laikraščiuose „Darbininkas“, „Draugas“, „The Catholic rewiew“. Apdovanotas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1999 m.). Mirė 2000 m. palaidotas Baltimorėje, JAV459.
Didelės pagarbos nusipelnė ir kunigas Kazimieras
Kuzminskas (1906–1999). Jo dėka Kronika buvo verčiama į
kitas pasaulio kalbas, leidžiama tomais ir platinama po visą
pasaulį. Šis darbas kunigo K. Kuzminsko vardą įrašė šalia
kitų svarbiausių Kronikos darbininkų.

JAV lietuvių visuomenės veikėjas,
kunigas Kazimieras Pugevičius
(1928–2000). Nuotr. iš LKBK
archyvo

457 Gintė Damušytė. Vikipedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Gintė_Damušytė
458 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
459 Kazimieras Pugevičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://www.vle.
lt/straipsnis/kazimieras-pugevicius/
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Kunigas K. Kuzminskas gimė 1906 m. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Vėliau gyveno JAV. K. Kuzminskas organizavo Kronikos siuntimą radijo ir televizijos stotims, naujienų
agentūroms, politikams, diplomatams, universitetų bibliotekoms460. Jo dėka Kronika išplito maždaug per 100 valstybių. 1993 m. K. Kuzminskas grįžo į Lietuvą ir iki gyvenimo
pabaigos liko Vilniuje, globojamas seselių vienuolių.
Kunigas 1974 m. įsteigė Lietuvos kronikos sąjungą, jai
vadovavo, leido ir vertė į kitas kalbas Kroniką. Lankydamasis įvairių pasaulio šalių lietuvių bendruomenėse, įsteigė 70
šios sąjungos skyrių aukoms rinkti. 1974–1992 metais kunigo K. Kuzminsko rūpesčiu Čikagoje buvo išleisti visi (81)
Kronikos sąsiuviniai (iš viso dešimt tomų) lietuvių, anglų,
ispanų, vokiečių, italų, portugalų ir rusų kalbomis461.
JAV lietuvių katalikų veikėjas,
K. Kuzminskas savo darbą prisiminė taip462:
tikinčiųjų
teisių gynėjas kunigas
Lankydamas lietuvių kolonijas, iš anksto žinodavau, pas
Kazimieras Kuzminskas
ką važiuoju ir kokioje šeimoje galėsiu apsistoti, – pasakojo
(1906–1999).
kun. . – Nuvykęs tuojau eidavau pas lietuvius, susirinkusius
Nuotr. iš Vikipedijos
kokioje nors lietuvių šeimoje, salėje ar kitose patalpose. Jiems
kalbėdavau apie žiaurų tikinčiųjų ir Katalikų Bažnyčios persekiojimą ir apie „LKB kroniką“,
aiškindavau jos reikšmę tautos kovoje dėl laisvės. Suorganizuodavau LKRŠ rėmėjų skyriaus
valdybą arba surasdavau nors vieną įgaliotinį, prašydavau aukų „LKB kronikai“ leisti. Jei
kolonijoje būdavo lietuvių radijo programa, mano kalbos įrašus perduodavo radijas.
1996 m. gimtuosiuose Baluškiuose (Pasvalio r.), atstatytoje savo tėviškės sodyboje,
giminaičių padedamas, K. Kuzminskas įsteigė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos muziejų – piligrimų lankomą turistinį objektą. 1999 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. Mirė 1999 m. spalio 29 d. Vilniuje. Palaidotas Naujamiesčio (Panevėžio r.) Šv. apaštalo Mato bažnyčios šventoriaus kapinėse. Kapą
ženklina 2002 m. pastatytas juodas akmeninis kryžius ir tokio paties akmens antkapis su
įrašu: „Kun. Kazimieras Kuzminskas 1906–1999 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“
leidėjas Amerikoje“463.
Amerikos lietuviai siekė Lietuvos katalikų bažnyčios diskriminavimo faktus atskleisti JAV valstybės departamentui ir pačiam prezidentui Ronaldui Reiganui (1911–2004).
1987 m. kovo 19 d. Vašingtone, iškilmingai minint Kronikos 15 metų leidybos sukaktį, JAV
prezidentas R. Reiganas, sveikindamas minėjimo dalyvius, pabrėžė leidinio vaidmenį informuojant pasaulį apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje ir jo indėlį į žmogaus teisių ir laisvių
gynimą.
460 Kazimieras Kuzminskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://www.vle.
lt/straipsnis/kazimieras-kuzminskas/
461 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
462 Ten pat.
463 Kazimieras Kuzminskas. Lietuvai ir pasauliui [interaktyvus]. Prieiga internetu: https://lietuvai.lt/wiki/Kazimieras_Kuzminskas_(1906)
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1987 m. birželio 18 d. JAV prezidentas Ronaldas Reiganas Baltuosiuose rūmuose priėmė Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus komitetą, kad „pareikštų moralinę paramą sovietų krašto persekiojamiems katalikams“.
Iš kairės: Jonas Vaitkus, Angelė Nelsienė, Jonas Kavaliūnas, vysk. Paulius Baltakis, Ronaldas Reiganas,
dr. Kazys Bačkis, Loreta Stukienė, koordinatorius kunigas Kazimieras Pugevičius, religinės programos
koordinatorė Ignė Marijošiūtė. Nuotr. iš portalo Bernardinai.lt

1987 m. birželio 18 d. JAV prezidentas R. Reiganas Baltuosiuose rūmuose priėmė išeivijos lietuvių Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus komitetą. Delegacijai vadovavęs vyskupas Paulius Antanas Baltakis (1925–2019) pasidžiaugė „prezidento solidarumu minint
Lietuvos 600 metų krikšto jubiliejų“ ir pageidavo, kad jis susitikimo su TSRS vadovais
metu pareikalautų paleisti visus sąžinės ir politinius kalinius ir „iškeltų Lietuvos reikalą“,
primintų apie religijos ir žmogaus teisių laužymą Lietuvoje. Atsakydamas į tai, prezidentas
R. Reiganas patikino: „Kelsime Lietuvos reikalą!“ Per susitikimą jam buvo įteiktas lietuvių
sąžinės kalinių sąrašas464.
Paulius A. Baltakis, O.F.M. vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje, rašė465:
…nemažai prasmingų darbų atlieka jų bendradarbiai išeivijoje, kurie Vakarus pasiekusias „Kronikas“ perspausdina, išverčia į pagrindines kalbas ir jas paskleidžia po visą pasaulį.
Šio glaudaus bendradarbiavimo dėka pogrindyje leidžiama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ pasiekia visus vyskupus, senatorius, Jungtines Tautas, tarptautines žmogaus teisių gynimo organizacijas bei pavergtoje tėvynėje gyvenančius tautiečius. Dėl tikėjimo nukentėjusiųjų
ir tarptautinių įsipareigojimų laužytojų pavardės tampa žinomos ne tik laisvajame pasaulyje gyvenantiems, bet ir, dėka Laisvės radijo, Amerikos balso bei Vatikano transliacijų, jas
morališkai sustiprina, o persekiotojai viešai sugėdinami. Nesvarbu, kaip žemai žmogus būtų
puolęs, nė vienas nenori, kad jo niekšingi darbai ir pavardė būtų viešai paskelbti.
464 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
465 JE vysk. P. Baltakio įvadinis žodis. LKBK, 1984, T. 7, p. 7.
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Vyskupas emeritas
Paulius Baltakis OFM
(kairėje) ir Mažesniųjų
brolių ordino Lietuvos
Šv. Kazimiero provincijos ministras brolis
Algirdas Malakauskis.
Nuotr. iš Vilniaus
arkivyskupijos archyvo

1988 m. lapkričio 17 d. Vašingtone JAV vyskupai priėmė pareiškimą „Dėl religijos
laisvės Rytų Europoje ir Sovietų Sąjungoje“. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje yra apibūdinama
kaip tvirtovė prieš sovietų pastangas sunaikinti religinę, kultūrinę ir tautinę politinę
tapatybę. Šiame dokumente pažymima, kad apie religinės laisvės varžymus Lietuvoje pasaulio visuomenę informavo Kronika466.
Greitai Kronika ėmė plisti ne tik JAV, bet ir Vakarų Europoje bei Pietų Amerikos
šalyse. Kronikos žinios buvo skelbiamos užsienio lietuvių laikraščiuose ir per įvairias
užsienio lietuviams skirtas žinias, ypač per Vatikano radiją. Čia ypatingų nuopelnų turėjo
lietuvių Vatikano laidų redaktorius monsinjoras Vytautas Kazlauskas (1918–2008)467.

Kunigas monsinjoras
Vytautas Kazlauskas
ruošia laidą Vatikano
radijui.
Nuotr. iš LKBK archyvo
466 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
467 P. Račiūnas. Kronikai – 25-eri. Tautos atmintis [interaktyvus], 2018 kovo 5. Prieiga internetu: https://tautosatmintis.weebly.com/straipsniai/pranas-raciunas-kronikai-25-eri

267

Jis pasauliui siuntė pačias vertingiausias Kronikos pateiktas žinutes iš Lietuvos. V. Kazlauskas pasakojo468:
Mes tada pajutome, kad visa užsienio žiniasklaida, skirta Lietuvai, įgavo kitą kryptį, –
sakė V. Kazlauskas. – „Kroniką“ yra skaitęs ir kardinolas Jozefas Racingeris (Joseph Alois Ratzinger), popiežius Benediktas XVI. Visus „Kronikos“ numerius gaudavo aukštieji Vatikano
hierarchai. Tiesiogiai cituoti „Kroniką“ ir kitus pogrindžio leidinius būtų reiškę išprovokuoti
labai griežtą Maskvos reakciją, esą Vatikano radijas kursto pogrindžio veiklą Lietuvoje. Dėl
to buvo nuspręsta visai pogrindžio leidinių medžiagai duoti antraštę „Užsienio spauda apie
Lietuvą“, tų leidinių vardus paminint tik netiesiogiai. Taip buvo pasiekiamas dvigubas tikslas:
visa pogrindžio informacija pasiekdavo radijo klausytojus ir kartu klausytojai sužinodavo,
kad toji informacija plačiai sklinda pasaulyje, tiek lietuvių, tiek nelietuvių spaudoje. Taip visa
„Kronikos“ informacija Vatikano radijo bangomis pasiekdavo Lietuvą ir už geležinės uždangos
esančias šalis: Rusiją, Latviją, Lenkiją ir kt.
Tos žinios taip įskaudindavo Lietuvos ateistus, kad jie per atvykusius iš Lietuvos dvasininkus reikalavo monsinjoro V. Kazlausko atleidimo iš pareigų. Po kiek laiko tas reikalavimas buvo patenkintas.
Vatikano ir kitų radijo stočių perduotos Kronikos žinios stiprino lietuvių tikėjimo
dvasią, tramdė Lietuvos Bažnyčios persekiotojų veiklą. Net ir valdžios pareigūnai ėmė
vengti žiaurių, tarybiniams įstatymams prieštaraujančių išpuolių. Teko girdėti, kad Lietuvos
pareigūnai gaudavo nurodymų iš Maskvos nedaryti tarybinę valdžią kompromituojančių
išsišokimų469.
Lietuvos katalikai buvo dėkingi Vatikano laidų organizatoriams, užsienio lietuviams ir
viso pasaulio katalikų spaudai, keliančiai viešumon Lietuvoje daromus ateistų nusižengimus,
taip pat visiems, kurie meldėsi ir darė žygių, kad Lietuvos katalikai turėtų daugiau religinės
laisvės.
Prelatas Vincentas Mincevičius, pirmasis ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, kurio rūpesčiu jau nuo 1954 m. Romoje buvo leidžiamas mėnesinis lietuviškos
informacijos biuletenis italų kalba ELTA-PRESS, 1972 m. pradėjo ištisai skelbti Kronikos
medžiagą. ELTA-PRESS buvo siuntinėjamas Italijos spaudai, spaudos agentūroms, valdžios
įstaigoms, Italijos atstovybėms užsienio šalyse ir užsienio atstovybėms Italijoje; Vatikano
valstybės sekretoriatui, kongregacijoms ir nunciatūroms; parapijoms, mokykloms, studijų
centrams, politinėms partijoms, radijo ir televizijos stotims. Italų žurnalistas Pietre Monti,
išleidęs pirmuosius dešimt Kronikos numerių atskira knyga itališkai, savo įvade pažymi:
„LKB kronika“ nusipelno rūpestingo skaitymo ir apmąstymo ne tik kaip dokumentų rinkinys, kaip draudžiamoji neteisybių kronika, bet dar labiau kaip ištisas, su meile parašytas,
mažos tautos istorijos skyrelis.“470
468 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
469 P. Račiūnas. Kronikai – 25-eri. Tautos atmintis [interaktyvus], 2018 kovo 5. Prieiga internetu: https://tautosatmintis.weebly.com/straipsniai/pranas-raciunas-kronikai-25-eri
470 I. Petraitienė. Kaip LKB kronika pažadino ir atkūrė rezistencinę liepsną Vakaruose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017 spalio 30. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2017-10-29-kaip-lkb-kronika-pazadino-ir- spalio atkure-rezistencine-liepsna-vakaruose/
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Pagal Kroniką italų publicistė A. Vičini (Viccini) parašė knygą „Lituania popolo e
Chiesa“, kurią 1984 m. išleido leidykla „La Casa di Matriona Milane“. „Kronikos“ lapus skaitysime atsidėję taip, kaip skaitoma apie katakombų Bažnyčios persekiojimus“, – dėkodamas
už atsiųstą knygą rašė Kolumbijos Medeljino arkivyskupas Alfonsas Lopezas Truchiljas,
greitai po to tapęs kardinolu. Gautose padėkose žavimasi Lietuvos tikinčiųjų kova, teigiama, kad iš jų tūkstančiai žmonių semsis pasiaukojimo dvasios ir melsis, kad Lietuva greičiau
atgautų laisvę ir nepriklausomybę471.
Sudano valstybės Tamburos vyskupas Gasis Abangitas teigė: „Šis „Kronikos“ tomas
mus padrąsins, jis mums labai padės, nes mes taip pat esame kenčiančios Bažnyčios nariai.“
Padėkų gauta ir iš Škotijos, Zimbabvės, Indijos ir kitų valstybių vyskupų472.
1989 m. vasario mėn. Venesuelos Atstovų rūmų pirmininkas dr. Chose Rodrigezas, Inturke priimdamas grupę Venesuelos lietuvių, dėkojo už gaunamą Kroniką, kuri, jo nuomone,
esanti išsamiausias ir vertingiausias dokumentas apie nuožmų tikėjimo persekiojimą ir apie
didvyrišką Lietuvos katalikų laikyseną. Jis pabrėžė, jog šiandien Vakarai semiasi dvasinės
stiprybės iš lietuvių, kurie savo tvirtą tikėjimą išlaiko dabartinio amžiaus katakombose.
„Tai yra brangiausia jūsų dovana laisviems Vakarams. Tikėkite, lietuviai, – toliau kalbėjo
dr. Chose Rodrigezas, – jog Venesuela ir laisvasis Vakarų pasaulis pasiliks jums amžiais
dėkingas už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“ <…>“473.
„Dabar iš daugelio šitų pranešimų aš žinau tai, ką anksčiau žinojau tik teoriškai, t. y.
kokiais apgaulingais būdais yra prislėgta Bažnyčia komunistiniuose kraštuose“, – rašė
Zimbabvės valstybės Hvangės (Wankie) vyskupijos vyskupas Ignatius Prieto Vega. Šveicarų
žurnalo „Glaube in der 2. Welt“ redaktorius, evangelikų kunigas Eugenijus Vossas parengė
išsamią ir dokumentuotą studiją apie Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje, remdamasis beveik išimtinai Kronikos dokumentais. Lietuviškąją Kroniką, kaip vertingą žinių šaltinį, labai
aukštai įvertino žymus religinių reikalų tyrinėtojas anglikonas kanauninkas dr. Michaelis
Bourdeaux, parašęs anglų kalba straipsnių ir knygą apie Lietuvą „Kryžių kraštas“. Prancūzo
Andrė Martino ir vokiečio Peterio Falke knygoje „Christus stirbt in Litauen“ („Kristus
miršta Lietuvoje“) plačiai apžvelgiamos Lietuvos dabartinės sąlygos ir įvykiai“, daugiausia
pasiremiant Kronikos medžiaga474.
Kronikos vaidmuo ir reikšmė įvairiapusė. Ji įkvėpė menininkus kūrybai. Du jauni lietuvių kilmės prancūzų aktoriai – Karolina Masiulytė-Paliulienė ir Žanas Kristofas
Mončis – pasinaudodami Nijolės Sadūnaitės lageryje parašytais prisiminimais sukūrė
įspūdingą dramą, pavadintą „Aušros Vartai“, ir su dideliu pasisekimu daug kartų vaidino
ją vienoje Šv. Eustachijaus bažnyčios kriptoje Paryžiuje. Vėliau šią dramą atliko Vokietijoje Lampertheimo bažnyčioje ir Europos lietuviškųjų studijų savaitės metu. Dalyviams
paliko gilų įspūdį. Padarė spektaklio įrašą, platino. Būrėsi į maldos, paramos grupes, panašias kaip sesers Michaelos Baumann Donauverto (Donauwörth, Bavarija, Vokietija) miesto
domininkonių ir jų bičiulių Nijolės Sadūnaitės ratelio“475.
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Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika tautoje ir pasaulyje. LKBK, 1989 m., T. 9, p. XIX.
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Kronikos fenomenas
Prigimtinių žmogaus teisių, tarptautinių susitarimų ir net savų įstatymų laužytojai
dirbo juodą darbą, norėdami, viena vertus, likti nepastebėti, kita vertus, palaikyti savo galios
ir visažinių mitą. Sovietinis režimas siekė visus laikyti vergiškame paklusnume ir baimėje.
Norėta, kad jo „visagalybės“ akivaizdoje net ir didžiausios aukos būtų nuolankios ir tylios.
Tačiau iš tikrųjų jo tarnai nebuvo nei išsilavinę, nei tokie visagaliai, kaip norėjo atrodyti. Ir
jie kai ko bijojo ir privengė – viešumos, dienos šviesos, tiesos.
Teisės ir teisėtumo pažeidimų, žmogaus, tautos ir Bažnyčios teisių laužymo faktų
kėlimas į dienos šviesą, tikrųjų priežasčių atskleidimas, teisingas įvairių įvykių nušvietimas
buvo galingas ginklas. Besąlygiškai paklusti ir tylėti nebuvo įmanoma. Bailus nuolankumas
ir tyla – tai parama įstatymo ir teisės laužytojams.
Jaunesnės kartos skaitytojams, nelabai prisimenantiems vadinamojo brandaus socializmo ar brežnevinio sąstingio laikų, šiandien gali susidaryti įspūdis, kad svarbiausias Kronikos
tikslas buvo ginti Lietuvos Katalikų Bažnyčios teises ir kovoti su tikinčiųjų persekiojimu.
Tačiau faktiškai leidinio misija buvo kur kas platesnė – istorija susiklostė taip, kad Kronikos
skleidžiamas žodis, greitai ir toli peržengęs Lietuvos ribas, tapo svarbiu įrankiu kovoje ne
tik už visų sovietų okupuotų, bet ir visos jų imperijos pavergtos Rytų Europos tautų laisvę.
Ji tapo rimtu ginklu konfrontacijoje tarp sovietinės sistemos ir asmenybės laisve bei pagarba žmogaus teisėms grįstos Vakarų civilizacijos. Sovietų vadovybė ir jos represinė mašina
KGB, kovodama su Kronika, nevengė jokių represinių priemonių ir jaunesni skaitytojai net
neįsivaizduoja, prieš kokią galybę teko kovoti Bažnyčiai ir tikintiesiems.

Ses. N. F. Sadūnaitė susitikime su JAV prezidentu Ronaldu Reiganu (1911–2004).
Iš kairės: R. Reiganas, N. F. Sadūnaitė, lietuvė išeivė Angelė Nelsien ir jos vyras. JAV, 1990-02-27.
Nuotr. iš N. F. Sadūnaitės asmeninio archyvo
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Tuo metu, kai buvo trypiamos žmogaus teisės, laužomos konstitucijose ir tarptautiniuose dokumentuose deklaruojamos laisvės, kai buvo vykdoma protu nesuvokiama kumščio
politika, Kronika išdrįso perplėšti tą gūdžią tylą. Ji išdrįso pakelti melagingos propagandos
uždangą ir konkrečiais, nepaneigiamais faktais parodė, kas iš tiesų vyksta pavergtoje Lietuvoje. Pradžioje tai atrodė vienišas ir nedrąsus balsas, lyg beviltiškas pagalbos šauksmas.
Tačiau greitai jį išgirdo visi: skriaudėjai ir tie, apie kurių skriaudas rašė, taip pat lietuviai užsienyje – šie paskelbė galingą jėgą tiesą visam pasauliui. Štai ko bijojosi Kremlius.
Pasirinktas kronikinis stilius – akivaizdžių diskriminacijos, žmogaus teisių pažeidinėjimo faktų registravimas su minimaliais komentarais – pasitvirtino su kaupu. Kai kurie iš
labiau tautiškai, politiškai nusiteikusių pogrindininkų dėl to netgi priekaištavo Kronikai –
esą ji per mažai pabrėžianti lietuvių nepriklausomybės siekius. Tačiau Visuotinės Bažnyčios
ir tarptautiniu požiūriu toks sąmoningai pasirinktas Kronikos kryptingumas pasirodė esąs
didžiausias jos laimėjimas. Nenuginčijami faktai atskleidė elementarių žmogaus teisių ignoravimą TSRS, žadino pasaulio visuomenės solidarumą su žmonėmis, kurių valstybė pasmerkė paprasčiausias religines apeigas, nors sovietinis režimas ir labai stengėsi, parodyti leidėjus kaip kovotojus su „pažangiausia ir demokratiškiausia santvarka“. Kronika tapo
ledlaužiu, praskynusiu kelią lietuviškajai pogrindžio periodikai, kėlusiai tautines, socialines, pasaulėžiūros problemas. Vieni leidiniai būdavo saugumo susekami, jų kūrėjai nuteisiami, kiti – kaip krikščioniškos orientacijos patriotinis žurnalas „Aušra“ – išsilaikė iki
Sąjūdžio pergalės. Apie to meto pogrindinę leidybą liūdnokai, bet taikliai pasako rusų disidentų kalambūras: „Pats rašau, pats spausdinu, pats cenzūruoju, pats platinu, pats už tai
sėdžiu.“476
Tie metai Lietuvos visuomenėje išugdė laisvesnį mąstymą, iškėlė tam tikrą pasipriešinimo
dvasią. Juk prisiminkime, kaip tais laikais buvo reaguojama į bet kokį sovietų propagandos
pasipiktinimą: jei Kremlius kažkuo nepatenkintas, vadinasi, viskas padaryta teisingai…
Kronika plėtė ryšį su tauta, faktiškai ji tapo prieinama kiekvienam tada, kai Vakaruose
ją pradėjo reguliariai cituoti „Vatikano radijas“, „Laisvės“ ir kitos radijo stotys. Tai drąsino
ir sustiprino, ypač rizikuojančius ir einančius į kalėjimus. Žmonės plačiai žinojo Kroniką
ir atsigręžė į leidėjus. Tuo metu tikintieji, netgi indifirentai, užsienio radijo stočių klausydavosi kiekvieną dieną, nors transliacijas saugumas bandydavo trikdyti techninėmis
priemonėmis – sukeldamas ūžimą, kad būtų sunku suprasti, kas kalbama. Tačiau žmonės vis
vien klausėsi. Tokį žmonių susidomėjimą saugumas vertino kaip aiškų nelojalumą valdžiai.
Tauta sekė dramatišką pogrindžio kovą su blogio imperija ir ieškojo būdų tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėti.
Dar vienas svarbus aspektas – leidinys informavo pasaulio visuomenę apie tikinčiųjų
padėtį anapus totalitarinės sistemos uždangos. Žinios apie mažos tautos prie Baltijos jūros
ištikimybę savo krikščioniškajam tikėjimui visame pasaulyje kėlė susižavėjimą, žadino solidarumo ir maldos akcijas už Lietuvą, kilo vis stipresni protesto balsai prieš sovietų savivalę.
Kronikos leidėjų ir rėmėjų pozicija ypač sutvirtėjo popiežiumi išrinkus Joną Paulių II, kuris
gerai pažinojo katalikų gyvenimo sąlygas ir diskriminacijos metodus iš skaudžios savo
Tėvynės Lenkijos patirties. Jo pažadas, kad tylios Bažnyčios daugiau nebus, beje, su kaupu
476 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.
php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
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įvykdytas, garantavo visuotinės Bažnyčios paramą persekiojamiesiems477. Pasaulis stebėjosi
lietuvių tikėjimo stiprumu ir jų didvyriška kova už religijos ir tautos laisvę bei žmogaus
teises. Lietuva tapo žinoma ir laisvajame pasaulyje įgijo didvyriškos tautos įvaizdį. Sovietai
žinojo, kad nuo šiol nepavyks nuslėpti nusikaltimų ir apgaudinėti žmonijos.
Lietuviai kunigai ir ypač seserys vienuolės dirbo platų misijų darbą Rusijoje, Vidurinėje
Azijoje, Kaukaze, Moldavijoje. Misionieriai surinkdavo Kronikai duomenų apie beteisišką
tikinčiųjų būklę sovietų regionuose. Sukrečiantys faktai pasklisdavo pasaulyje. Praktiškai
Kronika buvo vienintelis Vakaruose girdimas TSRS respublikose gyvenančių katalikų balsas, jei neminėtume trumpai ėjusios ir greitai saugumo uždusintos „Ukrainos Katalikų
Bažnyčios Kronikos“478. Iki dabar išliko patys nuoširdžiausi santykiai su tremties išblaškytais
Pavolgio vokiečiais.
Kronika nuolat kėlė lietuvių, gyvenančių Baltarusijoje, diskriminacijos faktus. Ten
N. Chruščiovo laikais beveik visos katalikų bažnyčios buvo uždarytos. Pasienyje lietuvių
kalba besimeldžiančiųjų maldos namai (Varanavo, Pelesos, Ivjės, Dūdų) buvo uždaryti visi
iki vieno. Tikintieji rinkdavosi melstis butuose. Rajonų valdžia bausdavo organizatorius
50 rublių bauda, o už pakartotinį pažeidimą grėsė kalėjimas iki 3 metų. Pelesos bažnyčią
(buvo paversta grūdų sandėliu) tikintieji atgavo tik Atgimimo metu, Baltarusijos lietuvių
visuomenės veikėjos, tautosakininkės Marijos Kruopienės (1920–2003) dėka. Ten išliko
vienintelė Baltarusijoje veikianti lietuvių vidurinė mokykla. Leidėjai užtarė Gervėčių parapijos tikinčiuosius, reikalaujančius, kad pastoraciją vykdytų kunigas, mokantis lietuvių
kalbą, nes visi gyventojai buvo lietuviai. Daug kartų lietuviai kunigai sutiko dirbti, tačiau
Baltarusijos valdžia neleisdavo motyvuodama, kad jie yra „nepatikimi lietuviai“479.
Leidinio turinys atitiko universalų, tarptautinį Bažnyčios leidinį. Ji informavo ir apie
kitų konfesijų tikinčiųjų persekiojimą ir juos gynė. Tai buvo ekumenizmo pradžia. Užtarė
Lvovo graikų katalikų tikinčiuosius (unitus) ir kunigus. Graikų katalikų tikėjimas Sovietų
Sąjungoje buvo uždraustas, o tikintieji ir kunigai persekiojami ir žiauriai baudžiami. Dar
1827 m. caras Nikolajus I dekretu unitus jėga vertė pereiti į stačiatikių tikėjimą. Tikintieji
nesutiko. Tada juos persekiojo ir baudė katorga. Unitai bėgo į Ukrainą ir Lietuvą. Sovietai
tą draudimą tęsė. Kronika daug kartų skelbė Vakarams, kai šios konfesijos kunigus Vasilijų
Michailovičių Kavacivą ir Romaną Stepanovičių Esipą teisė už tai, kad slapta tikinčiųjų butuose, kapinėse aukojo šv. Mišias, nes nebuvo kur – visos graikų katalikų bažnyčios buvo
uždarytos, o liturginiai indai konfiskuoti ir atiduoti Lvovo religijų ir ateizmo muziejui, kuris
buvo įsteigtas bažnyčioje. Tik 1991 m. Ukrainai atgavus nepriklausomybę bažnyčia atiduota
tikintiesiems480.
Kronikoje viešinti politiniai pareiškimai tapo ir savotišku koziriu Vakarų rankose, siekiant pareikšti pastabas ar sugriauti sovietinį mitą apie pačią „humaniškiausią“ šalį. Sovietai patys nuolat skelbėsi ginantys įvairių visuomenės grupių teises, darbininkų ir kolūkiečių interesus, o Kronikoje skelbiamuose dokumentuose buvo kalbama apie pažeidžiamas
tikinčiųjų teises, tad net persekiotojams buvo nepatogu, represijas teko kažkuo pridengti,
laviruoti, ieškant kitokių susidorojimo būdų.
477
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Pelesos Šv. Lino bažnyčia 2016 m. Robert Wielgórski nuotrauka

Sugrąžinta Lvovo Šv. Jurgio unitų katedra (sovietiniu laikotarpiu buvo ateistinis muziejus).
Nuotr. iš Vikipedijos
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Kunigas R. Grigas 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Katalikų dienose skaitytoje
paskaitoje kalbėdamas apie Bažnyčios ir tikinčiųjų rezistencinę kovą pažymėjo481:
Kai dabar peržvelgiu tai, ką patyriau, ką žinau ir ką čia fragmentiškai Jums papasakojau,
man nekyla jokių abejonių, kad teisioje žmogaus kovoje prieš demonišką sistemą dalyvavo ir
laimėjo Dievo Dvasia. Kartais tas dalyvavimas akivaizdus, kaip Šv. Rašte aprašytais atvejais, pavyzdžiui, įspėjimas per sapną apie milicininkus, tykančius suimti už buto durų <…>
arba kelyje be regimos priežasties sugedęs motociklas, gabenant nemažą pogrindžio literatūros
krovinį. Dėl gedimo smarkiai vėluojama į sutartą vietą, kur tuo metu būta pasalos. Laukiamiems vėluojant, jie pasitraukė… Tokių „mažų stebuklų“ buvo nesuskaičiuojamai daug. Galiu Jums pasirodyti naivus, bet, kaip mes besistengtume „liberalizuoti“ ar „demitologizuoti“
krikščionybę, ir Biblija, ir patirtis aiškiai kalba: Dievas visada atsiliepia švelnia meile, netgi
nepaprasta pagalba, kai mažieji paprastai ir nuolankiai, Jo pažadu pasitikėdami, į Jį kreipiasi.
Svarbu, kad tas 17 metų laikotarpis, kai Kronika buvo leidžiama, tiesiog neleido žmonėms pasijusti vienišiems, galutinai nusilenkti sistemai – žmonės girdėjo ir matė, kad kažkas
viešai deklaruoja jų problemas, kelia į viešumą sovietų sistemos nusikaltimus, o Vakarai
puikiai žino apie padėtį šalyje. Tai vienodai veikė ir tikinčiuosius, ir laisvamanius.

Kronikos bendradarbiai, iš kairės: ses. Ona Virginija Kavaliauskaitė, ses. Nijolė Sadūnaitė, vyskupas Jonas
Boruta, Aleksandras Lavutas, ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė, ses. Janina Judikevičiūtė, arkivysk. Sigitas
Tamkevičius, Sergejus Kovaliovas, kunigas Vytautas Vaičiūnas. Nuotr. iš LKBK archyvo
481 R. Grigas. Paskaita, skaityta 1994 m. liepos 1 d. Vokietijoje, Drezdene, Technikos universitete, Katalikų dienose. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/ivairios-svetaines/3697-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika
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Kronikos 40 metų jubiliejus. Centre iš kairės: Aleksandras Lavutas (su lazdele), vysk. Juozapas Žemaitis,
Sergejus Kovaliovas, arkivysk. Sigitas Tamkevičius, klebonas Raimundas Žukauskas,
kunigas Vytautas Gustaitis. 2012 m., Simnas. Nuotr. iš LKBK archyvo

Ir tik 1989-aisiais, kai Lietuvoje jau laisvai plevėsavo trispalvė, o laisvas žodis nevaržomai liejosi krašto spaudoje, pasirodė Kronikos paskutinis, 81-asis, numeris.
Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime, 2012 m. vykusioje konferencijoje „Tiesos
žodis – kelias į laisvę: 1972–1988“, skirtoje Kronikos leidimo pradžios keturiasdešimtosioms
metinėms, Lietuvos Seimo pirmininkė Irena Degutienė sakė: „Nereikia būti profesionaliu
istoriku, kad suprastum: be „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“, be jos keliamų vertybių
ir jos sutelkto žmonių rato tautinis atgimimas būtų buvęs kitoks.“482
Leidinys ne vienai kartai padėjo išsaugoti laisvos dvasios troškimą, prisidėjo dėl laisvos valstybės. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kronikos 40 metų jubiliejaus proga sveikino483:
Gerbiami „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ kūrėjai, platintojai ir skaitytojai,
sukanka 40 metų, kai pasirodė pirmasis šio unikalaus pogrindžio leidinio numeris,
sudrebinęs totalitarinio režimo pamatus.
Sunaikinus ginkluotą pasipriešinimą ir į Sibiro gulagus ištrėmus pažangiausius ir iškiliausius Lietuvos žmones, pasipriešinimo okupacijai dalyvius, jų vieton stojote Jūs, drąsiausi
laisvės kariai. Dvasininkų vedami, kilote į kovą už tikėjimo laisvę. Žiauriomis okupacinių represinių jėgų persekiojimo sąlygomis leidinio redaktoriaus, kunigo Sigito Tamkevičiaus suburti, 1972 m. kovo 19 d. parengėte, atspausdinote ir išleidote pirmąjį pasipriešinimo šauklio –
„LKB Kronikos“ – numerį.
482 Paminėtas pogrindžio leidinys. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Kovų už laisvę istorija ir dabartis [interaktyvus]. Prieiga internetu: http://www.lkbkronika.lt/index.php/xxi-amzius/3679-paminetas-pogrindzioleidinys
483 Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ kūrėjams, platintojams ir skaitytojams. Valstybės pažinimo centras [interaktyvus]. Prieiga internetu:
https://pazinkvalstybe.lt//lietuvos-respublikos-prezidentes-dalios-grybauskaites-sveikinimas-lietuvos-kataliku-baznycios-kronikos-kurejams-platintojams-ir-skaitytojams-40103
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Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Nuotr. iš Vikipedijos

Šiam pogrindiniam leidiniui sukurti reikėjo plataus rato patikimų žmonių informacijai
apie tikinčiųjų persekiojimą ir žmogaus teisių pažeidimus rinkti, tikrinti, spausdinti ir platinti.
Reikėjo žmonių, kurie, siautėjant totalitariniam režimui, nepalūžtų ir išliktų laisvi net valstybėje – kalėjime, nes yra apdovanoti aukščiausia privilegija – būti ištikimi savo idealams.
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ kūrėjai, leidėjai ir platintojai – kunigai Sigitas
Tamkevičius, Alfonsas Svarinskas, Juozas Zdebskis, Virginijus Jaugelis, Juozas Boruta, tikėjimo
seserys Genovaitė Navickaitė, Nijolė Sadūnaitė, Petras Plumpa, Vytautas Vaičiūnas ir neseniai
anapilin iškeliavęs Vladas Lapienis bei daugelis kitų, dažnai net bevardžių talkininkų, „LKB
Kronikos“ padedami, įkvėpė ryžto priešintis blogiui ir įveikti baimę. Įkvėpė kovai už Laisvę.
„Kronikos“ ne tik suvienijo ir suteikė naują impulsą pogrindiniam pasipriešinimo judėjimui Lietuvoje, bet ir tapo tiltu, jungiančiu kovotojus už laisvę kitose pavergtose respublikose.
Padėjo rasti Lietuvos laisvės sąjungininkų, tokių kaip Sergejus Kovaliovas, Aleksandras Lavutas, Tatjana Velikova, Glebas Jakuninas ir kiti, totalitarinės valstybės sostinėje Maskvoje.
Ši tarptautinė pasipriešinimo jėgų vienybė ne tik atvėrė kelią „Kronikoms“ į laisvąjį
pasaulį, kur jas viešino radijo stotys „Laisvė“ ir „Vatikano radijas“ bei JAV leidžiamas katalikų
laikraštis „Draugas“, bet ir svariai prisidėjo prie kovos už žmonių ir tautų laisvę.
Toji vienybė ir laisvos dvasios tvirtumas siutino ir varė į neviltį tokį galingą persekiojimo
monstrą kaip KGB, kuris net 17 metų niekaip negalėjo sustabdyti „LKB Kronikos“ leidybos ir
platinimo.
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Esame laisvi ir „Kronikos“ jau nebeleidžiamos. Tačiau toji laisvo žmogaus dvasia, kuria
Jūs, „Kronikų“ kūrėjai ir platintojai, esate apdovanoti, mums ne mažiau svarbi ir reikalinga
šiandieniniame laisvės kelyje.
Linkiu, kad žodžio ir tikėjimo laisvės tiesa nesiliautų bylojusi Jūsų lūpomis.
Lietuvos UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto pirmininkas
prof. dr. Rimvydas Laužikas kardinolui Sigitui Tamkevičiui įteikė liudijimą, jog dokumentinio paveldo objektas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika pripažintas regioninės europinės
reikšmės dokumentu ir įrašytas į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą.

Lietuvos UNESCO komiteto pirmininkas prof. R. Laužikas kardinolui S. Tamkevičiui įteikė liudijimą,
kad LKB Kronika pripažinta regioninės europinės reikšmės dokumentu ir įrašyta į UNESCO
Lietuvos nacionalinį registrą. Vilnius, 2021 m. R. Petraičio nuotr.

2021 metais LKB Kronikos bendradarbiams vienuolėms Gerardai Elenai Šuliauskaitei,
Bernadetai Mališkaitei ir Telšių vyskupui emeritui Jonui Borutai SJ skirta Laisvės premija.
***
Kas lėmė tokią Kronikos sėkmę klasta, melu ir represijomis grįstoje totalitarinėje sistemoje? Į šį klausimą būtų galima rasti daug atsakymų – tai ir puiki konspiracija, ir nuolat auganti pogrindinio darbo patirtis, ir geri ryšiai su bendraminčiais anapus geležinės uždangos,
ir faktų viešinimo braižas, ir herojiška drąsa, ir tikėjimas, kad Dievas – tavo pusėje.
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Epilogas
Kronika – jau istorija. Nepakartojama, nesumeluota, nesuklastota, tikra. Dar visai nesena, bet istorija, kaip ir partizaninis karas, sovietmetis ir Sąjūdis. Bet kuri istorija gali likti tik
archyvuose, vadovėliuose, knygose arba net pamažu išdilti iš žmonių sąmonės. Norime ar
nenorime, bet ji egzistuoja. Iš istorijos visuomet galima ir net reikia mokytis.
Stagnacijos laikais režimas draudimais ir persekiojimais mūsų visuomenę vertė totalitarinio melo visuomene. Nemaža dalis tautiečių ilgus metus slėpė savo įsitikinimus ir
pažiūras, kai kurie, neatlaikę spaudimo, pasuko žmogų demoralizuojančiu veidmainystės
keliu. Vyko tautos dvasinės atramos naikinimo, kryžių pjovimo ir niekinimo bumas. Dar
ilgai tose vietose žydėjo gėlės, degė atminimo žvakutės, kurios palaikė tikėjimą ir viltį: tiesa – tai statymas, o ne griovimas.
Kronikos leidimas komunistų okupuotoje Lietuvoje yra pats didžiausias ir svarbiausias įvykis lietuvių tautos gyvenime, parodęs lietuvių didvyriškumą reikalaujant tikėjimo
ir laisvės. Jis labiausiai išgarsino Lietuvą ir sudarė gražiausią laisvojo pasaulio opiniją apie
lietuvių tautą. Kronika buvo Tautos sąžinė, kovojančios Bažnyčios balsas ir visą pasaulį apskriejantis pagalbos šauksmas.
Šiandien retas pasakys nieko negirdėjęs apie Kroniką. Ir ne vienas, ilgai tylėjęs,
prisipažins, kad rinko jai medžiagą, daugino, platino; kitas pridurs, kad Kronika rašė ir apie
jo vargus.
Tikriausiai ne vienas iš buvusių režimo pareigūnų ar pedagogų, kurie anuomet prisidėjo
prie tikinčiųjų diskriminacijos ir persekiojimo, jau yra apgailėję savo elgesį, todėl nekeliu
tikslo atnaujinti praeities žaizdas. O blogų darbų neapgailėjusius paveskime Dievo gailestingumo teismui.
Nugalėti klastingas supervalstybės užmačias pradėjo ir močiutės, tėvai, motinos, jaunimas ir vaikai, kurie „naiviai“ kalbėjo rožinį, ėjo klūpomis aplink Švč. Mergelės Marijos
altorių Šiluvoje, nakčia nešė kryžių į kalvą prie Šiaulių. Tai jie, tylieji didvyriai, Viešpačiui
laiminant priešinosi ir nugalėjo.
Visuomenė be dvasinių vertybių neturi ateities. Ne veltui anglų filosofas F. Baronas
rašė: „Ateizmas – tai plonas ledas, per kurį gal praeis vienas žmogus, bet įlūš ir nuskęs visa
tauta.“484
Pasaulyje nėra mažų tautų. Tautos didybė nematuojama jos gausumu, panašiai kaip
žmogaus didybė nematuojama jo ūgiu. Tautos didybė – amžinųjų vertybių puoselėjimas ir
saugojimas. Tai aukščiausias tautos egzistencijos gėris.
Kiekviena karta turi savo didvyrių. Tuščias ir beprasmis gyvenimas tos kartos, kuriai
užtenka duonos ir nereikšmingų blizgučių, svetimųjų duotų. Tokią kartą greitai užmirš ir ji
taps istorijos balastu.
Lietuvoje buvo ir bus žmonių, kurie nepabūgs beprotnamių klaikumos ir Rusijos lagerių
šalčio. Juos palaikys krikščioniškasis būties supratimas ir lietuviška pasaulėjauta.
Šioje knygoje prisimenami tie, kurie kovojo, degdami begaline meile pasaulio Kūrėjui,
Harmonijai ir Tautai. Su meile ir pagarba tariami vardai tų žmonių, kurie sovietų buvo
atleidžiami iš darbo ar nuteisti kalėti. Kova už tikėjimą ir laisvą lietuvišką žodį turi senas
484 Išminties druska. V.: Mintis. Sudarytojai: G. V. Germanienė ir V. Vilkončius. 2001, 475 p.
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tradicijas. Senas tradicijas turi ir lietuviško žodžio bei kultūros persekiotojai. Carų laikais
pramintais keliais į Lietuvą ėjo nauji muravjovai korikai; seniai pramintais takais į rytus
buvo varomi mūsų dienų kovotojai ir knygnešiai. Tačiau Tauta visuomet turėjo idealistų.
Ar galime šiandien teigti, kad Kronikos misija baigta? Šią misiją turime tęsti mes,
kiekvieną dieną ir nuolatos, nes laisvė nėra gaunama vieną kartą ir visam laikui. Dabar jau
žinome, kad nereikia nei tankų, nei lėktuvnešių. Užtenka tik nenugalėtos tiesos.
Auka, sudėta ant laisvės kovos aukuro, nenuėjo veltui. Kiekviena auka, kad ir kokia ji
būtų – tai kibirkštis mūsų laisvės ir tiesos aukurui.
Prof. Arvydas Šeškevičius, 2022 m.
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DOKUMENTAI
LIETUVOS KATALIKŲ MEMORANDUMAS485
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos CK Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui
Maskva – Kremlius
Lietuvos Romos Katalikų
Memorandumas
Praėjus II Pasauliniam karui, tautos pakilo iš griuvėsių ir nori pastovios taikos. Tikros
taikos pagrindas yra teisingumas ir žmogaus teisių gerbimas. Mes, Lietuvos katalikai,
skaudžiai apgailestaujame, kad iki šios dienos mūsų tautoje yra varžoma tikinčiųjų laisvė ir
persekiojama Bažnyčia.
Vyskupai J. Steponavičius ir V. Sladkevičius daugiau kaip 10 metų be teismo sprendimo, be termino yra varginami tremtyje, nors niekuo nėra nusikaltę.
Š. m. lapkričio mėn. buvo nuteisti metams kalėti du kunigai: J. Zdebskis ir P. Bubnys už
tat, kad jie, tėvų prašomi bei atlikdami savo kunigiškas pareigas, vaikams paaiškino katalikų
tikėjimo pagrindus. Šitie kunigai padėjo vaikams ruoštis Pirmajai Komunijai ne mokykloje,
bet bažnyčioje, ir niekam prievartos nenaudojo – mokėsi, kas norėjo.
Tuo tarpu mokykloje tikinčiųjų tėvų vaikai prievarta yra mokomi ateizmo, net verčiami
kalbėti, rašyti ir elgtis prieš savo sąžinę, tačiau šių prievartautojų niekas nebara ir neteisia.
Kunigai nepajėgia mus, tikinčiuosius, tinkamai aptarnauti, nes jų per maža. Jau daug
kur vienas kunigas aptarnauja po dvi, o kartais net tris parapijas. Priversti dirbti net seneliai
invalidai kunigai. Šitaip yra dėl to, kad Kunigų seminarijos reikalus tvarko ne tiek vyskupas,
kiek valdžios įgaliotinis. Valdžia leidžia kasmet į Seminariją priimti vos dešimt klierikų.
Kunigų skirstymus į parapijas taip pat diriguoja valdžios pareigūnai.
Nors Lietuvos TSR Baudžiamasis Kodeksas pramato bausmes už tikinčiųjų persekiojimą, bet praktikoje jos niekam netaikomos. 1970 m. Vilkaviškio švietimo skyrius atleido už
tikėjimą iš darbo mokytoją Oną Brilienę, o Vilkaviškio raj. valdžia savame mieste neduoda
net šlavėjos darbo. Šitokių pareigūnų niekas nebaudžia, nors dėl jų sauvalės inteligentai bijo
viešai praktikuoti tikėjimą.
Valdžios pareigūnai neleidžia tikintiesiems savo lėšomis atstatyti sudegusias bažnyčias,
pav. Sangrūdoje, Batakiuose, Gaurėje. Per didelį vargą leidžiama įsirengti koplyčią gyvenamajame name, tik jokiu būdu negali jį perkelti ant šventoriaus.
Mes galėtume nurodyti dar daug skaudžių persekiojimo atvejų, kurie apkartina mūsų
gyvenimą ir sukelia nusivylimą tarybine Konstitucija ir įstatymais. Todėl mes prašome
tarybinę vyriausybę suteikti mums sąžinės laisvę, kuri yra užgarantuota TSRS Konstitucijoje, bet iki šiol nebuvo vykdoma. Mes norime ne gražių žodžių per spaudą ir radiją, bet
rimtų vyriausybės pastangų, kurios padėtų mums, katalikams, jaustis lygiateisiais Tarybų
Sąjungos piliečiais.
1971 m. gruodžio mėn.
485 Lietuvos katalikų memorandumas. LKBK, 1972, Nr. 2.
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LIETUVOS KATALIKŲ MEMORANDUMO PRIEDAS486
TSKP CK Generaliniam Sekretoriui
(Memorandumo priedas)
Prie šio memorandumo pridedami 17 054 parašai. Būtina pažymėti, kad po memorandumu pasirašė tik nežymi Lietuvos tikinčiųjų dalis, kadangi milicijos ir KGB organai ėmėsi
visos eilės priemonių masiniam parašų rinkimui sutrukdyti: Kapsuke, Šakiuose, Išlauže,
Kapčiamiestyje buvo sulaikyti parašus rinkę asmenys, o surastieji pas juos lapai su parašais
buvo atimti, nežiūrint į tai, jog memorandumas adresuotas tarybinei vyriausybei.
Jeigu valstybiniai organai ir ateityje taip reaguos į tikinčiųjų skundus kaip ligi šiol, tai
mes būsime priversti kreiptis į tarptautines organizacijas: Romos Popiežių, mūsų Bažnyčios
Galvą, arba į Suvienytų Nacijų Organizaciją, kaip autoritetingą Institutą, ginantį žmogaus
teises.
Be to, mes norime jums priminti, kad šis memorandumas yra nacionalinės nelaimės pasėka: tarybų valdžios metais Lietuvoje dešimteriopai išaugo tokios visuomeninės ydos, kaip
nepilnamečių nusikaltimai, girtuokliavimas, savižudybės, o taip pat grėsmingai išplito šeimų
skyrybos ir negimusių kūdikių žudymas. Ir kuo labiau mes tolstame nuo krikščioniškos praeities, tuo aiškiau išryškėja siaubingos prievartinio ateistinio auklėjimo pasėkos, tuo labiau
plinta nežmoniškas gyvenimo būdas be Dievo ir religijos.
Mes kreipiamės į Jus, kaip aukščiausią kompartijos autoritetą, prašydami visu rimtumu
ir atsakingumu išnagrinėti mūsų pateiktus faktus bei priimti atatinkamus sprendimus.
1972 m. vasario mėn.
Lietuvos katalikų atstovai
KREIPIMASIS Į SUVIENYTŲJŲ NACIJŲ ORGANIZACIJOS
GENERALINĮ SEKRETORIŲ487
Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui Kurtui Valdhaimui
Lietuvos katalikų
Kreipimasis
Turint omenyje, kad Lietuva Suvienytųjų Nacijų Organizacijoje neturi savo atstovybės,
mes, Lietuvos katalikai, priversti kreiptis į p. Generalinį Sekretorių, pasinaudodami atsitiktiniais keliais.
Kreiptis į Jus mus paskatino ta aplinkybė, kad mūsų Respublikos tikintieji negali pasinaudoti tomis teisėmis, kurios išdėstytos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18-tame
straipsnyje. Mūsų kunigai, tikinčiųjų grupės ir atskiri katalikai ne kartą šiuo reikalu kreipėsi
į aukščiausius Tarybų Sąjungos valstybinius organus, reikalaudami liautis pažeidinėjus
tikinčiųjų teises. Tarybiniams vadovams buvo pasiųstos kelios tikinčiųjų peticijos, tame
tarpe: 2000-čių Prienų katalikų pareiškimas, nusiųstas 1971 m. rugsėjo mėnesį; Alytaus raj.
486 Ten pat.
487 Ten pat.
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Santaikos parapijos tikinčiųjų pareiškimas, pasirašytas 1190 asmenų ir nusiųstas 1971 m.
spalio mėnesį; 1344-rių Raseinių raj. Girkalnio parapijos tikinčiųjų pareiškimas, išsiųstas
1971 m. gruodžio mėnesį. Visi šitie pareiškimai buvo pasiųsti įvairioms aukščiausioms
TSRS instancijoms, tačiau nė viena jų nedavė oficialaus atsakymo, nors valstybinės įstaigos
privalo atsakyti į piliečių pareiškimus per mėnesį laiko. Kaipo neoficialų atsakymą tikintieji
patyrė sustiprintas represijas.
Apie savo beteisę padėtį visos Lietuvos katalikai nutarė priminti tarybinei Vadovybei
memorandumu TSKP Generaliniam Sekretoriui p. Brežnevui, tačiau tarybiniai milicijos ir
KGB organai gąsdinimų, areštų ir antrankių pagalba sutrukdė masinį parašų rinkimą.
Toks valdžios elgesys įtikino, kad šis 17,000-čių tikinčiųjų pasirašytas memorandumas
nepasieks tikslo, jeigu jis bus pasiųstas tokiu pat keliu, kaip ir ankstesnieji kolektyviniai
pareiškimai.
Todėl mes, Lietuvos katalikai, kreipiamės į gerb. Generalinį Sekretorių ir prašome šį
Jums siunčiamą memorandumą kartu su parašais persiųsti Suvienytųjų Nacijų Organizacijos kanalais TSKP Generaliniam Sekretoriui p. L. Brežnevui.
Su pagarba,
Lietuvos katalikų atstovai
1972 m. vasario mėn.
LAIŠKAS KARDINOLAMS J. E. A. SAMORE IR J. E. J. SLIPIJ488
MYLIMIESIEMS ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
GANYTOJAMS IR LIETUVOS BIČIULIAMS
Jo Eminencijai Kardinolui A. SAMORE
Jo Eminencijai Kardinolui J. SLIPIJ
Mūsų tauta savo Golgotos kelyje – Gulago salyne, Sibiro ir Vakarų pasaulio tremties
keliuose – sutiko daug nuostabių asmenybių. Vieni jiems ištiesė fizinės ir moralinės pagalbos ranką, o kiti savo asmeniniu pavyzdžiu ir didvyriška kančia stiprino tautos ryžtą
kovoti už Dievą ir elementariausias žmogaus teises. Toms kilnioms širdims esame dėkingi
ir meldžiame Aukščiausiąjį jiems visokeriopos palaimos.
Tų gerųjų mūsų bičiulių tarpe esate ir Jūs, Garbingieji Ganytojai, šiandien mes, tęsdami
žūtbūtinę kovą iki pergalės, vargų spaudžiami, norime Jums atverti savo širdį. Tikimės būti
išklausyti ir suprasti.
Mūsų nelaimei, visi išvykstantieji į Romą ir grįžtantieji atgal Maskvoje praeina instruktažą ir privalo raštiškai atsiskaityti. Todėl objektyvi informacija yra galima tik iš gilaus
pogrindžio, bet ir ji Vakarus pasiekia pavėluotai per „LKB Kroniką“ ar paskirus turistus.
Ateistai, remiami valstybinės propagandos ir Valstybinio saugumo komiteto, skleidžia
žinias visame pasaulyje, kad Lietuvoje nėra jokios religinės diskriminacijos, kad Tarybų
Sąjunga nežinanti net politinio kalinio sąvokos. Į šitą propagandos mašiną yra įkinkyti net
kai kurie dvasininkai.
Pernai Tarybų Sąjunga pasiuntė į JAV įvairių religijų dvasininkų delegaciją, jų tarpe
ir Vilniaus arkivyskupijos valdytoją mons. Č. Krivaitį. Delegacijos misija nepasisekė, nes
488 Laiškas kardinolams J. E. A. Samore ir J. E. J. Slipij. LKBK, 1976, Nr. 23.
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ukrainiečiai ir lietuviai demonstravo ir parodė pasauliui tiesą apie užmaskuotą Bažnyčios
persekiojimą Ukrainoje ir Lietuvoje. Tačiau ateistai vis tiek laimėjo – jie sukompromitavo Lietuvos tikinčiųjų akyse aukštą dvasininką. Katalikiškoji visuomenė tikėjosi, kad šiuo klausimu
tars autoritetingą žodį vysk. J. Labukas – Lietuvos Ordinarų Kolegijos pirmininkas – ir
privers susikompromitavusį dvasininką atsistatydinti. Deja, grįžtantį mons. Č. Krivaitį Vilniuje sutiko vysk. dr. R. Krikščiūnas, Vilniaus miesto klebonai ir Religijų reikalų tarybos
įgaliotinis K. Tumėnas. Iškilmingų pietų metu savo užmiestinėje viloje mons. Č. Krivaitis
K. Tumėnui pasakė: „Ministre, man Jūs davėte labai sunkų uždavinį“. „Bet Jūs garbingai jį
įvykdėte“, – padrąsino kulto įgaliotinis.
Nepavykus vienai klastai, ateistai griebėsi naujos. Per Vatikano radiją sužinojome, kad
rugpjūčio 1–8 dienomis vyks 41-sis Tarptautinis Eucharistinis kongresas. Netrukus pradėjo
sklisti gandai, kad į JAV važiuos kelių vyskupų vadovaujama delegacija iš Lietuvos. Dabar apytikriai žinoma ir šios delegacijos sudėtis: vysk. L. Povilonis, vysk. R. Krikščiūnas,
vysk. V. Sladkevičius, kan. J. Meidus, kun. dr. V. Butkus, kan. Čėsna, kun. Pr. Račiūnas,
MIC, kun. J. Juodelis, kun. Vyt. Sidaras.
Po Velykų vysk. J. Labukas aplankė tremtyje gyvenantį vyskupą V. Sladkevičių ir pareiškė,
kad Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas jam pavedęs sudaryti delegaciją. Tenka
priminti, kad tas pats Tumėnas sudarė delegaciją į Romą šventųjų Metų proga. Įsidėmėtina
dar viena aplinkybė, kad per 15 vysk. V. Sladkevičiaus tremties metų vysk. J. Labukas nė karto neaplankė tremtinio vyskupo, o dabar, K. Tumėnui liepiant, nepabūgo 80 metų amžiaus
naštos ir nusilpusio regėjimo.
Katalikiškoji visuomenė pradėjo nerimauti ne tik dėl bedievių organizuojamos delegacijos, bet ypač dėl garbingo tremtinio vysk. V. Sladkevičiaus. Manoma, kad ilgamečius
kalinius kun. Pr. Račiūną ir J. Juodelį norima sukompromituoti tikinčiosios visuomenės ir
buvusių politkalinių akyse. Be abejo, ši delegacija savo pasyviu dalyvavimu turės įrodyti
Vakarams apie religijos laisvę Tarybų Sąjungoje ir Lietuvoje.
Vysk. V. Sladkevičius šį pasiūlymą atmetė ir važiuoti į Ameriką griežtai atsisakė. Jis
pareikalavo, kad pirmiausia būtų atitaisyta skriauda – leisti po 15 metų tremties užimti
Kaišiadorių vyskupijos sostą. Dabartiniu metu vysk. V. Sladkevičius gyvena nežmoniškose
sąlygose ir yra diskriminuojamas tiek dvasinės, tiek civilinės valdžios. Panevėžio kurija,
valdžios inspiruojama, mirus N. Radviliškio klebonui Br. Šukiui, privertė vysk. V. Sladkevičių eiti klebono pareigas mažoje kaimo parapijoje ir paskęsti smulkių remontų rutinoje.
Balandžio pabaigoje vysk. J. Labukas pakvietė vysk. V. Sladkevičių atvykti į Kauno
kuriją. Vysk. V. Sladkevičius nuvyko pas vysk. J. Labuką ir dar kartą pareiškė, kad esamomis sąlygomis jis į JAV vykti negali. Tada vysk. J. Labukas pareiškė, kad tokiu atveju
vysk. V. Sladkevičius visam amžiui galįs likti tremtyje ir pridėjo: „Aš sakiau jiems, kad tave
užpuls chunveibinai“ (Labai dažnai atsakingi kurijų darbuotojai ir kai kurie Kunigų seminarijos profesoriai uoliausius kunigus vadina šiuo importuotu kinišku vardu), šį titulą uoliesiems kunigams suteikė Valstybės saugumo komiteto pareigūnai.
Vysk. V. Sladkevičius buvo bandomas prievarta įjungti į K. Tumėno organizuojamą
delegaciją dėl kelių priežasčių. Visų pirma, garbingą vyskupą norima sukompromituoti
tikinčiosios visuomenės akyse. Ateistai nemėgsta kankinių. Jiems geriau tinka dezertyrai
ir nuolaidžiautojai. Pats vysk. V. Sladkevičius galvojo, kad jam gali nebeleisti grįžti ir tada
tektų visam laikui pasilikti kitoje tremtyje.
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Šių metų pradžioje Religinių reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas visose Lietuvos
kurijose skaitė paskaitas apie ekonominę krašto padėtį ir Bažnyčios reikalus. Tumėno išvada
maždaug tokia: dekanai privalo stengtis, kad kunigai tylėtų, nerašytų protestų, kad, gal būt,
pavyksią susitarti su Vatikanu dėl naujų vyskupų paskyrimo. Pažadėjo leisti atspausdinti
ribotą kiekį maldaknygių. Katekizmų leisti griežtai atsisakė. Taigi civilinės valdžios nuotaikos Bažnyčios atžvilgiu nepasikeitė.
Neseniai Lietuvoje lankėsi kard. Alfredas Bengsch. Kalbama, kad vysk. J. Labukas
pakviestas su revizitu į Berlyną. Kelionėje jį lydės kun. dr. Butkus, turintis pilną civilinės
valdžios pasitikėjimą. Kunigai ir tikintieji mano, kad per vysk. J. Labuką tarybinė valdžia
pasiūlys Apaštalų Sostui kompromisą: vysk. V. Sladkevičiui leisti grįžti į Kaišiadorių vyskupijos sostą, o Vilniaus arkivyskupijos sostą atiduoti kun. dr. V. Butkui. Vysk. J. Steponavičius
visam laikui liktų tremtyje. Jei šis planas įvyktų, tai būtų pati skaudžiausia mūsų religinio
gyvenimo tragedija.
Kunigų seminarijos rektorius kun. dr. V. Butkus – aktyvus komunistinio taikos šalininkų judėjimo dalyvis. Jis laisvai važinėja į užsienį ir bent trečdalį mokslo metų praleidžia ne
seminarijoje, kurios dvasinis ir moralinis lygis nepavydėtinas ir visiems kelia susirūpinimą.
Dėl valdžios nustatyto limito nėra kiekybės, o dėl seminarijos vadovybės apsileidimo nėra
kokybės. Seminarijos rektorius savo asmeniškame gyvenime turi daug priekaištų. Prieš keletą metų kun. S. Tamkevičius raštu atkreipė vysk. J. Labuko dėmesį dėl rektoriaus kai kurių
asmeninio gyvenimo užkulisų. Tačiau pas mus įsigalėjęs dėsnis – ką globoja civilinė valdžia,
to neliečia kanonų teisės kodeksas. Jei kun. V. Butkus taptų vyskupu, tai būtų didžiulė Lietuvos Katalikų Bažnyčios nelaimė ir didelis džiaugsmas bedieviams, griaunantiems Bažnyčią
iš vidaus.
Garbingieji Ganytojai, mūsų tautos ištikimieji Bičiuliai, šį tautos skundą prašome
padėti prie šv. Tėvo kojų.
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ redakcija
1976.V.9. Gerojo Ganytojo sekmadienis
SVEIKINIMAS POPIEŽIUI JONUI PAULIUI II489
Jūsų Šventenybe!
Mes, Lietuvos kunigai ir tikintieji, sveikiname Jus išrinkimo Aukščiausiuoju Bažnyčios
Ganytoju ir Jūsų inauguracijos iškilmių proga; linkime Jums Šv. Dvasios šviesos ir Jo meilės
ugnies vadovaujant Bažnyčiai šiais dorovinio smukimo ir kovojančio ateizmo laikais.
Mes tikimės, kad Jūsų asmenyje tiek Lietuva, tiek ir kitos tautos, kuriose persekiojamas
tikėjimas, sulauks stiprios paramos ir uolaus žmogaus ir tikinčiųjų teisių bei laisvių gynėjo,
kad Kristaus Evangelija nevaržomai galėtų pasiekti kiekvieną tiesos ir meilės trokštančią
širdį. Šią mūsų viltį ypač sustiprina žinojimas, kad Jums yra labai gerai pažįstamos mūsų
sąlygos ir kad, kovodami už tikinčiųjų teises, esate įgiję didelę patirtį.
Labiausiai mes viliamės, kad Jūsų vadovaujama nauja Vatikano diplomatinė kryptis
įkvėps mums gilios pagarbos ir pasitikėjimo Apaštalų Sostu ir nestums Rytų kraštų tikinčiųjų
ir dvasiškijos į pesimizmą bei pasyvumą dėl daromų ateistams diplomatinių nuolaidų. Jūs
489 Sveikinimas Popiežiui Jonui Pauliui II. LKBK, 1978, Nr. 35.
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mus sužavėjote 41 Eucharistiniame Kongrese, vadovaudamas pamaldoms už tautas, kuriose persekiojamas tikėjimas. Savo drąsiu žodžiu Jūs gynėte jų teises, iškeldamas ir Lietuvos
tikinčiųjų drąsą, kovojant už Kristų ir Bažnyčią.
Jūs savo pirmoje kalboje kardinolams priminėte už tikėjimą kalėjimuose kenčiančius
asmenis. Juk daug mūsų tautos sūnų ir dukrų – Petras Plumpa, Nijolė Sadūnaitė, Ona Pranskūnaitė, Vladas Lapienis ir kt. – kenčia lageriuose bei tremtyje už Kristų.
Mus pasiekė žinios, kad jau savo pirmuose pareiškimuose pasakėte, jog Jūsų pusė širdies
priklauso Lietuvai. Jūs pareiškėte norą aplankyti savo Tėvynę Lenkiją ir Sovietų Sąjungą.
Mes labai norėtume, kad ta proga aplankytumėte ir katalikiškąją Lietuvą. Jūs turėsite progos
pamatyti lietuvių pamaldumą ir ištikimybę Bažnyčiai bei jos vyriausiam Ganytojui.
Jūsų pasakytą lietuvišką sveikinimą mes priėmėme kaip įvertinimą mūsų sudėtų aukų
už Kristų. Priimdamas audiencijoje mūsų vyskupus, Jūs iš naujo parodėte tėvišką palankumą
Lietuvos tikintiesiems.
Dievas tikrai išklausė mūsų maldų, ir šiandien jaučiamės nepamiršti labiau kaip bet
kada anksčiau. Lydėsime ir ateityje nuoširdžia malda Jūsų gyvenimo bei veiklos žingsnius ir
lauksime efektyvios paramos.
„LKB Kronika“
Lietuvos kunigų ir tikinčiųjų vardu
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ PAREIŠKIMAS490
LIETUVOS TSR VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ
PA R E I Š K I M A S
Lietuvos TSR Baudžiamasis kodeksas, kalbėdamas apie nutrėmimą (27 str.), ištrėmimą
(28 str.) ir atėmimą teisės eiti tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą (30 str.), sako,
kad „nutrėmimas, tiek kaip pagrindinė, tiek kaip papildomoji bausmė, skiriamas nuo dviejų
iki penkerių metų“, ištrėmimas – nuo vienerių iki penkerių, atėmimas teisės tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą irgi nuo vienerių iki penkerių metų. Be to, Lietuvos TSR
Baudžiamojo proceso kodeksas sako: „Teisingumą baudžiamose bylose vykdo tik teismas“
(11 str.).
Kaip suprasti šių kodeksų reikalavimus, kai Vilniaus arkivyskupijos ordinaras
vysk. J. Steponavičius jau šešioliktieji metai, kaip nežinia už ką be teismo nušalintas nuo
pareigų ir apgyvendintas toli už arkivyskupijos ribų, Žagarėje?
Prašydami grąžinti vyskupą į jam priklausantį Vilniaus arkivyskupijos ordinaro postą,
mes, Vilniaus arkivyskupijos kunigai, 1970 metais rašėme TSRS Ministrų Tarybai peticiją,
kurią pasirašė 61 kunigas, o 1975 metų rugsėjo mėn. pasiuntėme pareiškimą, pasirašytą 66
kunigų, Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.
Kai Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas davė kai kuriems kunigams neigiamą atsakymą į Lietuvos TSR Ministrų Tarybai rašytą pareiškimą, kunigai įgaliotinį paklausė:
„Kuo yra nusikaltęs vysk. J. Steponavičius?“ Įgaliotinis atsakė: „Nežinau.“ Vadinas, vyskupas be kaltės kaltas. Kuo jis nusikalto, niekas nežino: nei tikintieji, nei kunigai, nei pats
490 Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas. LKBK, 1976, Nr. 23.

285

vyskupas. Nežinančiu dedasi net įgaliotinis. Kur logika? Jei vyskupas nenusikaltęs, tai kodėl
jis Žagarėje, kodėl jam neleidžiama dirbti vyskupo pareigose, o jei nusikaltęs, tai kodėl slepiama kaltė net nuo jo paties?
Nuostabą kelia tarybinės valdžios užimtoji linija vysk. J. Steponavičiaus atžvilgiu. Jo
konsekravimas vyskupu buvo suderintas su civilinės valdžios organais, vadinasi, tarybinė
valdžia sutiko, kad jis būtų vyskupu, tai kodėl jau dabar šešioliktieji metai, kai jis neteisėtai
(be teismo, be kaltės įrodymo) nušalintas nuo pareigų, nebegali dirbti pagal popiežiaus
paskyrimą Vilniaus arkivyskupijoje, kodėl civilinė valdžia nori jį priversti, kad jis dirbtų ne
pagal Bažnyčios kanonų normas ir savo sąžinę, o pagal ateistinės valdžios diktatą?
Mes, žemiau pasirašiusieji kunigai, prašome visų 1975 metais rugsėjo mėn. pasirašiusių
LTSR Ministrų Tarybai pareiškimą vardu ir visų tiesą ir teisingumą mylinčių žmonių vardu
grąžinti vysk. J. Steponavičių į jo anksčiau eitas Vilniaus arkivyskupijos ordinaro pareigas.
kun. B. Laurinavičius
kun. A. Petronis
kun. K. Garuckas
kun. S. Valiukėnas
kun. A. Simonaitis
Lietuva, 1976.II.15
UŽ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJĄ491
Helsinkio susitarimų vykdymui remti
TSRS Maskvos grupė
1978 m. gruodžio 8 d.
Dokumentas Nr. 69
30 metų Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai
Kreipimasis
Prieš 30 metų Jungtinių Tautų priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija tapo svarbiausiu etapu formuojant dabartinėje visuomenėje humanistinius principus. Truputį anksčiau, prieš ją priimant, pasibaigė II pasaulinis karas, ir buvo sunaikintas hitlerinis nacizmas.
Ne mažiau nusikalstamai diktatūrai padarė galą Stalino mirtis.
Tačiau ir dabar daugelyje pasaulio kraštų, neišskiriant ir TSRS, paskelbti minėtos Deklaracijos principai toli gražu dar neįvykdomi.
TSRS laužomi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos daugelis svarbių straipsnių:
19 str. – įsitikinimų laisvė ir laisvė gauti bei skleisti informaciją;
13 str. – teisė laisvai pasirinkti gyvenamąjį kraštą, o krašto viduje – gyvenamąją vietą;
18 str. – religijos laisvė; 10 ir 11 str. – teismo viešumas ir teisingumas; 5 str. – uždraudimas
žiaurių ir žmogų žeminančių bausmių; 20 str. – susibūrimų laisvė;
23 ir 26 str. – prieštaraujant šių straipsnių dvasiai, neuždrausta nacionalinė ir ideologinė
diskriminacija darbe ir švietimo srityje. Neužtikrinta profesinių sąjungų laisvė;
491 Už žmogaus teisių deklaraciją. LKBK, 1980, Nr. 41.
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15 str. – teisė pilietybės išlaikymui arba jos pakeitimui;
12 str. – korespondencijos paslaptis ir buto neliečiamybė.
Įvairiame laipsnyje pažeidžiami ir kiti straipsniai.
Svarbiu pažeidimu laikytina tai, kad nežiūrint SNO Generalinės asamblėjos kvietimo
„padaryti visa, kas galima Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskleidimui, paskelbimui
ir išaiškinimui mokyklose ir kitose mokslo įstaigose“, Tarybų Sąjungoje Deklaracijos tekstas
tebėra visai nežinomas platiems visuomenės sluoksniams.
Tarybų Sąjungoje 60–70 metais susiformavo žmogaus teisių gynimo judėjimas, besiremiantis Visuotinės deklaracijos principais. Laiškai ir pareiškimai, ginant atskirus
žmones, straipsniai, literatūros kūriniai ir istoriniai veikalai, laiškai ir dienoraščiai iš lagerių
ir kalėjimų, išsamūs teisminių procesų užrašai, žmogaus teisėms ginti TSRS iniciatyvinės
grupės, Žmogaus teisių komitetas, „Einamųjų įvykių kronikos“ reguliarus leidimas, Helsinkio grupių dokumentai, Psichiatrijos darbo komisijos ir kt. – visa tai tarybinei ir pasaulinei visuomenei atidengė daugybę faktų apie pagrindinių žmogaus teisių laužymus TSRS ir
tapo svarbiu indėliu formuojant pasaulinę žmogaus teisių gynimo ideologiją, sugebėjusią
humanistiniu pagrindu sujungti daugybę žmonių nepriklausomai nuo rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties ir pilietybės visame žemės rutulyje.
Mes esame įsitikinę, kad atsakomybė už žmogaus teisių priežiūrą tenka ne tik valstybei,
bet ir piliečiams.
Reikšdami ištikimybę Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai ir siekdami visuotino
humaniškumo bei žmogaus teisių apsaugojimo tokiu būdu, kaip jis suformuluotas Helsinkio Baigiamajame Akte, mes laikome būtina:
išlaisvinti visus sąžinės belaisvius;
pakeisti RTFSR BK 70 ir 190-1 straipsnius (atitinkamai ir sąjunginių respublikų BK
straipsnius), kurie leidžia persekioti už įsitikinimus, informacijos ir idėjų pasikeitimą;
pakeisti RTFSR BK 64 str. A (atitinkamai ir sąjunginių respublikų BK straipsnius),
prileidžiantį galimybę persekioti už bandymą pasirinkti gyvenamąjį kraštą ir už idėjas;
panaikinti visas teisines kliūtis ir suteikti teisę laisvai pasirinkti gyvenamąjį kraštą (teisę
palikti savo kraštą ir laisvai į jį sugrįžti) ir teisę pasirinkti vietą gyvenamojo krašto viduje;
nutraukti visų Bažnyčių tikinčiųjų persekiojimą. Užtikrinti tikrą Bažnyčios nuo valstybės atskyrimą;
pakeisti iš esamės režimą kalėjimuose ir spec. psichiatrinėse ligoninėse, suformuluoti
humaniškesnius Darbo-pataisos įstatymus;
likviduoti priverčiamąjį darbą kalinimo vietose, tremtyje ir sąlyginiai išlaisvinant; pakeisti RTFSR BK 209 str. (ir atitinkamai sąjunginių respublikų BK straipsnius);
nutraukti psichiatrines represijas politiniais motyvais;
nutraukti diskriminaciją moksle ir darbe dėl tautybės, įsitikinimų, religijos, atbuvus
bausmę pagal teismo nuosprendį ir ryšium su giminių persekiojimais;
užtikrinti profesinių sąjungų ir kitų asociacijų laisvę;
nutraukti užsienio ir vidaus informacijos pasikeitimo pažeidimus – pašto, telefono ir
telegrafo ryšio trukdymus;
panaikinti visus nutarimus atimti pilietybę dėl politinių motyvų.
Šiuo dokumentu mes kreipiamės į TSRS ir 34 kraštų vyriausybes, pasirašiusias Helsinkio Baigiamąjį Aktą, o taip pat į visas Jungtines Tautas, prieš 30 metų paskelbusias Visuo-
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tinę žmogaus teisių deklaraciją „kaip uždavinį, kurį išpildyti turi stengtis visos tautos ir
valstybės“.
Šis dokumentas paliktas pasirašymui per visus šiuos metus mūsų krašte ir už jo ribų, kurie drauge su mumis stengiasi gyvenime realiai įkūnyti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją
su įsitikinimu, kad tai garantuoja ne tik asmeninę laisvę ir gyvybę, bet ir taikų sambūvį
visoje žemėje.
1978 m. gruodžio 8 d.
Elena Bonner, Sofija Kalistratova, Malva Landa, Naum Meiman, Viktor Nekipielov, Tatjana Osipova, Jurij Jarym-Agaev
Prisijungiame:
Tatjana Velikanova, Andrėj Sacharov, Raiša Lert, Aleksandr Lavut, Leonard Ternovskij,
Evgenij Nikolaev, Marija Petrenko Podjapolskaja, Viera Livcak, Irina Kaplun, Georgij Vadimov, Lev Kopelev, Lidija Čiukovskaja, Vladimir Karnilov, Nina Strokatova (Karavanskaja).
Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komiteto nariai-kunigai:
Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius, Juozas
Zdebskis.
Kun. Juozas Adomaitis, kun. Lionginas Kunevičius, kun. Petras Dumbliauskas,
kun. Vaclovas Degutis, kun. Antanas Gražulis, kun. Jonas Maksvytis, kun. Albinas Deltuva,
kun. Mikalojūnas, kun. Vaclovas Stakėnas, kun. Virgilijus Jaugelis, kun. Gvidonas Dovydaitis.
(Prie šio dokumento yra prisijungę dar daug kunigų ir pasauliečių lietuvių, bet jų pavardžių Kronika neturėjo galimybės sužinoti.)
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ PAREIŠKIMAS
TSKP CK GENERALINIAM SEKRETORIUI492
TSKP CK Generaliniam Sekretoriui
Nuorašai: Lietuvos TSR KP CK Pirmajam Sekretoriui,
Religijų reikalų tarybos Įgaliotiniui Lietuvos TSR,
Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų Valdytojams
Vilniaus arkivyskupijos kunigų
Pareiškimas
Mes, Vilniaus arkivyskupijos kunigai, prašydami grąžinti vyskupą Julijoną Steponavičių į
Vilniaus arkivyskupijos Apaštališkojo Administratoriaus pareigas, 1970 metais rašėme TSRS
Ministrų Tarybai peticiją, kurią pasirašė 61 kunigas, 1975 metų rugsėjo mėnesį pasiuntėme
Lietuvos TSR Ministrų Tarybai pareiškimą, pasirašytą 66 kunigų, o 1976 metų vasario 15 d.
grupė kunigų pasiuntė TSRS KP CK Generaliniam Sekretoriui pareiškimą visų Vilniaus
arkivyskupijos kunigų vardu. Ir mes kreipiamės į Jus, Generalini Sekretoriau, pakartotinai
tuo pačiu reikalu, nes dabartinė Vilniaus arkivyskupijos padėtis, vieną valdytoją pakeitus
kitu, yra nenormali Bažnyčios kanonų, Lietuvos TSR įstatymų ir tikinčiųjų atžvilgiu.
492 Sąžinė virš įstatymų. LKBK, 1979, Nr. 38.
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Vyskupija – be vyskupo: jis, dėl nežinomų net jam pačiam priežasčių, tarybinės administracijos potvarkiu yra ištremtas toli už vyskupijos ribų – į Žagarę (Kauno arkivyskupijoje).
Katalikų Bažnyčios kanonai tikruoju vyskupijos šeimininku laiko ne valdytoją, bet vyskupą:
valdytojas gali tik laikinai eiti tokias pareigas.
Pagal Lietuvos TSR Baudžiamąjį kodeksą nutremti (str. 27), ištremti (str. 28), atimti
teisę eiti tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą (str. 30), atleisti iš pareigų (str. 31)
gali tik teismas. Vysk. J. Steponavičius nebuvo teistas!
Nutrėmimas tiek kaip pagrindinė, tiek ir kaip papildoma bausmė gali būti teismo skiriamas nuo dviejų iki penkerių metų (str. 27), ištrėmimas – nuo vienerių iki penkerių metų
(str. 28), atėmimas teisės eiti tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą irgi nuo vienerių
iki penkerių metų (str. 30). Vyskupas tremtyje jau daugiau kaip 18 metų!
Šiame akte tikintieji įžiūri savo diskriminaciją: jie yra už įstatymo ribų – dvasininkas
gali būti nekaltai represuotas, jam atimama galimybė apsiginti, tikinti visuomenė taip pat
negali jo ginti.
Visa tai turėdami dėmesyje, mes, žemiau pasirašę kunigai, savo ir visų tiesą ir teisingumą
mylinčių žmonių vardu prašome Jus, Generalini Sekretoriau, leisti vysk. J. Steponavičiui
sugrįžti iš Žagarės į Vilniaus arkivyskupijos Apaštališkojo Administratoriaus pareigas.
Lietuvos TSR, 1979.II.2.
Pasirašė 64 Vilniaus arkivyskupijos kunigai <…>
TTG KATALIKŲ KOMITETO KREIPIMASIS Į JUNESKO ORGANIZACIJĄ493
Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas
1979 m. balandžio 18 d.
Nr. 12
JUNESKO ORGANIZACIJAI PRIE SNO
Tarptautinei konferencijai „Už visų vaikų taiką ir laimingą ateitį“
Va i k o t e i s i ų p a ž e i d i m a i L i e t u v o s T S R
Lietuvos tikinčiųjų ir kunigų vardu dėkojame JUNESKO organizacijai, paskelbusiai
1979 metus Tarptautiniais Vaiko metais. Viso pasaulio geros valios žmonės atsiliepė į raginimą užtikrinti vaikams visas teises ir sudaryti geras sąlygas, kad jie galėtų augti ir vystytis
pilnaverčiais ateities kūrėjais.
Mums geriausiai pažįstamos Lietuvos TSR vaikų gyvenimo sąlygos, todėl šiuo raštu ir
norime su tuo supažindinti JUNESKO organizaciją.
Mūsuose yra įprasta cituoti Lenino žodžius: „Visa, kas geriausia – vaikams!“ Didelio rūpesčio vaikais pavyzdžiu nurodoma, kad Tarybų Sąjungoje veikia 120 tūkstančių
nuolatinių vaikų darželių ir lopšelių, kuriuose auklėjama daugiau kaip 13 milijonų vaikų.
Iš tikrųjų Lietuvos TSR vaikai nemiršta iš bado ir turi sąlygas mokytis, tačiau pas mus, kaip
reta kur pasaulyje, iš vaikų yra atimta daug pagrindinių jų teisių.
493 TTG Katalikų Komiteto kreipimasis į JUNESKO organizaciją. LKBK, 1979, Nr. 38.
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Tarybų Lietuvoje yra įprasta plačiai kalbėti apie tai, kad kažkur karų metu žūsta nekalti
vaikai, kad yra šalių, kuriose vaikai miršta iš bado, tačiau nutylimas faktas, kad pas mus yra
legalizuotas negimusios gyvybės žudymas. Nors neskelbiama oficiali statistika, tačiau Lietuvos medikai teigia, kad kiekvienais metais mūsų Tėvynėje nužudoma apie 50 tūkstančių
negimusių kūdikių, t. y. tiek, kiek jų gimsta. Tokiai mažai tautai, kaip Lietuva, tai siaubingas skaičius. Pagrindinė vaiko teisė – tai teisė gimti. Kas atima šią teisę, sunku tikėtis, kad
suteiks kitas, vaiko vystymuisi reikalingas teises.
Lietuvos TSR yra gaminama be galo daug alkoholinių gėrimų – per metus išgeriama
maždaug už pusę milijardo rublių. Dėl to daugelis tėvų yra alkoholikai, o jų vaikai gimsta
fiziškai nepilnaverčiais. Dėl alkoholizmo sparčiai auga šeimų skyrybos ir dėl šios priežasties
vėl daugiausia nukenčia vaikai. Jokie vaikų darželiai ir jokios auklės neatstos vaikui tėvo ir
motinos. Šiuo metu vienas iš svarbiausių uždavinių kovojant už vaikų teises – iki minimumo
sumažinti Lietuvoje alkoholinių gėrimų gamybą ir pačiomis efektyviausiomis priemonėmis
kovoti su plintančiu girtavimu, kokio Lietuvoje niekada nebuvo, išskyrus carinės Rusijos
laikus. Labai gaila, kad tarybinė valdžia iki šiol neleidžia veikti blaivybės draugijoms.
Šiame dokumente ilgiau norime priminti, kaip vaikams Lietuvos TSR trukdoma dvasiniai vystytis.
Lietuvos TSR vaikai neturi teisės būti auklėjami pagal savo tėvų įsitikinimus. Nuo
pat kūdikystės vaikų darželiuose tikinčiųjų vaikams skiepijama bedievybė, nors tėvai to nenori. Bedieviškas mokymas uoliau tęsiamas vidurinėse mokyklose, o aukštosiose mokyklose
jau yra privalomas ateizmo kursas. Neišlaikę marksistinio ateizmo tikintys studentai negali
baigti aukštąją mokyklą. Mokyklose tikintys vaikai yra verčiami kalbėti, rašyti, piešti ir
vaidinti prieš savo sąžinę, o jei tokie vaikai atsisako vykdyti ateistų mokytojų nurodymus,
jiems rašomi dvejetai arba mažinamas elgesio pažymys. Tikinčiųjų tėvų niekas neatsiklausia, ar jie sutinką, kad jų vaikai būtų bedieviškai auklėjami, – šitai daroma prievarta, pasiteisinant, kad ateizmas – pažanga, o religija – atsilikimas.
Lietuvos TSR vaikams yra atimtos beveik visos priemonės susipažinti su religija
ir gilinti krikščionišką pasaulėžiūrą. Per 34 tarybinės valdžios metus Lietuvoje nebuvo
išleista nė viena katekizmo laida, nė viena religinė knyga, iš kurios vaikai galėtų susipažinti
su krikščionybės pagrindais. Tiesa, buvo išleistas Šv. Rašto Naujasis Testamentas, bet dėl
mažo tiražo – 11000 egz. (iš kurio daug šių brangių knygų dar buvo pasiųsta į užsienį)
vaikai juo pasinaudoti negali. Tuo tarpu visi mokykliniai vadovėliai yra persunkti tendencingomis ir dažnai šmeižikiškomis mintimis prieš religiją, Bažnyčią ir dvasininkus. Knygynai ir bibliotekos yra užverstos menkaverčio turinio bedieviškomis knygomis ir brošiūromis.
Pavyzdžiui, 1960–1977 metais Lietuvoje buvo išleista apie 250 pavadinimų ateistinės
literatūros (P. Mišutis, Religija, Bažnyčia, ateizmas, 1978, p. 136).
Mokyklose tikintys mokiniai yra verčiami rašytis į ateistines pionierių ir komjaunimo organizacijas. Nenorintieji įsirašyti yra bauginami, paliekami po pamokų, mažinamas
elgesio pažymys. Ryškiu tokio terorizavimo pavyzdžiu galėtų būti Stebulių aštuonmetės
mokyklos (Lazdijų raj.) kai kurių mokytojų inkvizitoriškos pastangos surašyti tikinčius mokinius į bedieviškas organizacijas.
Neįsirašiusioms į komjaunimą trukdoma įstoti į aukštąsias mokyklas. Prievarta įrašyti į
ateistines organizacijas yra verčiami kalbėti prieš savo ir savo tėvų įsitikinimus. Šitokiu būdu
vaikai psichiniai traumuojami ir pratinami veidmainiauti. Dėl tokio „auklėjimo“ paauglių
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ir jaunimo tarpe yra išplitęs nihilizmas ir chuliganizmas; nuolat auga jaunų nusikaltėlių
skaičius.
Tikintieji moksleiviai yra persekiojami už bažnyčios lankymą. Mokyklose jiems
priekaištaujama religiniai įsitikinimai, jie išjuokiami, piešiamos jų karikatūros, net mažinamas elgesio pažymus. Pavyzdžiui, 1979 m. baigiantis antrajam trimestrui Kybartų
vidurinėje mokykloje (Vilkaviškio raj.) tikintiems ir gerai besimokantiems moksleiviams:
Rimai Abraitytei, Romai ir Ritai Griškaitytėms, Audronei Juraitei, Rimai Žiemelytei ir kitoms elgesys buvo sumažintas tik už tai, kad mergaitės lankė bažnyčią ir neįsirašė į ateistines
organizacijas. Panaši padėtis yra daugelyje Lietuvos mokyklų!
Tikintiems moksleiviams mokyklose yra sudaromos bjauraus nepakantumo
sąlygos. Prisiklausę šmeižtų prieš tikėjimą, netikintys moksleiviai terorizuoja tikinčius
vaikus. Pavyzdžiui, Vytautas ir Teresė Semenauskai pasakoja, kaip Plungės 1-je vidurinėje
mokykloje yra persekiojamas jų sūnus Vitalijus. Komjaunuoliai Kačerginskas, Malakauskas
ir Šakinis tyčiojosi iš tikinčiojo Vitalijaus ir jį už tai sumušė, o kai motina pasiskundė direktoriui, šis pareiškė, kad iš tokios motinos reikią atimti motinystės teises!
Tikintiems vaikams trukdoma atlikti religinio kulto apeigas. Lietuvos TSR labai
dažnas reiškinys, kad mokytojai išvaro iš bažnyčios tikinčius vaikus, atėjusius pasimelsti pas
draugo mirusį tėvelį ar motiną, šitaip tarybiniai pedagogai elgiasi visoje Lietuvoje.
Pagal tarybinius įstatymus draudžiama bet kokiomis formomis vaikų religinis
mokymas. Vaikus mokyti religijos teisų gali tik tėvai šeimoje. Už vaikų katekizaciją laisvės
atėmimu buvo nubausti kunigai: Juozas Zdebskis, Prosperas Bubnys, Antanas Šeškevičius,
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1966 m. gegužės 12 d. įsaku draudžiama
vaikus mokyti religijos ir tokiu būdu jie yra grubiai diskriminuojami, nes užkertamas kelias
tinkamai paruošti vaikus religiniam gyvenimui.
Tikintiems vaikams iki 18 metų draudžiama aktyviai dalyvauti religinėse apeigose:
chore, procesijose, šv. Mišiose. Už tokį dalyvavimą vaikai yra barami, gąsdinami, o kunigai baudžiami piniginėmis baudomis. Valkininkų klebonas kun. Algimantas Keina net du
kartus buvo nubaustas už tai, kad leido vaikams patarnauti šv. Mišioms. Net valstybinio
saugumo organai tardo šv. Mišiose patarnaujančius vaikus, pvz., Telšiuose, Kybartuose,
Veisiejuose ir kt. 1979 m. per kelis mėnesius Veisiejų vidurinės mokyklos VIII kl. mokinys
Judeikis net tris kartus buvo tardomas saugumo pareigūnų.
Tikintieji vaikai kiekvienais metais yra verčiami užpildyti specialias anketas,
kontroliuojančias mokinių religingumą. Būna net tokių atvejų, kai mokyklose tikintieji
vaikai oficialiai surašinėjami, tarsi būtų tikri nusikaltėliai. Pavyzdžiui, taip buvo daroma
1978 m. Kybartų Donelaičio vidurinėje (Vilkaviškio raj.) mokyk.
Tikintiems moksleiviams į charakteristikas dažnai įrašoma apie jų religinius
įsitikinimus ir tuo apsunkinama jiems įstoti į aukštąsias mokyklas. Šitaip elgiamasi visose
Lietuvos mokyklose.
Paskutiniu metu išryškėjo dar vienas skaudus tikinčiųjų vaikų diskriminacijos faktas.
Valstybinio saugumo pareigūnai įkalbinėja tikinčius vaikus, tėvams nežinant, bendradarbiauti su saugumu, teikiant jiems rūpimą informaciją. Pavyzdžiui, taip yra buvę
Telšiuose, Kybartuose, Veisiejuose, Šlavantuose ir kt. Šitokiu būdu vaikas yra morališkai
luošinamas.
Mes, norime pabrėžti, kad aukščiau išvardintieji tikinčiųjų vaikų diskriminacijos faktai
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nėra atsitiktiniai pavienių bedievių mokytojų ar valdžios pareigūnų išsišokimai, o planinga kova prieš vaikų religinius įsitikinimus. Šią kovą inspiruoja ir jai vadovauja Švietimo
ministerija ir partiniai organai.
Per radiją mes girdime, kad JUNESKO organizacija rūpinasi badaujančiais, beglobiais
ir beraščiais vaikais. Yra didelis pavojus neatkreipti dėmesio į didžiausį nusikaltimą prieš
vaikus, t. y. į moralinį jų luošinimą ir slopinimą, atimant iš vaikų visas sąlygas vystytis ir
tobulėtis prisilaikant savo įsitikinimų.
Todėl mes prašome JUNESKO organizaciją Tarptautinių Vaiko metų proga iškelti
viešumon ir pasmerkti Lietuvos TSR vykdomą tikinčiųjų vaikų diskriminaciją. Už pateiktų
žinių tikrumą mes prisiimame pilną atsakomybę ir esame pasiruošę gausiais pavyzdžiais
pailiustruoti tą apverktiną padėtį, kurioje šiuo metu yra Lietuvos vaikai.
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai-kunigai:
Jonas Kauneckas
Alfonsas Svarinskas
Sigitas Tamkevičius
Vincas Vėlavičius
Juozas Zdebskis
TELŠIŲ KUNIGŲ TARYBOS SKUNDAS
TSRS GENERALINIAM PROKURORUI494
Telšių vyskupijos Kunigų taryba
1980 m. lapkričio 30 d.
Nr. 3
TSRS GENERALINIAM PROKURORUI
SKUNDAS
Jau eilę metų prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią veikia tamsūs gaivalai, vykdantys įvairaus
profilio teroro veiksmus. Mus stebina tas faktas, kad Lietuvos TSR Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų darbuotojai vis neįstengia nusikaltėlių išaiškinti arba tiesiog nekreipia
dėmesio į tikinčiųjų skundus.
Pavyzdžiui, 1970 m. birželio 25 d. sudeginta Tauragės raj. Batakių bažnyčia, statyta
1509 m. Gaisro kaltininkai iki šiol neišaiškinti. Tikintiesiems susidarė įspūdis, kad nusikaltėlių niekas neieškojo, o į tikinčiųjų prašymus leisti statyti bažnyčią neatsakė nei LTSR,
nei TSRS vyriausybė. Į LTSR Ministrų Tarybą kreipėsi 1970.VII.28, o į TSRS Ministrų
Tarybą 700 tikinčiųjų 1970.VIII.17, ir bažnyčios atstatyti neleido. Žmonėse paplito gandai,
kad bažnyčių sudeginimas buvo iš anksto planuotas, nes, praėjus lygiai mėnesiui, – 1970.
VII.24, dienos metu, sudeginta to paties rajono Gaurės bažnyčia, vertinamas architektūrinis
1773 m. paminklas. Nusikaltėlių taip pat niekas nesurado. Į tikinčiųjų prašymą, rašytą 1970.
VIII.14, leisti atstatyti LTSR MT taip pat neatsakė ir bažnyčios atstatyti neleido.
Neįmanoma ir išskaičiuoti visų prieš bažnyčias ir bažnytinius asmenis padarytų
494 Rašo Telšių kunigų taryba. LKBK, 1981, Nr. 47.
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nusikaltimų, todėl išvardinsime tik kai kuriuos paskutiniųjų trejų metų nusikaltimus vien
Telšių vyskupijoje.
1. Akmenės raj., Papilėje, 1977.VIII.15 sudeginta meniška kapų koplyčia. Nusikaltėlių
niekas neišaiškino.
2. 1977.IV.11 nusikaltėliai įsilaužė į Mažeikių bažnyčią, išbarstė švč. Sakramentą,
pagrobė komunines, raktelius ir kt. Nusikaltėliai nesurasti. 1979.III.10 į bažnyčią įsilaužusį
nusikaltėlį, nespėjusį nieko pavogti, sugavo patys tikintieji, šis vėliau buvo teisiamas.
3. Klaipėdos rajonas Gargždai. 1978.I.15 išplėštas tabernakulis, švč. Sakramentas
išbarstytas, sumindžiotas. Įsilaužta į bažnyčią bedieviško išniekinimo tikslu, nes materialinės
vertybės nepagrobtos. Nusikaltėliai neišaiškinti.
4. Klaipėdos raj. 1978.VIII.30 išlaužtas Vėžaičių bažnyčios tabernakulis, išnešta aukų
dėžutė. Nusikaltėliai nesurasti.
5. 1978.VII.8 Telšių raj., Pavandenės šventoriuje, sudaužyti stiklai visų 14 Kryžiaus
kelio koplytėlių, o koplytėlės, su užrašu: „Liaudies meno paminklas, saugomas valstybės“,
sulaužyti rėmai. Nusikaltėliai nesurasti.
6. Tauragė, 1978.III.20. Įsilaužę į bažnyčią, nusikaltėliai nepajėgė išlaužti didžiojo altoriaus tabernakulio, jį sulankstė, išplėštas šoninio altoriaus tabernakulis. Bažnytiniai indai
neliesti. Pavogė du kilimus, aukų dėžutę, kitas materialines vertybes. Nusikaltėliai nesurasti.
7. Į Šilalės raj. Upynos bažnyčią 1978.IX.12 įsilaužę nusikaltėliai išnešė tvirtą metalinį
tabernakulį su švč. Sakramentu. Nusikaltėliai neišaiškinti.
8. Du kartus apiplėšta Pagėgių bažnyčia: 1978.V.6 ir 1978.V.30. Nusikaltėliai išaiškinti ir
nuteisti (1979.1.29 Šilutėje ir 1979.II.5 Viešvilės proftechninėje mokykloje Nr. 9).
9. Iš Pajūralio bažnyčios (Šilalės raj.) 1977.VII.26 pagrobtas švč. Sakramentas.
Nusikaltėliai neišaiškinti.
1978.XI.19 kapinėse sunaikinta apie 50 religinių paminklų. Paminklai be religinių
ženklų neliesti. Nusikaltėlių milicija neišaiškino. Tarp kitko, šioje apylinkėje jau seniai
tarybinių įstaigų pagalba griaunami kryžiai. Pav.: 1964.V.27 ateistinė brigada, iš anksto suplanavusi, sunaikino 13 liaudies meno paminklų. Naikinimo metu žuvo nusikaltimo dalyvis Alfonsas Antanavičius.
1979.III.7 nuo altoriaus nuplėšti pagražinimai. Sugautas nusikaltėlis Kęstutis Ivanauskas (niekur nedirbąs, baigęs vidurinę mokyklą). Tikinčiųjų žiniomis, nenubaustas.
10. 1978 m. lapkričio mėn. sunaikinta keliasdešimt religinių paminklų Plungės kapinėse.
Nusikaltėliai nerasti.
11. Salantai (Skuodo raj.). 1979.VII.17 išplėštos dvi aukų dėžutės. 1979.VI.14 pavogtos
maldaknygės. 1980.VIII.29 aplaužyti tabernakulio pagražinimai, pavogta angelo statula, 10
sidabrinių žvakidžių. Nusikaltėliai nerasti.
12. Seda (Mažeikių raj.) 1979.III.29 išlaužtas tabernakulis, išneštas švč. Sakramentas.
1980.VIII.17 vėl išlaužtas tabernakulis, komuninė pavogta, o švč. Sakramentas išbarstytas.
Nusikaltėliai nerasti.
13. Varduva (Ž. Kalvarija, Plungės raj.). 1979.IV.11 išlaužtas geležinis tabernakulis,
išneštas švč. Sakramentas, jo likučiai išbarstyti ant šventoriaus ir ant žemės. Matyti, tai padaryta išniekinimo tikslu, nes nepavogti religiniai indai nė kitos materialinės vertybės. 1980.
VII.9 pavogta 20 votų nuo Marijos altoriaus ir zakristijoje užrakinti pinigai. Nusikaltėliai
neišaiškinti.
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14. 1979.VI.20, po įsilaužimo Varputėnų bažnyčioje (Kelmės raj.), vaizdas baisus – visi
altoriai nusiaubti, sudarkyti, pavogti trys relikvijoriai, 2 kryžiai ir kt. Į zakristiją nusikaltėliai
nepajėgė įsilaužti, nes ji labai sustiprinta po ankstesnio įsilaužimo (prieš metus). Abiejų
įsilaužimų piktadariai nesurasti.
15. 1979.IX.23 žiauriai nusiaubta Alsėdžių bažnyčia (Plungės raj.): sulaužyti 7 tabernakubai, švč. Sakramentas išbarstytas, daug šventų vertingų dalykų pavogta, nepaliestas tik
šv. Kazimiero altorius. Nepavogtos meninės vertybės, nė aukų dėžutės – aiškus bedievių
darbas išniekinimo tikslais. Tą naktį kultūros namuose vyko pasilinksminimas. Kaip visada, po tokių „kultūros“ naktų šventorius priterštas, paverstas tualetu. Jokie nusikaltėliai
neišaiškinti.
16. Iš Gadunavo bažnyčios (Telšių raj.), įsilaužus 1980.I.30, išneštas švč. Sakramentas,
bažnytiniai indai ir kryžius. Po to švenčiausias nebelaikomas bažnyčioje, todėl 1980.VIII.17,
išlaužę tabernakulį, piktadariai rado jį tuščią. Iki šiol jie neišaiškinti.
17. Į Mosėdžio bažnyčią (Skuodo raj.) nusikaltėliai įsilaužė du kartus. Milicija atsisakė
imtis priemonių, nes niekas nepavogta.
18. 1980.V.12 išplėšta Tryškių bažnyčia (Telšių raj.). Pavogta komuninė, 4 žvakidės,
šv. Kryžiaus relikvijos. Nusikaltėliai nesurasti.
19. Batakių (Tauragės raj.) kultūros namuose 1980.IX.27 vyko šokiai, po to buvo
sulaužytas kryžius šventoriuje ir sudaužyta šv. Roko statula. Nusikaltėlius išaiškino patys
tikintieji.
20.1980.X.17 piktadariai, įsilaužę į Juozapavo bažnyčią (Šiaulių raj.), paėmė bažnytinius
indus ir statulas. Nusikaltėliai nerasti.
21. Kuršėnų bažnyčia (Šiaulių raj.) apiplėšta du kartus: 1977.IV.11 – aiškiai ideologinių
nusikaltėlių, nes materialinių vertybių nepagrobė, paauksuotų bažnytinių indų nepavogė,
išnešė tik švč. Sakramentą. 1980.X.18 švč. Sakramentas išimtas iš tabernakulio, bet paliktas
su komunine ant altoriaus, išnešta 16 žvakidžių. Nusikaltėliai nesurasti.
22. 1980.X.22 Varnių šventoriaus vartuose (Telšių raj.) išdaužyti langelių stiklai, pavogtos Rūpintojėlio statulėlės. Nusikaltėliai neišaiškinti.
23. 1980.III.5 nusikaltėliai, įsilaužę į Lomių bažnyčią (Tauragės raj.), išbėrė
švč. Sakramentą, pagrobė komuninę. Nusikaltėliai neišaiškinti.
24. 1980.X.30 nusikaltėliai nepajėgė įsilaužti į Tirkšlių bažnyčios (Mažeikių raj.)
tabernakulį, išnešė ornamentuotą kryžių. Nusikaltėliai neišaiškinti.
25. 1980.X.9 žiauriai nukankintas Luokės (Telšių raj.) klebonas kun. Leonas Šapoka.
Nusikaltėliai įsilaužė į klebono ir kitame namo gale gyvenančio Juozo Kvietkausko butus. J. Kvietkauskas sunkiai sužeistas gydėsi Telšių ligoninėje, o kun. L. Šapoka buvo sadistiškai kelias valandas kankinamas (visi minkštieji audiniai sumušti, sužaloti, stuburas
nulaužtas). Laidotuvės įvyko spalio 13 d., dalyvaujant didelei tikinčiųjų miniai ir daugiau
kaip 100 kunigų. Pasipiktinimas šiuo siaubingu įvykiu didelis. Visiems kyla klausimas, kaip
žmogžudžiai-sadistai galėjo visą naktį be baimės dirbti savo juodą darbą, nebijodami, kad
juos kas nors gali užklupti. Į klebono butą jie įsiveržė su didžiausiu triukšmu, taip išspirdami duris, kad net trūko staktos. Aukų šauksmas taip pat buvo didelis. Bet nusikaltėliai
triukšmo nenusigando, o kelias valandas kankino kunigą, gerdami konjaką. Nusikaltimo vietoje apžiūrėti nužudyto kunigo kūno nebuvo įleistas joks kunigas, net vyskupijos valdytojas
kun. A. Vaičius. Turime pagrindo bijotis, kad ir šį kartą Vidaus reikalų ministerijos darbuo-
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tojai nenorės žmogžudžių-sadistų išaiškinti ir neras baudžiamojo kodekso straipsnio jiems
nubausti. Tuo labiau, kad pareigūnai, tardydami žmones, ne apie nusikaltimą klausinėjo, o
apie nužudytojo klebono ydas. Jie skleidžia kalbas, kad kun. L. Šapoka nenužudytas, o šiaip
išgąsdintas mirė iš senumo.
Prieš keletą metų visoje Lietuvoje bedievių rankomis organizuotai buvo nusiaubti kryžiai ir koplytėlės. Sunaikinta daug meniškos liaudies architektūros. Ir dabar kryžių naikinimo darbą LTSR vykdo net oficialūs tarybiniai organai. Pav. Akmenėje ant prelato daktaro
Kaliksto Kosakauskio kapo stovi senas paminklas-kryžius, įtrauktas į valstybės saugojamų
paminklų sąrašą (Nr.’V-187). Akmenės LDT vykd. komitetas numatė šį kryžių nugriauti,
užsakė naują paminklą, nieko bendro neturintį su religija. Tai kunigo – Žemaičių vyskupijos kapitulos narių, ilgamečio Akmenės klebono kapo išniekinimas. Nepaisant tikinčiųjų
protestų, kryžius buvo nugriautas, paminklas baigiamas gaminti, – net Kultūros ministerija
negali nieko padaryti, šitokiu elgesiu tarybiniai LTSR pareigūnai ir skatina ideologinius
chuliganus prieš Bažnyčią ir šventus daiktus.
Ta pačia proga norime priminti Klaipėdos bažnyčios bylą. 1956 m., TSRS buvusio
premjero N. Chruščiovo laikais, buvo gautas oficialus leidimas bažnyčios statybai, ir visi
Lietuvos tikintieji savo lėšomis ir darbu ją pastatė. Prieš pat pašventinimą, 1960.VIII.15,
bažnyčia buvo atimta ir 1961 m. paversta filharmonijos sale. Savo skriaudą 1961 m. raštu
išdėstė daugiau negu 3000 tikinčiųjų, 1979.III.6 raštu – 10241 tikintysis, 1979.XI.19 raštu –
148,149 tikintieji, 1980.IV.1 raštu – užklausimu 610 tikinčiųjų. Tarybinė valdžia į masinius
darbo žmonių-tikinčiųjų skundus ir prašymus neatsakė. Padaryta skriauda ne tik Klaipėdos
tikintiesiems, bet ir visai Lietuvai.
Todėl mes kreipiamės tiesiog į Jus, TSRS Generalinį Prokurorą, prašydami asmeniškai
įsikišti ir paskirti komisiją nuodugniai ištirti prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią vykdomus
nusikaltimus. Prašome išaiškinti nusikaltėlius, visu įstatymų griežtumu nubausti ir padaryti
galą terorui. O Lietuvos TSR atsakingus už viešąją tvarką darbuotojus už apsileidimą pareigose patraukti baudžiamojon atsakomybėn, nes aiškus abejingumas ir tikintiesiems daromos skriaudos netiesiogiai skatina nusikaltėlius varyti baisų nusikalstamąjį darbą.
Kunigų tarybos nariai-kunigai:
Julius Budrikis
Jonas Kauneckas
Adomas Mileris
Adolfas Pudžemys
Vincentas Senkus
Bernardas Talaišis
Jonas Gedvila
Alfonsas Lukoševičius
Tadas Poška
Petras Puzaras
Antanas Šeškevičius
Vincentas Vėlavičius
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KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS KUNIGŲ PAREIŠKIMAS
TARYBŲ SĄJUNGOS ATP PREZIDIUMUI  J. ANDROPOVUI495
Tarybų Sąjungos ATP prezidiumui – J. Andropovui
Nuorašas: Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų Valdytojams
Kaišiadorių Vyskupijos kunigų
Pareiškimas
Mums kelia susirūpinimą paskutiniu metu spaudoje pasirodę pikti išpuoliai prieš
religiją. Lietuvos KP pirmojo sekretoriaus P. Griškevičiaus kalboje sakoma: „Reikia visokeriopai stiprinti internacionalinio ir patriotinio auklėjimo ryšį su kova už religinių atgyvenų
likvidavimą“ (LKP 2-me plenume Vilniuje 1981 m. birželio 17 d.). Prieš religiją ir gerus
kunigus drastiškai yra pasisakęs ir KP sekretorius L. Šepetys, o RRT įgaliotinis P. Anilionis
griežtai reikalauja, kad būtų vykdomi LTSR ATP 1976.VII.28 patvirtinti Religinių susivienijimų nuostatai.
Lietuvių katalikų dvasininkija mielai sveikintų normalius santykius tarp LTSR Vyriausybės ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios. Mes ir mūsų tikintieji neatsisakome vykdyti teisėtų
tarybinės vyriausybės reikalavimų, kurie neprieštarauja Romos Katalikų Bažnyčios dogmoms ir moralei. Mes pasiruošę kartu su ja kovoti prieš moralines blogybes mūsų tautoje: alkoholizmą, šeimų irimą, chuliganizmą, negimusios gyvybės žudymą, ypač plačiai
paplitusią vyriausybei legalizavus abortus.
Tačiau dar kartą pabrėžiame, kad mes neturime teisės ir negalime vykdyti Religinių
susivienijimų nuostatų, kadangi tai nesiderina su mūsų sąžine. Kai kurie tų nuostatų straipsniai nesiderina su Kristaus Evangelija, su Vatikano II Susirinkimo nutarimais, o taip
pat su TSRS Konstitucija, Lenino direktyvomis iš 1918.I.23, Kompartijos nurodymais iš
1954.XI.10, su Visuotine Žmogaus Teisių Deklaracija, Helsinkio Baigiamojo Akto nutarimais, kuriuos pasirašydama Tarybų Sąjunga įsipareigojo visus savo įstatymus priderinti prie
Helsinkio deklaracijos nuostatų.
Todėl pareiškiame:
Mes neturime teisės Romos Katalikų Bažnyčios vyskupijų ir parapijų valdymą atiduoti
civilinei valdžiai ar eilinių tikinčiųjų sudarytiems komitetams, nes Katalikų Bažnyčioje paties Viešpaties Jėzaus Kristaus yra įstatyta hierarchinė santvarka (Mt. 16, 18–19). Bažnyčią
valdo Popiežius, vyskupai ir jų padėjėjai kunigai. Tą patį sako Vatikano II-jo „Lumen gentium“ (str. 10, 19, 20, 22,); Codex Iuris Canonici (can. 218, 219, 329, 451). Minėtų kanonų
pažeidimas baudžiamas atskyrimu nuo Bažnyčios (žr. can. 2333 ir 2334 § 2).
Mes, kunigai, įpareigoti skelbti Evangeliją pamokslais ir katekizacija (Vatikano II
„Christus Dominus“, Nr. 14, can. 1329 ir 1330. Šios pareigos atlikimą, ypač kur valstybė
atskirta nuo Bažnyčios, tvarko ne civilinė valdžia, o tiktai vyskupas (can. 1337).
Mes įpareigoti ir negalime atsisakyti teikti sakramentus prašantiems, ypač ligoniams
ir mirštantiems, kiekvienoje vietoje, neatsižvelgiant į mūsų aptarnaujamos vietos ribas
(can. 882).
495 Kunigai kovoja už Bažnyčios teises. LKBK, 1983, Nr. 59.
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Mes prašome ir reikalaujame panaikinti civilinės vyriausybės nustatytą Kauno Kunigų
seminarijos auklėtinių limitą, nes pagal kanonus (can. 1352 ir 1357) vyskupai ir vyskupijų
valdytojai savo nuožiūra priima kandidatus į Kunigų seminariją, skiria dėstytojus ir prižiūri
mokymą bei auklėjimą.
Mes reikalaujame, kad nebūtų daroma iš vyriausybės pusės kliūčių Lietuvos vyskupams
ir vyskupijų valdytojams laisvai ir tik savo nuožiūra skirti dvasininkus įvairioms dvasinėms
pareigoms be Lietuvos Religinių reikalų tarybos įgaliotinio sutikimo (can. 147 § 2, 152, 455
§ 11).
Mes reikalaujame, kad tarybiniai valdžios pareigūnai mums, kunigams, netrukdytų aplankyti savo tikinčiųjų, jeigu jie to prašo. Lankymo pareigą mums uždeda Bažnyčios kanonas (can. 467 § 1). Dabar gi lankymas yra uždraustas. Pavyzdžiui, tarybiniai pareigūnai
trukdė kunigams aplankyti savo tikinčiuosius Alytuje, Kalvarijoje, o Prienuose kun. Antanas Gražulis buvo net nubaustas administracine tvarka.
Mes reikalaujame, kad Ordinarai laisvai galėtų lankyti savo vyskupijos parapijas.
Aukščiau išvardintas pareigas mums, Lietuvos katalikų dvasininkams, uždeda Katalikų
Bažnyčios kanonai, Santarybų ir Sinodų nutarimai. Tuo tarpu Religijų susivienijimų nuostatai šias pareigas atlikti mums draudžia. Kokias sankcijas tarybinė valdžia mums betaikytų,
mes turime elgtis pagal šv. Rašto nurodymą: „Dievo reikia labiau klausyti, negu žmonių“
(Apd. 5.29).
Katalikų Bažnyčios normalius santykius su Lietuvos tarybine valdžia nuolatos drumsčia grubi tikinčiuosius įžeidžianti antireliginė propaganda, tarybinių pareigūnų išsišokimai,
tikinčiųjų diskriminavimas darbavietėse, tarnautojų, mokytojų, moksleivių persekiojimas
už religinių pareigų atlikimą; kryžių naikinimas, švč. Sakramento išniekinimai, bažnyčių
uždarinėjimai, bažnyčių ir kunigų apiplėšimai. Tikintieji ir dvasininkai buvo labai įžeisti
dėl kelis kartus sunaikinto Kryžių kalno (Šiaulių raj. Jurgaičių km.) ir Alkakalnio arba Panų
kalno nusiaubimo (Telšių raj. Pasruojės km.). Vilniaus arkikatedra paversta paveikslų galerija, šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje – ateistiniu muziejumi, Klaipėdos Taikos Karalienės
bažnyčia – filharmonijos sale, nors Klaipėdos tikintieji neturi kur melstis.
Artinantis įžymiems jubiliejams – 500 m. šv. Kazimiero mirties (1984 m.) ir 600 m.
nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje (1987 m.) – Lietuvos kunigai ir tikintieji laukia iš Partijos ir Vyriausybės šių geros valios gestų:
1) grąžinti katalikams uždarytas ir atimtas bažnyčias, o ypač Vilniaus arkikatedrą, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčią ir Klaipėdos Taikos Karalienės Bažnyčią;
2) uždrausti naikinti istorines-religines vertybes: kryžius, koplytėles, paminklus;
uždrausti naikinti tikinčiųjų gerbiamas ir šventomis laikomas vietas;
3) 1976 m. liepos 28 d. priimtus Religinių susivienijimų nuostatus pakeisti taip, kad jie
derintųsi su Katalikų Bažnyčios kanonais, tokiu būdu sudarant kunigams ir tikintiesiems
sąlygas jų laikytis;
4) grąžinti į pareigas jau daugiau kaip 20 metų be teismo ištremtą į Žagarę Vilniaus
arkivyskupijos vyskupą Julijoną Steponavičių;
5) peržiūrėti prievartos ir apgaulės būdu parapijos komitetams primestas su valdžia
sutartis;
6) įspėti rajonų ir apylinkių pareigūnus nutraukti kunigų ir tikinčiųjų diskriminaciją,
nes tikintieji sudaro didžiąją Lietuvos gyventojų dalį ir pasižymi sąžiningu darbu; jie neturėtų
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būti netaktiškais pareigūnų veiksmais skatinami neigiamai žiūrėti į tarybinę valdžią;
7) leisti pasistatyti bažnyčias besikuriančiuose miestuose, o taip pat augančių miestų
mikrorajonuose;
8) leisti atlikti religines apeigas mirusiems šarvoti skirtose vietose <…>
Kaišiadorių vyskupijos kunigai <…>
KLAIPĖDOS TIKINČIŲJŲ PAREIŠKIMAS496
TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkui Brežnevui
Nuorašai:
LTSR Ministrų tarybai
TSRS religijų reikalų tarybos pirmininkui Kurojiedovui
Klaipėdos tikinčiųjų
Pareiškimas
Jau šeštą kartą kreipiamės į Jus, TSRS Aukšč. Tarybos Prezidiumo Pirmininke, prašydami
grąžinti mums 1961 m. mūsų lėšomis ir darbu pastatytą Klaipėdos katalikų bažnyčią.
Ši bažnyčia buvo statoma nuo 1956 m., gavus leidimą iš TSRS Aukš. Tarybos ir TSRS
Ministrų Tarybos bei LTSR Ministrų Tarybos. Tikinčiųjų pastatyta bažnyčia 1961 m. buvo
atimta ir paversta filharmonijos sale. Prašydami grąžinti Klaipėdos katalikų bažnyčią,
pasiuntėme pareiškimus su Lietuvos tikinčiųjų parašais:
1) 1974 m. TSRS RRT įgaliotiniui Kurojiedovui – apie 3500 parašų;
2) 1979 m. kovo mėn. TSRS Aukšč. Tarybos prezidiumo pirmininkui – 10241 parašai;
3) 1979 m. spalio mėn. TSRS ATP pirmininkui – 148149 parašai;
4) 1980 m. TSRS ATP pirmininkui – virš 600 parašų;
5) 1981 m. birželio ir rugsėjo mėn. pasiųstos Klaipėdos tikinčiųjų delegacijos iš trijų ir
dešimties žmonių į TSRS CK ir RR tarybą. Palikti pareiškimai TSRS ATP ir Religijų reikalų
tarybai.
Klaipėdoje yra apie 190.000 gyventojų. Nidoje ir Juodkrantėje katalikų bažnyčios uždarytos prieš 20 metų, todėl Klaipėdos, miesto ir apylinkių tikinčiųjų susidaro apie 200.000.
Mažutė 220 kv. m. bažnytėlė negali sutalpinti tikinčiųjų: vieni, stovėdami bažnyčioje, dėl
tvankumo ir spūsties alpsta, kiti priversti stovėti lauke. O didžiųjų švenčių dienomis tikintieji užpildo šalia esančias gatves.
Prašome kuo greičiau atitaisyti tikintiesiems padarytą skriaudą ir grąžinti Klaipėdos
bažnyčią jos šeimininkams – tikintiesiems.
Mes, Klaipėdos tikintieji, savo bažnyčios niekada neišsižadėsime ir dėsime visas pastangas jos atgavimui. Be to, šis incidentas tarp tarybinės vyriausybės ir tikinčiųjų neigiamai
atsiliepia TSRS prestižui šalyje ir užsienyje.
1982 m. balandžio mėn.
21033 parašai
496 Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji, LKBK, 1982, Nr. 53.
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IGNALINOS BAŽNYČIOS KOMITETO PAREIŠKIMAS L. BREŽNEVUI497
TSKP CK Generaliniam Sekretoriui,
TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui
L. Brežnevui
Nuorašai:
TSRS Religijų reikalų tarybos Įgaliotiniui
LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumui
LTSR Religijų reikalų tarybos Įgaliotiniui
Vilniaus Arkivyskupijos Kurijai
Ignalinos bažnyčios komitetas
Ignalina, Lietuvos TSR
Pareiškimas
1975 m. Helsinkyje buvo pasirašytas 35-kių valstybių Saugumo ir bendradarbiavimo
Europoje pasitarimo Baigiamasis aktas. Jums, Generalini Sekretoriau, asmeniškai pasirašius
minėtą dokumentą, reikia suprasti, kad jame išdėstytos teisės ir laisvės garantuojamos ir
Tarybų Sąjungos piliečiams. Ten gi sakoma: „Dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises
ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę visiems, be
rasės, lyties, kalbos ir religijos skirtumo.“ Vadinasi, dokumente deklaruojama visiška minties sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvė. Ir TSR Konstitucija (52 str.), ir Lietuvos TSR Konstitucija (50 str.), nors ir susiaurintai, TSRS piliečiams taip pat garantuoja sąžinės laisvę, tai
yra teisę „išpažinti bet kurią religiją arba neišpažinti jokios, praktikuoti religinius kultus“.
Praktiniame gyvenime, mes, Ignalinos tikintieji, negalime pilnai pasinaudoti teise
praktikuoti religinius kultus, nes neturime reikiamų patalpų. Dabartinė mūsų bažnyčia
yra paprastas griūvantis namas, kuris negali sutalpinti visų tikinčiųjų, šiuo metu (1978 m.
sausio mėn. duomenimis) Ignalinoje gyvena 4,8 tūkst. gyventojų. Dauguma – tikintieji.
Ignalina – rajono centras, į kurį sekmadieniais įvairiais reikalais suvažiuoja daug žmonių,
kurių dauguma stengiasi atlikti ir savo religines pareigas, t. y., nori dalyvauti šv. Mišiose.
Be tikinčiųjų, nemaža ateina ir turistų, kurių čia yra daug iš visų respublikų, ypač iš Leningrado, Maskvos… Mūsų vadinama bažnyčia nepajėgia visų sutalpinti: žmonės priversti
stovėti gatvėje šalčio ir lietaus metu.
Ignalinos parapijos dar nebaigtą statyti bažnyčią pokario metais nusavino vietinė
valdžia ir ją pavertė kultūros namais. Norėdami ją atgauti, daug kartų rašėme pareiškimus
įvairioms instancijoms. Kai kuriuos iš jų suminėsime:
1. 1971.III.14 1026 asmenų pasirašytą pareiškimą LTSR Ministrų Tarybos Pirmininkui,
2. 1971.IV.7 tuo pat adresu Bažnyčios komiteto pareiškimas,
3. 1971.IV.13 šiuo reikalu pas LTSR Religijų reikalų įgaliotinį Rugienį buvo kviestas
mūsų klebonas I. Jakutis,
4. 1974.V.24 bažnyčios komitetas rašė pareiškimą LTSR Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui,
497 Žinios iš vyskupijų. LKBK, 1978, Nr. 35.
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5. 1974.VI.14 pareiškimas Ignalinos raj. Vykdomojo komiteto pirmininkui,
6. 1974 metais bažnyčios komitetas ir tikinčiųjų delegacijos daug kartų kreipėsi į Ignalinos raj. Vykd. Komitetą bei asmeniškai,
7. 1975.IX.9 baigiant statyti Ignalinoje naujus kultūros namus, pas Religijų reikalų
įgaliotinį vyko bažnyčios komiteto narių delegacija, kurios įgaliotinis net nepriėmė,
8. 1975.IX.10 rašytas pareiškimas Jums, Generalini Sekretoriau,
9. 1975.IX.13 bažnyčios komitetas pakartotinai vyko pas LTSR Religijų reikalų
įgaliotinį,
10. 1976.1.19 pareiškimas Ignalinos raj. Vykdomojo komiteto pirmininkui,
11. 1976.II.4 rašytas pareiškimas LTSR Ministrų Tarybai,
12. 1976.11.19 vėl pareiškimas Jums, Generalini Sekretoriau,
13. 1976.IV.24 pareiškimas LTSR Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui,
14. 1977 m. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas žodžiu žadėjo leisti rekonstruoti-praplėsti esamą bažnyčią. Mums prašant, daug kartų važiavo mūsų klebonas
I. Jakutis į Vilnių pas Religijų reikalų tarybos įgaliotinį ir mes patys, Bažnyčios komiteto
nariai, – bet pažadai buvo neištesėti.
Keista, kad nė iš vienos instancijos, netgi ir iš Jūsų, Generalini Sekretoriau, negavome
jokio atsakymo, nebent kai kada pranešimą, kad mūsų pareiškimas persiųstas į žemesnę
įstaigą. Kam gi jį reikėjo persiųsti ir dar į žemesnę, jei atitinkamoms įstaigoms buvo
pasiųstas pareiškimo nuorašas? Ar tai nėra vengimas svarstyti mūsų pareiškimų bei duoti į
juos konkretų atsakymą?
Šiandien ignaliniečiai džiaugiasi naujais kultūros namais, bet dar nesidžiaugia bažnyčia.
Tačiau tikimės, kad šį kartą mūsų prašymą išklausysite ir grąžinsite mums mūsų bažnyčią.
Pasirašė 19 bažnyčios komiteto narių
Ignalina, 1978.X.10.
Laukiam atsakymo: LTSR Ignalina, Laisvės 8, M. Juodagalvis

LIETUVOS KATALIKŲ PAREIŠKIMAS
TSKP CK GENERALINIAM SEKRETORIUI M. GORBAČIOVUI498
TSKP CK Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui
Nuorašas: Lietuvos Vyskupams
Lietuvos katalikų
Pareiškimas
1982 metų balandžio 2–3 d. naktį tarybinės valdžios pareigūnai vandališkai nusiaubė
tikinčiai liaudžiai brangų istorijos paminklą – Panų kalną, esantį Pasruojės kaime, Telšių rajone. Ateistai nugriovė ten stovėjusią Marijos koplyčią, sudaužė statulas, sunaikino pastatytus kryžius. Panų kalnas tikinčios liaudies gerbiamas nuo 1626 metų. Tuo laiku į Lietuvą
įsiveržusios švedų kariuomenės kareiviai Panų kalnelyje išžudė ten pasislėpusias mergaites,
498 Pareiškimai ir protestai. LKBK, 1988, Nr. 81.
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kurios nesidavė kareivių išniekinamos. Iš pagarbos skaistybės kankinėms liaudis pastatė
koplyčią bei visą eilę, kryžių. Ta vieta buvo lankoma maldininkų.
Po 1982 metų vandališko kalno nusiaubimo tikintieji ne kartą bandė atstatyti kryžius, tačiau tarybinės valdžios pareigūnai tuoj pat juos nugriauna, o kryžių statytojus terorizuoja.
Prašome jus, Generalini Sekretoriau, įsakykite tarybinės valdžios pareigūnams, kad
Panų kalnelyje būtų atstatyta koplyčia ir kryžiai, kad netrukdytų maldininkams lankyti šią
istorinę vietą.
1988 m. Pasirašė tikintieji:
Simnas (Alytaus raj.) – 1027
Vilnius – 711
Krikštonys (Lazdijų raj.) – 368
Adutiškis (Švenčionių raj.) – 367
Švenčionėliai (Švenčionių raj.) – 821
P. S. Iš viso po šiuo pareiškimu jau yra pasirašę 62 952 asmenys.
VILNIAUS IR KAUNO MIESTUOSE UŽDARYTŲ BAŽNYČIŲ IR KOPLYČIŲ
SĄRAŠAS499:
Vilniuje
1. Katedra (Paveikslų galerija).
2. Augustijonų (perdirbta į elektros reikmenų sandėlį).
3. Šv. Baltramiejaus (sandėlis, dabar – Dailės kombinato skulptorių dirbtuvė. 1975
vasarą bažnyčioje buvo baigiama didžiulė Lenino skulptūra).
4. Bazilijonų (sandėlis, dabar – Inžinierinio statybos instituto medžiagų atsparumo
laboratorija).
5. Bernardinų (Dailės instituto sandėlis, skulptorių dirbtuvės).
6. Šv. Ignoto bažnyčia perdirbta į kino studijos butaforijos sandėlį, o koplyčioje –
„Bočių“ restoranas.
7. Švč. Jėzaus Širdies (perdirbta į statybininkų klubą).
8. Šv. Jokūbo ir Pilypo (Operos ir baleto teatro dekoracijų sandėlis).
9. Šv. Jono („Tiesos“ laikraščio spaustuvės popieriaus sandėlis. Dabar restauruojama ir
bus įrengta „pažangiosios“ minties muziejus ir susirinkimų bei koncertų salė, administruojama universiteto).
10. Šv. Jurgio (Knygų rūmų knygų sandėlis).
11. Šv. Kotrynos (maisto produktų sandėlis. <…>)
12. Šv. Kazimiero (sandėlis, nuo 1961 m. po restauracijos – ateizmo muziejus).
13. Šv. Kryžiaus arba Bonifratrų (sandėlis, <…> restauruojama ir numatoma panaudoti kaip koncertų salė).
14. Labdarių koplyčia (perdirbta į knygų prekybos sandėlį).
15. Marijos Dangun Ėmimo arba Pranciškonų (perdirbta į centrinio valstybinio archyvo patalpas).
16. Šv. Mykolo (sandėlis, degė, po restauracijos – pastovi statybos paroda).
499 Ko Vilniuje ir Kaune nemato užsienio turistai. LKBK, 1975, Nr. 18.
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17. Misijonierių (medicinos įstaigų aprūpinimo prietaisais ir įvairiu inventoriumi
sandėlis).
18. Šv. Stepono (cemento ir kitų statybinių medžiagų sandėlis).
19. Šv. Trejybės (sporto salė, fasadas buvo išgriuvęs, <…> Istorijos ir etnografijos muziejaus dirbtuvė, 1975 metais buvo gaminamas Kauno IX forto maketas).
20. Trinitorių (karinis sandėlis).
21. Trinapolio bažnyčia (ligoninės sandėlis, virš zakristijos vienas šoferis įsirengė
butą).
22. Visų Šventųjų (maisto produktų sandėlis, degė, po dalinės restauracijos 1975 vasarą
atidaryta Dailės muziejaus liaudies meno pastovioji paroda).
23. Vizitiečių (sandėlis, <…> nepilnamečių kalėjimo reikalams pritaikyta patalpa).
Kaune
1. Aušros Vartų Aukštuosiuose Šančiuose. (Perdirbta į baraką ir apgyvendintos rusų
tautybės šeimos. Vėliau – kultūros klubas, druskos sandėlis. <…> maisto prekybos taros
sandėlis).
2. Fredos bažnyčia (Kauno Mičiūrino vardo tarybinio ūkio-technikumo sporto salė.
<…> 1975 vasarą jos prieangyje apsigyveno buto neturinti šeima).
3. Šv. Gertrūdos (vaistų sandėlis).
4. Įgulos bažnyčia (skulptūros ir vitražo muziejus).
5. Šv. Jurgio (karinis sandėlis. <…> Medicinos technikos valdybos statybos objektų
kompleksinio tiekimo kontoros medicinos įrenginių ir inventoriaus Kauno bazės sandėlis).
6. Kryžiaus Išaukštinimo (nugriauta, jos vietoje įrengta maža sporto aikštė).
7. Marijos Aplankymo Pažaislyje (<…> dailės muziejaus filijalas).
8. Benediktinių (Kauno viešosios bibliotekos senų knygų sandėlis. <…>).
9. Šv. Pranciškaus Ksavero (knygų sandėlis, <…> sporto salė).
10. Prisikėlimo (perdirbta į radijo fabriką).
11. Šv. Sakramento (kino salė).
12. Šv. Trejybės (Respublikinės knygų bazės knygų sandėlis Nr. 10).
13. Septynių Marijos skausmų koplyčia Žaliakalnyje (sunaikinta).
14. Tyriausios Dievo Motinos Marijos (Šančių) bažnyčia (specializuotos medicininės
technikos parduotuvės sandėlis).
Kaune taip pat uždarytos sekančios <…> viešos koplyčios <…>:
1. Angelų Sargų,
2. Šv. Antano,
3. Šv. Luko – Krikščioniškos meilės,
4. Marijos Krikščionių Pagalbos,
5. Pranciškonių,
6. Šv. Stanislovo Kostkos,
7. Šv. Zitos,
8. Kalėjimo koplyčia <…>
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KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS KUNIGŲ PAREIŠKIMAS
RELIGIJŲ REIKALŲ TARYBOS ĮGALIOTINIUI500
Religijų reikalų tarybos Įgaliotiniui Lietuvos TS Respublikai
Pareiškimas
Mes, žemiau pasirašę Kaišiadorių vyskupijos kunigai, šiuo prašome Kaišiadorių Vyskupui Vincentui Sladkevičiui, šiuo metu gyvenančiam Biržų rajone, Nemunėlio Radviliškyje,
leisti eiti Kaišiadorių vyskupijos vyskupo pareigas.
1974 liepos 30.
Siuntėjas: kan. Jonas Dzekunskas, gyvenantis Kaišiadorių rajone, Žiežmariuose.
Po šiuo pareiškimu pasirašė 45 Kaišiadorių vyskupijos kunigai:
T. Akstinas, A. Alkovikas, A. Anusevičius, A. Arminas, A. Černa, Z. Červokas, J. Čiurlionis, J. Danyla, kan. J. Dzekunskas, P. Genevičius, P. Gerbutavičius, J. Gylys, Z. Gustainis,
kan. J. Jonys, A. Jurgilas, J. Kaušyla, I. Kavaliauskas, J. Kazlauskas, kan. St. Kiškis, B. Klimas, E. Kraujalis, P. Leskauskas, J. Matulaitis, J. Masalskas, K. Miknevičius, A. Milašius,
H. Misiūnas, Z. Navickas, Z. Neciunskas, M. Petkevičius, kan. J. Pilka, V. Pinkevičius, L. Puzonas, S. Smolinskis, Z. Stančiauskas, St. Stankevičius, R. Šalčiūnas, P. Žiugžda, J. Tomkus,
P. Valadka, P. Venckus, Č. Zažeckas, J. Zubrus, J. Žvinys, K. Žilys.
Panevėžio vyskupijos kunigai, 1949–1955 m. nužudyti sovietų lageriuose501:
Balys Beinoravičius (1950 m.), Kazys Čiplys (1949 m.), Petras Liepa (1955 m.), Petras
Margevičius (1949 m.), Antanas Rauba 1951 m.), Antanas Žakevičius (1955 m.).
Panevėžio vyskupijos kunigai, 1945–1956 m. kalėję Sibiro lageriuose502:
Jonas Buliauskas (1947–1956), Vladas Butvila (1950–1955), Jonas Bubas (1951–1955),
Jurgis Danys (1949–1956), Juozas Čepėnas (1951–1954), Juozas Bargonas (1947–1954), Jonas Jatulis (1949–1956), Jonas Juodelis (1950–1956), Jonas Jurgaitis (1949–1956), Antanas
Juška (1949–1956), Alfonsas Kadžius (1949–1957), Mykolas Karosas (1951–1954), Stasys
Krikštonaitis (1951–1956), Petras Kuzmickas (1947–1953), Juozas Laurenčikas (1949–1954),
Juozas Lomanas (1952–1956), Juozapas Matelionis (1950–1954), Stasys Masilionis (1945–
1955), Jonas Matulis (1947–1952), Anicetas Meškauskas (1949–1955), Antanas Mitrikas
(1949–1972), Kazys Mikelinskas (1947–1956), Jonas Nagulevičius (1947–1952), Steponas
Pelešynas (1950–1957), Leopoldas Pratkelis (1950–1956), Henrikas Prijelgauskas (1949–
1957), Izidorius Puriuškis (1949–1956), Petras Rauda (1947–1956 ir 1957–1962), Liudas
Rekašius (1947–1954), Petras Senulis (1947–1955), Mykolas Silickas (1949–1955), Gasparas
Spudas (1950–1956), Mykolas Stonys (1947–1956), Matas Šermukšnis (1949–1956), Ignas
Šiaučiūnas (1949–1956), Kostas Šimašis (1950–1955), Jurgis Šimonėlis (1950–1956), Lionginas Tamašauskas (1949–1956), Eduardas Vaišnoras (1950–1956), Titas Vikšnelis (1949–1956).
500 Pareiškimai. LKBK, 1975, Nr. 14.
501 Iš „LKB Kronikos“ archyvo. LKBK, 1977, Nr. 28.
502 Ten pat.
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Per pirmuosius 10 metų (1972–1982) už LKB kronikos dauginimą ir platinimą
nubausti asmenys503:
Petras Plumpa – suimtas 1973 m. ir nuteistas 8 metams laisvės atėmimo (griežto
režimo);
Juozas Gražys – suimtas 1974 m. ir nuteistas 3 metams (bendro režimo);
kun. Virgilijus Jaugelis – suimtas 1974 m. ir nuteistas 2 metams (bendro režimo);
Jonas Stašaitis – suimtas 1973 m. ir nuteistas 1 metams (bendro režimo);
Povilas Petronis – suimtas 1973 m. ir nuteistas 4 metams (griežto režimo);
sesuo Nijolė Sadūnaitė – suimta 1974 m. ir nuteista 6 metams (3 metams griežto režimo
ir 3 metams tremties);
Sergejus Kovaliovas – suimtas 1974 m. ir nuteistas 10-čiai metų (7 metams griežto
režimo ir 3 metams tremties);
Vladas Lapienis – suimtas 1976 m. ir nuteistas 5 metams (3 metams griežto režimo ir
2 metams tremties);
kunigas Jonas Kastytis Matulionis – suimtas 1976 m., laikytas KGB izoliatoriuje 9 mėn.
ir nuteistas 2 metams lygtinai;
ses. Ona Pranskūnaitė – suimta 1977 m. ir nuteista 2 metams (bendro režimo);
ses. Ona Vitkauskaitė – suimta 1980 m. ir nuteista 1,5 metų (bendro režimo);
ses. Genovaitė Navickaitė – suimta 1980 m. ir nuteista 2 metams (bendro režimo);
Povilas Buzas – suimtas 1980 m. ir nuteistas 1,3 metų (bendro režimo);
Anastazas Janulis – suimtas 1980 m. ir nuteistas 3 metams (griežto režimo).

503 „LKB Kronikai“ 10 metų. LKBK, 1982, Nr. 51.
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Santrumpos
DŽDT – Darbo žmonių deputatų taryba
JTO – Jungtinių Tautų Organizacija
KGB – rus. Комитет Государственной Безопасности; liet. Valstybės saugumo komitetas
LDK – Lietuvos didysis kunigaikštis
LKBK – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
LKC – Lietuvos katechetikos centras
LKP – Lietuvos komunistų partija
LLL – Lietuvos laisvės lyga
LPS – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
LTSR – Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
LTSR MGB – Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos saugumo specialioji tarnyba
LKP CK – Lietuvos komunistų partijos centro komitetas
LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa
NKVD – Vidaus reikalų liaudies komisariatas (rus. НКВД, Народный комиссариат
внутренних дел)
RRT – Religijų reikalų taryba
TTGK Komitetas – Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas
TSRS – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga
TSRS CK – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos centro komitetas
UNESCO – (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija
VVU – Vilniaus valstybinis universitetas
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Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodis kunigų simpoziume. LKBK, 1988, Nr. 79.
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Asmenvardžių rodyklė
Baron F. 278

Abangitas Gasis 269

Antanaitis Jonas 123

Abraitis Kostas 210

Antanaitytė-Gorskienė Paulina 123 Baškienė Rasa 97, 98

Abraitytė Rima 291

Antinaitytės Elena, Viktorija,
Michalina, Adelė, Liudvika 123

Bauba K. 19

Adamkus Valdas 119, 166, 176
Adamkienė Alma 176

Antanaitis Zenonas 123

Bauman Michaela 269

Adomaitis Juozas 288

Antanavičius Alfonsas 293

Baumila V. 55, 162

Adomaitis Pranas 99

Anulionis P. 215

Baužys J. 111

Adrianas fon Rentelnas 19

Anusevičius A. 303

Bazys 246

Agaev-Jarym Jurij 288

Aravičius Petras 16

Bečelis Ignas 206

Aklienė Kazimira 214

Arlauskas Vincentas 123

Beinoravičius Balys 303

Akstinas T. 303

Arminas A. 303

Beinoris V. 215

Albrikas 184

Armonas Algimantas 212

Belickas Alfonsas 8

Aleinikovas 204

Astrauskai 199, 200

Benediktas XVI 124, 268

Aleksaitė Marytė 213

Astrauskienė Sofija 200

Bengsch Alfredas 284

Aleksandras III 211

Ašmantienė Virginija 205

Berčytė 243

Aleksandras VII 184

Ažubalis Audronius 176

Berija L. 15

Aleksandravičienė 189

Babarskaitė E. 35

Bernardin Joseph Louis 62

Aleksejeva Liudmila 189

Babarskaitė Morta 35

Baublys 208

Algirdas LDK kunigaikštis 24, 75,
233

Bernotas Gintaras 246
Bakučionis Jurgis 54, 59, 92, 129, 131 Bernotienė Regina 246
Balaišienė Marijona 208
Bičkauskas E. 54

Alkovikas A. 303

Balčius Valentas 19

Bidvienė 207

Ališauskas Vytas 185

Balsys A. 38

Bieliauskas Pranas 108

Ališauskas (ūkvedys) 250

Balsys Vaclovas 17, 18

Bieliauskienė Jadvyga 185

Aliulis Vaclovas 103, 107

Balsienė A. 258, 259

Bimbyris Antanas 250

Ambrasas Kazimieras J. 7, 86, 111

Baltakis Paulius Antanas 266, 267

Bitinaitė T. 183

Ambrazevičius-Brazaitis Juozas
6, 19

Baltraitis 248

Bitvinskas Antanas 186, 188

Baltrukas 224, 233

Andrašiūnaitė Birutė 177

Byla V. 202

Balutienė S. 251

Andrejevskis S. 212

Bladžinauskas Kęstutis 225

Banaitienė Stasė 236

Andrijauskas 247

Blažaitienė 254

Banevičiūtė Jūratė 185

Andrijauskaitė Alma 224

Blažukas Petras 194, 195

Banys Eugenijus 242

Andropovas Jurijus 52, 54, 158,
296

Bloznelis Julius Mindaugas 107

Baranauskas (kapitonas) 185

Bobkov F. D. 98

Baranauskas Antanas (poetas) 218

Bogušis Vytautas 57, 60

Barauskas S. 36

Bonner Elena 288

Angonis 230

Barbora Žagarietė
(Umiastauskaitė) 65, 66

Borisevičius Vincentas 21, 22

Antanaitis Bronius 8, 93, 123, 124,
217

Bargonas Juozas 303

Andrulytė E. F. 148
Andziulis Vytautas 171

Antanaitienė Jadvyga 123

Barystienė 252

Boruta Jonas 8, 94–96, 102, 103,
113, 139, 140, 142, 144, 155, 159,
162, 274, 276, 277

Barkauskienė Zinaida 245

Boruta Šarūnas 102

315

Chruščiovas N. S. 24, 42, 179, 272,
295

Dimbinskytė Alma 224

Bourdeaux Michaelis 269
Božytė Marytė 177

Cirkova 257

Dirvonskis J. 237, 249

Brazaitis (Ambrazevičius) Juozas
6, 19

Cukuras Vilnis Viktoras 227, 228
Čaikauskaitė V. 54

Diržinskaitė-Piliušenko Leokadija
194, 204

Brežnevas L. I. 30, 39, 42, 179, 198,
240, 241, 280–282, 298, 299

Čekenis 172

Diržius 230, 231

Čepėnas Juozas 303

Ditkevičius Viktoras 14

Brilienė Ona 253, 254, 280

Černa A. 303

Dobilaitis Juozas 60

Briliūtė Birutė 8, 89, 95, 125, 139,
146, 147, 158–162

Černeckis Voldemaras 16

Dobrovolskis Stanislovas 178, 204

Černiauskas Ričardas 107, 220
Červokas Z. 303

Dovydaitis Gvidonas 8, 54, 194,
238, 241, 288

Čėsna 283

Dovydaitis Pranas 171

Česnauskas Stepas 202

Dranginytė Ona 8, 96, 153

Česonienė Danutė 257

Dručkus Andrius 200, 201

Čiplys Kazys 303

Dudko Dimitrijus 52, 95

Čistiakovas Igoris 184

Dulcienė Aldona 246

Čiukovskaja Lidija 288

Dulksnys Kazimieras 63, 226

Čiurlionis J. 303

Dumbliauskas Petras 99, 105, 194,
288

Boškovičius (Bosckovich) R. J. 111

Bubas Jonas 303
Bubnys Prosperas 30, 280, 291
Bučinskas Juozas 213
Budavičius A. 207
Budrikas Julius 295
Budriūnas P. 207
Bukauskaitė 256
Bukaveckienė 205
Bukovinskis Vladislavas 101
Buliauskas Jonas 36, 110, 303
Bumbliauskaitė Rita 247

Dabrila Justinas 17, 18
Dailydė J. 207

Dimskienė 202

Dvarionas Balys 255
Dzekunskas Jonas 303

Buožius M. 202, 215

Dainauskaitė Genutė (Eugenija) 8,
32, 33, 36, 37, 91, 138

Buožienė 243

Dambrauskas Liudas 185

Eigminas Kazimieras 177

Burauskaitė Birutė 177

Dambrauskas Vaclovas 19

Eimaitytė Elena 177

Burba Zigmas 224

Dambrauskienė M. 185

Eitmanavičiūtė J. 204

Burneikis Bronius 179

Damušytė Gintė 8, 107, 263, 264

Endziulaitis Antanas 16

Bukutė Stasė

Danilevičius Ignas 75

Esipo Romanas Stepanovičius 272

Butkevičius Povilas 249

Danyla Jonas 7, 103, 167, 303

Falke Peteris 269

Butkevičienė Janė 257

Danys Jonas 303

Federavičienė Birutė 185

Butkevičiūtė-Jurkuvienė Ramunė
185, 249

Dapkevičienė 232

Ferensas Petras 8, 156, 162

Daračienė 207

Freigobienė 243

Daraška Juozas 257

Gaidelis J. 207

Darius S. ir Girėnas S. 33, 37, 138

Gaidelienė 207

Darvydas 255

Gailiušytė Domicelė 254

Daugėla Jonas 19

Gaižauskaitė Saulė 224

Daugirdaitė-Sruogienė V. 14

Gajauskas Balys 78, 251

Daunys 252

Garuckas K. 286

Chaime Sinas (Jaime Lachica Sin
O.F.S.) 64

Daunoras 205

Gaščiūnas K. 215

Degutis Vaclovas 194, 288

Gaučytė Aurelija 224

Chmieliauskas Darius 107

Degutienė Irena 175, 176, 275

Chodorovič T. 174, 175

Deltuva Albinas 194, 288

Gavėnaitė Monika 8, 36, 54, 79, 91,
110, 143, 160

Choroškovai 255

Dėnas Vytautas 182

Butkus I. 216
Butkus V. (kunigas) 283, 284
Butkus (įgaliotinis) 249
Butnorienė N. 258
Butvila Vladas 303
Buzas Povilas 89, 92, 93, 122, 153,
172, 304
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Dzeržinskis F. 59, 187

Gavėnas (tardytojas) 154

Gediminas LDK kunigaikštis 2, 23,
24, 172, 233, 262, 264, 265

Griškaitytė Rita 291

Jankauskienė 256, 258

Griškaitytė Roma 291

Janulevičiūtė Veronika 177

Gedvila Jonas 215, 295

Griškevičius Petras 37, 54, 56, 67,
184, 210, 296

Janulis (gydytojas) 258

Gelčienė 231
Gelčius Gytis 41

Grybauskaitė Dalia 2, 176, 275, 276

Janulis Anastazas 8, 89, 92, 93, 122,
124, 304

Gelgota Vincentas 182

Grybauskienė Vanda 257

Janulis A. (vargonininkas) 153

Genevičius P. 303

Groër Hans Hermann OSB 62

Janulis Prutenis 185

Genzelis Bronius 62, 63

Grušas Romualdas 224

Januševičius A. 19

Geraltauskas A. 41

Gudaitė Elena 224

Gerbutavičius P. 303

Gudaitytė Marytė 251, 252

Jasukaitytė-Ašmontienė Virginija
177

Germantas Pranas 19

Gudas 131, 167, 168, 184

Jatulis Jonas 303

Germanienė G. V. 278, 312

Gudelis J. 110

Gerulaitis Zenonas 16

Gudžiūnas 114

Jaugelis Virgilijus 8, 89, 92, 94,
119–122, 130, 276, 288, 304,
309, 314

Getė Johanas Volfgangas 23

Gustainis Z. 303

Jocas 251

Giedraitis Mykolas (palaimintasis)
227, 228, 308

Gustaitis A. 194
Gustaitis Vytautas 275

Jonas Paulius II 44, 45, 51, 68, 108,
119, 218, 253

Girnius J. 110, 166

Gutauskas Algirdas 63, 226

Jonys J. 303

Gylys 237

Guzevičius A. 15

Jonkaitis Kazimieras 16

Gylys Algis 250

Höffner Joseph 62

Jucevičius Antanas 185

Gylys Antanas 195

Hitleris 14, 178

Judeikis 291

Gylys J. 303

Ibianska Vanda 107

Gniazevičius 182

Ignotas Mykolas 54

Judikevičiūtė Janina 8, 96, 159,
160, 274

Gorbačiovas M. 57, 61, 62, 65, 67,
70, 78, 106, 191, 224, 251, 300

Isakovas 257

Juknelis R. 42

Ivanauskas Kęstutis 293

Juknevičius Andrius 19

Yla Stasys 45, 166

Juodagalvis M. 300

Jablonskis Jonas 171, 200

Juodagalvienė E. 246

Jagėla Jonas 102

Juodelis Jonas 283, 303

Jagminas Leonardas 103

Juodišius Jonas 16, 101

Jakavonis Ambraziejus 185

Juodžytė Jolanta 224

Gražulis Juozapas 40, 41

Jakimavičius Antanas 29

Juozapaitytė Gaudenta 185

Gražulis Petras 78

Jakimavičius Leonas 29

Juozėnas 215

Gražulis Kazimieras 197

Jakimavičienė (direktorė) 248

Juozumaitė Stefanija 258, 259

Grigalevičius Kazys 171

Jakučionytė Reda 177

Juraitė Audronė 291

Grigaliūnienė I. 241

Jakučiūnas Zenonas 177

Jurevičius 172

Grigas R. 15, 19, 24, 27, 56, 60, 61,
85, 125, 189, 193, 210, 235, 250,
260, 261, 271, 274

Jakuninas Glebas 87, 88, 91, 93, 95,
261, 276

Jurevičiūtė M. 232

Jakuntavičiūtė Angelė 141

Jurgilas A. 303

Grigas Pranas 242

Jakutis I. 299, 300

Juška Alfonsas 177

Grinius K. 229

Jakutytė Daiva 243

Juška Antanas 303

Griškaičiai Ona ir Romas 8, 156,
162

Jalinskas Vincentas 55, 73, 122,
194, 217

Juška Arvydas 55

Grabnickas Alvydas 60
Grauslis Alfonsas 121
Grauslis Vaclovas 186
Gražys Juozas 30, 89, 171
Gražulis Antanas 105, 107, 156,
185, 193, 210, 232

Jareckas Bronius 199

Jurgaitis Jonas 303

Juškauskaitė Julija 8, 32, 33, 36, 37,
91, 138
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Kazimieras (šventasis) 199, 226,
267

Ksavelis 78

Juzėnaitė Marijona 141
Kabelis Vytautas 255

Kazlauskienė (mokytoja) 238

Kubilienė Rasa 176

Kačerginskas 291

Kazlauskienė I. 207

Kučinskas A. 19

Kačinskytė Rasa 224

Kazlauskas Jonas 231, 303

Kučinskaitė Antanė 74

Kadžius Alfonsas 303

Kazlauskas Vytautas 8, 267, 268

Kudirka Simas 174, 263, 314

Kajeckas Remigijus 242

Kazlauskaitė R. 241

Kudirka Vladas 185

Kamarauskas S. 233

Kažys 128, 129

Kudirka Vincas 110

Kaminskis J. 212

Keina Algimantas 52, 73, 93, 95,
140, 291

Kudriašovas 133

Juškevičienė 213

Kalinauskas Leonas 52, 78, 93, 217,
251

Kelpša Saulius 105, 146

Kubilius Andrius 176

Kulikauskas D. 168

Kanevičiūtė Donatė 177

Kėvalas Kęstutis 10

Kunevičius Lionginas 8, 99, 110,
156, 194, 288

Kanoneka V. 147

Kezytė Aldona 255, 256

Kuncevičiūtė Magdalena 212

Kapitančiukas Viktoras 92, 95

Kibickaitė Bronė 126, 131

Kuneikienė 237

Kaplanaitė Jūratė 251

Kimbrys Petras 185

Kaplun Irina 288

Kiškis S. 167, 303

Kuodytė Ksavera Julija 8, 96, 104,
141, 142, 147, 161, 164

Kapsukas V. 242, 255

Klimas B. 303

Kuolelis J. 183

Karaliūtė Aušra 147

Klimaitė Monika 220

Kurklinskienė 185

Karčiauskas V. 29

Klingenbergas Nikolajus 211, 212

Kurklinskas Ramūnas 185

Karnilov Vladimir 288

Kmieliauskas Antanas 188

Karosas Mykolas 303

Kolgovas 90, 127

Kuzminskas Kazimieras 8, 264,
265, 312

Karsavinas Levas 101

Kontrimas 204

Kvietkauskas Juozas 294

Katilius Juozapas 171

Kopelev Lev 288

Labanauskas Kęstutis 177

Katkauskaitė Aldona 205

Korsunskaja Irina 174

Labokaitė 243

Katkienė 213

Kosakauskis Kalikstas 295

Labukas J. 90, 283, 284

Lajauskas Matas 19
Kovaliovas Sergejus 87–90,
172–176, 261, 276, 304, 308, 311, Landa Malvina 288
Kauneckas Jonas 8, 47, 48, 52, 91,
313, 314
Landsbergis Vytautas 176
93, 95, 116–122, 139, 140, 224,
Krasnickienė
Janina
246
Landsbergienė-Ručytė Gražina 176
247, 258, 288, 292, 295, 312–314
Kraujalis
E.
303
Lapienis Vladas 89, 91, 134, 139,
Kaušienė Jadvyga 248
Kaukėnas Danas 177

Kaušyla J. 303

Kričenaitė V. 36

Kavacivo Vasilijus Michailovičius
272

Krikščiukaitis Kastytis 193, 228

Krikščiūnas Romualdas 44, 63, 69,
72, 283
Kavaliauskaitė Ona Virginija 8, 36,
89, 92, 95, 140, 153, 156, 158– Krikštonaitis Stasys 303
160, 162, 274, 314
Kringelis Edmundas 249
Kavaliauskas I. 303

Kryginas 67

Kavaliauskas T. 29

Krištapavičius 257

Kavaliukas 209

Krivaitis Č. 110, 282, 283

Kavaliūnas L. 194, 266

Krupova 257

Kavoliukas Vladas 250

Krušnauskas Kazimieras 15

Kazanavičius 110

Krūminis Viktoras 185
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160, 166, 167, 170, 276, 285, 304,
314
Lapinskas 55
Lapinskas J. 250
Laurenčikas Juozas 303
Laurinavičius B. 65, 85, 184, 187,
188, 286, 307, 311
Lauriūnas (Laurusevičius) Jonas 8,
93, 102, 103, 106–113, 313
Laurusevičiūtė Ieva 110
Laužikas Rimvydas 277
Laužikas V. 241

Lavutas (Lavut) Aleksandras
87–89, 261, 274–276, 288

Maniušis J. 44

Mažeika (mokinys) 247

Malinauskas Povilas 171

Maželis Petras 108

Lazauskas Jonas Algirdas 185

Mališkaitė Bernadeta 8, 89, 92, 95,
137, 139, 156, 157, 163, 277, 311

Mažylis P. 251, 252

Lazutkin 187
Leitas 213

Marcelė (Maironio sesuo) 202, 203

Meidus J. 283

Leninas V. I. 25, 137, 149, 183, 233,
241, 247, 285, 296, 301

Marcinkevičius Juozas (kapitonas)
42, 55, 169, 184

Meiliulis Voldemaras 252

Lermontovas M. 133

Marcinkevičius Česlovas 257

Lert Raisa 288

Marcinkevičius Jonas 212

Leskauskas P. 303

Marcinkevičius Justinas 253

Leščiauskas 250

Mardosa Br. 38

Levin E. 76

Margevičius Petras 303

Levinas Chanonas 20

Markevičius 172, 193

Levrenovas Artūras 31

Marksas K. 25, 233

Liekis Algimantas 114

Maršėnaitė Valė 249

Liepa Petras 303

Martin Andrė 269

Lybikas Edvardas 249

Martinaitis Paulius 185

Limantas 250

Martinaitytė Teklė 188

Liubšys Antanas 55, 56

Martinkėnas Vincas 15

Liudvikas XVIII 229

Martišius Feliksas 23

Liukinevičiūtė Regina 213

Masalskis J. 303

Livcak Viera 288

Masilionis Algirdas 60

Lomanas Juozas 303

Masilionis Stasys 303

Lomonosovas M. V. 172

Masiliūnas Jonas 16

Lukas Z. 232

Masiulytė (Paliulenė) Karolina 269

Lukėnas Kostas 185

Maskvytis J. 194

Lukošaitis Antanas 194, 217, 229

Matelionis Juozapas 303

Lukoševičius Alfonsas 224, 295
Lukšas A. 20, 25, 188, 313

Matulaitis (Matulevičius) Jurgis
(palaimintasis) 226

Lukšaitė Stanislava 186

Matulaitis J. (kunigas) 303

Lukšys Tomas 173

Matulevičius J. (saugumietis) 184

Maceina Antanas 110, 165, 166,
172, 184

Matulevičius Juozapas 28, 29, 34,
36, 38–42

Macijauskienė M. 202

Matulis Jonas 303

Misiulis E. 38

Mackonienė Gražina 112

Matulis Rimantas 178, 185, 204

Misiūnas H. 303

Mačikėnas Virgilijus 252

Matulis R. (kraštotyrininkas)

Misius Kazimieras 178

Matulionis Jonas Kastytis 54, 56,
62, 65, 73, 91, 94, 113–115, 139,
Maironis 71, 202, 227, 228, 231, 251
147, 160, 161, 186, 210, 229, 304,
Maksvytis Jonas
307, 312
Mačiulis Antanas 194, 195

Makštutis A.

Matulionis Teofilius 21, 50, 192

Malakauskas Algirdas 267

Mažeika Leonas 188

Malakauskas 291

Mažrimas (gydytojas) 214, 215

Meilus Kazimieras 195
Meiman Naum 288
Menčinskienė Eugenija 162
Merkevičiūtė Vida 249
Merkys Vytautas 103
Merkulovas V. 15
Meškauskas Anicetas 303
Meškauskaitė Donata 8, 93
Michelevičius Vladislovas 63, 69
Mickevičius Adomas 57, 58, 60
Mickevičius (mokytojas) 238
Midvikis Regimantas 222
Mikalajūnas S. 194
Mikalauskas J. 99
Miknevičius K. 303
Mikulevičienė Eugenija 209
Milašius A. 303
Milašius Stanislovas 213
Mileris Adomas 215, 295
Miliauskienė J. 232
Mincevičius Vincentas 8, 268
Mindaugas Lietuvos karalius 24,
115, 233
Milius 237
Milius Linas 246
Misevičius Alfonsas 74

Misiūtė Adelė 185
Mišutis P. 183, 290
Mikelinskas Kazys 303
Mitrikas Antanas 303
Mitkinas Nikolajus 80
Mykolaitis-Putinas V. 132
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Mocartas A. V. 125

Pacas Kristupas Zigmantas 184

Mockevičienė 257, 258

Packevičius Jonas 17

Pilelis Vytautas 35, 36, 89, 90, 95,
126, 129–131, 135

Mockevičius 257

Pajerskaitė Albina 107

Pilipavičienė 247

Mockevičius Juozas 168

Pakamanis A. 252

Pilka Jonas 47, 303

Mockevičius (žudikas) 188

Pakrovskis 236

Pinkevičius V. 303

Mockienė 235

Paliokas Algirdas 107, 110

Plechavičius Leonardas 221

Mockus 257

Plėsnys Albinas 185

Molytė Stasė 258

Paliulienė Karolina (Masiulytė)
269

Molodkinas Sergiejus 250

Palšis P. 215

Molotovas 14, 57, 58, 61, 79, 101,
166, 171, 187

Paltarokas Kazimieras 97, 108, 123

Plumpa Petras 7, 8, 30–32, 88, 89,
107–109, 130, 165, 166, 168, 171,
173, 185, 276, 285, 304, 313

Mončis Žanas Kristofas 269

Papečkys Juozas 16

Monti Pietre 268

Pasiliauskas Algis 217

Montvila Kazimieras 194, 217

Patackas Algirdas 162, 185

Montvilaitė Marytė 153, 160

Patackas Antanas 185

Morozovas P. 25

Patackienė Nijolė 185

Motina Teresė 27

Patriubavičius A. 168

Muliuolis Gediminas 250

Paulaitis Petras 101

Nacevičius Vladas 101

Paulavičienė R. 15

Nagulevičius Jonas 303

Pečeliūnas Povilas 184

Povilonis Liudvikas 39, 50, 51, 63,
69, 179, 226, 283

Nalivaika Vytautas 76

Pelešynas Steponas 303

Povilonis Vidmantas 204

Naprienė Karolina 244

Petkevičaitė-Bitė Gabrielė 119

Prajara Vytautas 196, 197, 231

Našlėnas Petras 8, 94

Petkevičius J. 98

Pranaitis Jonas 239

Navickas Jonas 19

Petkevičius M. 303

Navickas Zenonas 227, 303

Petkus Viktoras 78

Pranciškus (popiežius) 10, 21, 84,
119

Navickaitė Genovaitė Rita 8, 31,
89, 92, 93, 134, 138, 148–152,
154, 158, 276, 304.312

Petraitis Romualdas 277

Pranckūnaitė Ona 89, 91, 164

Petraitis Vladas 195

Prapiestis Juozas 37, 185

Petraitienė Irena 109, 260–268

Pratkelis Leopoldas 303

Petraitytė 247

Preikšas Juozas 57, 63, 69, 72

Petrašonis Vytautas 185

Prijelgauskas Henrikas 303

Petrauskas Algimantas 178

Pudžemys Adolfas 295

Petrika Jonas 17, 18
Petrikienė Teresė 8, 92, 150, 154

Pugevičius Kazimieras 8, 88,
262–264, 266, 312

Petronis A. 286

Pupkevičiūtė Bronė 254

Petronis Povilas 89, 168, 304

Puriuškis Izodorius 303

Petrošis 243

Putinas Vladimiras 175

Petrošius Jonas 8

Puzaras Petras 295

Petruškevičius 127, 128

Puzonas Liuvikas 10, 303

Petruškevičiūtė (meistrė) 256

Puzonas Rokas 60, 61, 227, 228

Petruškevičiūtė Jūratė 247

Pūkas Vytautas 193, 194

Pijus XII 108

Racevičius Paulius 19

Neciunskas Z. 303
Nekipielov Viktor 288
Nenėnienė B. 17
Nikolajus I 272
Nikolaev Evgenij 288
Nykštus Petras 208
Noreikienė Donata 206, 241
Norkai Stanislava ir Vytautas 8, 162
Norvaišas Egidijus 178
Norvila Rimantas
Olšauskas 186
Orlickas P. 194
Osipova Tatjana 288
Oškelienė Dana 246
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Papečkienė S. 107

Pliusinas A. P. 173

Podjapolskij G. 175
Podjapolskaja (Petrenko) Marija 288
Pokrovskis Fiodoras 226
Poleikienė 232
Posaškova Olga 175, 176
Poška Tadas 295
Povilaitytė Teresė 178
Povilanskis Benediktas 186

Racingeris Jozefas (Joseph Alois
Ratzinger) 268

Ričkutė (partijos sekretorė) 248

Sėlenienė Magdalena 214

Riklikienė 236

Semenauskai Vytautas ir Teresė 291

Račiūnas Pranciškus 8, 36, 93, 103,
194, 267, 268, 283

Rimkus A. (ministras) 246

Semenauskas Vitalijus 291

Radzevičius 204

Rimkus Antanas (tardytojas) 36,
90, 128, 204

Senkus Vincentas 295

Radzevičienė Z. 258, 259

Rodrigezas Chose 269

Rainys R. 64, 89, 161, 163, 184

Senulis Petras 303

Ručienė A. 241

Raižytė Aldona 140, 146

Sidaras Vytautas 283

Rudaitis Izidorius 204

Senovaitienė Julija 207

Silickas Mykolas 303
Rugienis Justas 36, 44, 45, 138, 191, Simanavičius 202, 235
Ramanauskas Pranciškus 22, 23, 101
198, 299
Simokaitis Albinas 178
Ramonas Alfonsas 178
Rukša Vladas 185
Smolinskis S. 303
Ramoška Gytis 185
Rukšėnas 184
Simonaitis A. 286
Rasiukevičius 208
Rupšys Rimas 246
Simutis Liudas 185
Rūkas 258
Rastenis Vincas 74
Sinkevičius 237, 240
Sabalius Zenonas 250
Raškauskas Algis 247
Sirūnas Kazimieras 189
Sabaliauskas 188
Raškinis Arimantas 107, 173, 255
Skabeikienė Marijona 8
Sabanskis 214
Raškinienė Danutė 255
Skaržinskienė Benedikta 162
Sacharovas Andrejus 90, 99, 174,
Rauba Antanas 303
Skiparis Antanas 256
192, 288
Rauda Petras 101, 126, 303
Skiparienė Marija 256
Sadeckienė 250
Raudžius 172
Sadūnaitė Nijolė 8, 36, 57–59, 79, Skiparis Vytautas 256
Raugalienė 208
87–90, 95, 106, 125, 126, 134, Skiparytė Audronė 256
Razgus 236
136, 137, 139–143, 147, 151, 152, Skuodis Vytautas 93
Razmantas Juozapas 54, 79, 213
158, 159, 162, 173, 269, 270, 274,
Sladkevičius Vincentas 7, 24, 30,
276, 285, 304, 308, 313
Razulevičius Rolandas 185
42–51, 60, 63, 67–73, 82, 83,
Sadūnas Jonas 135
100, 102, 192, 226, 280, 283, 284,
Razvanavičienė 247
303, 306
Saja Kazys 196
Ražukas Boleslovas 94
Rajeckas V. 254

Ražukas Petras 193, 194

Sakalauskas Antanas 204

Reiganas Ronaldas 62, 101, 265,
266, 270

Sakalauskienė 239

Slipijus Josifas (Josyf Slipyi) 44, 101,
282, 307

Sakavičius Gintas 251

Smetona Antanas 24, 101, 110

Reinys Mečislovas 23

Sakavičius Vytas 251

Sodeikienė G. 107

Rekašius Arūnas 185

Solova Galia 173

Rekašius Liudas 303

Salpeteris (Salpeter) Edwin Ernest
111

Rekunkovas 59

Samajauskas 208

Soroka Gintautas 237

Remeikis Jonas 249

Sambora Henrikas 185

Spudas Gasparas 303

Repšys (vairuotojas) 257

Samore Antonio 44, 282, 307

Spengla Vidas 33, 314

Repšys Ričardas 227

Sasnauskas Julius 60

Sprangauskas Kazys 16

Riabinas 184

Saudargas Algis 185

Sraurylaitė Marytė 207

Riaukaitė 208

Saudargaitė Aušra 185

Ribentropas (Joachim von Ribbentrop) 14, 57, 58, 61, 79, 166, 171,
187

Saunorienė I. 235

Stakėnas Vaclovas 8, 52, 93, 189,
194, 288

Saulaitis Antanas 107

Staliauskienė Aldona 245

Savio Domininkas 151

Ričkutė Violeta 224

Sekkis (Pietro Angelo Secchi) 111

Stalinas J. 14, 15, 17, 24–27, 42, 56,
59, 178, 179, 232, 286, 306

Solženicynas Aleksandras 173
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Staliliūnaitė Rūta 80, 314
Stančiauskas Z. 303

161, 173, 228, 229, 247, 249, 251,
276, 288, 292, 307, 312

Šmitaitė Lina 238
Šneideris Rolandas 246

Stanelytė Jadvyga 8, 88, 93

Svedaravičius 208

Šomkaitė Rožė 8, 88, 141, 261, 262

Stanišauskas Jokūbas 16

Sventauskas 184

Štimplė J. 79

Stankevičius Edma 178

Šakenis Konstantinas 16

Štorbenkienė Birutė 243

Stankevičius St. 303

Šakinis 291

Šukys Bronius 283

Stankevičius Zigmantas 19

Šalčius Juozas 173

Šulcas A. 256

Stankevičiūtė 237

Šalčiūnas R. 303

Stapulionis 199

Šalkauskienė Julija 74

Starkus Zigmas 16

Šalna 249

Šuliauskaitė Gerarda Elena 32, 33,
36, 86, 91, 95, 104, 106, 137, 138,
145, 147, 156–162, 254, 277, 314

Stasytis Aloyzas 246

Šapalas J. 110

Šveikauskas Benediktas 19

Stašaitis Jonas 98, 121, 304

Šapoka A. 101, 182, 185

Talaišis Bernardas 295

Staškūnas Petras 80

Šapoka Leonas 188, 294, 295, 307

Tamašauskas Lionginas 303

Statkevičius Algirdas 184
Steponaitis G. 194

Šarakauskaitė Ona 8, 140, 158–160, Tamašauskienė (mokytoja) 258
Tamašauskienė E. 251
163, 164, 314

Šarkaitė 243
Steponavičius Julijonas 8, 30, 42–
45, 50, 55, 63–67, 72, 73, 78, Šaukienė M. 228, 229
82–85, 103–108, 112, 140, 144, Šaulys Pranas 225
159, 188, 192, 226, 280, 284–289, Šeduikienė A. 256
296, 306, 309
Šekspyras Viljamas 23
Steponavičiūtė Teklė 8, 96
Šepetys Lionginas 75, 244, 245, 296
Strakauskaitė A. 249
Šermukšnis Matas 303
Strazdas Povilas 207
Šeškevičius Antanas 213, 232, 243,
Striauka 208, 213
291, 295
Stripinis 236
Šeškevičius Arvydas 2, 3, 13, 14,
16, 19, 35, 41, 279, 306, 314

Tamkevičius Sigitas 28–37, 39, 42,
47, 49, 52–56, 62, 65, 67, 69, 78,
79, 84, 85, 97, 99, 103–108, 115,
118, 119, 122, 125, 137–141, 144,
146–148, 150, 153–161, 163, 166,
167, 170, 173, 176, 194, 203, 229,
237, 238, 247, 251, 260–262, 274,
277, 284, 288, 292, 307, 313, 314
Tamošaitis Antanas 245
Tamošiūnienė 202
Tamulionis Juozas 225
Tamulevičius Rolandas 239

Strokatova (Karavanskaja) Nina
288

Šeškevičius Vincas 15, 23

Tarabilda Petras 242

Stonys J. 252

Šiaučiūnas Ignas 303

Tarasenka Petras 226

Stonys Mykolas 303

Šidla Voldemaras 254

Tendziagolskienė 250

Stonkus Saulius 247

Šileris Frydrikas 23

Teresius Adolfas 185

Stukas 208

Šilgalis Henrikas Kęstutis 76

Teresiūtė Regina 8, 55, 252

Stukėnas 246

Šilingas Stasys 16

Terleckas Antanas 57

Stukienė 266

Šimašis Kostas 303

Ternovskij Leonard 288

Stulginskis Aleksandras 16

Šimonėlis Jurgis 303

Tihameris Totas 165

Subačius 250

Šinkūnas B. 207

Tiškevičius Antanas 65

Sudavičius Bronius 242, 248, 254

Šinkūnas Kazimieras 245

Tiškevičius Jurgis 222

Sujuta 204

Šiugžda Edvardas 107, 185

Tomaševičius Benediktas 16

Surplienė J. 232

Šiurys J. 181

Tomkus J. 303

Sutkus Jonas 16

Šlapelis Bronius 189
Svarinskas Alfonsas 36, 37, 47,
Šlenfuktas S. 38, 39
52–56, 62, 67, 69, 73, 79, 85, 87,
Šlikas Juozas 110
91–95, 97, 100–104, 115, 118,
122, 134, 138–143, 154, 155, 160,

322

Tonkūnas Juozas 16
Trinkūnas Jonas 178
Truchiljas Alfonsas Lopezas (Alfonso López Trujillo) 269

173, 194, 247, 276, 280, 288, 291,
292, 311, 312

Tiškus E. 244

Valenčius 247

Trofimovas 174

Valenta Juozas 19

Tučkus Andrius 60, 248

Valiukėnas Stanislovas 114, 169, 286 Zigmantas A. 257
Zimkus Rimantas 185
Valutkevičius Romas 40

Tumėnas Justinas 171

Tumėnas Kazimieras 38, 39, 44, 47, Varnelė Povilas 74
194, 205, 206, 213, 283–285, 300, Vasauskienė Zita 259
306
Vasiliauskas V. 42, 227
Turčianinovas A. 212
Vasiliauskienė Aldona 114
Tutinas Jonas 19
Vazgelavičiūtė Bronė Pija 87, 106,
Tverdochlebovas Andriejus 173
143
Uksaitė Rėda 224
Vega Ignatius Prieto 269

Zinkevičius J. (tardytojas) 209, 237

Urba Jonas 255

Vėgėlė Balys 19

Žebrauskas Algirdas 225

Urbonas B. (direktorius) 239, 240

Veizbergaitė Zita 249

Želvienė 156, 162

Urbonas V. (kunigas)194

Vėlavičius Vincentas 47, 52, 91, 97,
247, 288, 292, 295

Želvienė Irena 247

Urbonas Juozas 210, 229

Velikanova Tatjana 87, 88, 174,
175, 261, 288

Žemaitis Juozapas (vyskupas) 194,
230, 231, 275

Urbonaitė Adelė 185

Venckus P. 303

Urbutis 236

Verbickas 202

Žemaitis Romas 114, 147, 155,
160, 307

Urusovas A. 212

Verseckienė Stefa 245

Žemaitis (docentas) 252

Uogintas V. 204

Vičini (Viccini) A. 269

Žemėnas Kazimieras 7, 94

Užkuraitis Vytautas 186, 188

Vikšnelis Titas 303

Žeižienė 238

Vadimov Georgij 288

Vilkas Algis 235

Žibūda Romas 209. 251

Vaicekauskas 257

Vilkončius V. 278, 312

Žiemelytė Rima 291

Vaičekauskas Apolinaras 225

Vitkauskaitė Ona 8, 89, 92, 93, 134,
154, 158, 164, 304

Žilevičius 204

Vitkevičius Pranas 19

Žilinskas Aleksandras 16

Vaičiūnas Antanas 73

Vivulskis Antanas 75, 76, 312

Žilinskas Algimantas 33

Vaičiūnas Vaclovas 15

Vyšniauskas (komunistų partijos
skyriaus vedėjas) 254

Žilis Stasys 16

Urbonas V. (tardytojas) 96, 193
Urbonas J. 203

Vaičius Antanas 50, 51, 67, 69, 72,
73, 117, 225, 226, 294

Vaičiūnas Vytautas 8, 87, 93, 274, 276
Vanagas 208

Vyšniauskas O. 40, 41

Zubrus Jonas 167, 231, 303
Zurnandžian D. 38, 39
Žakas 238
Žakevičius Antanas 303
Žalionis Romas 224
Zažeckas Č. 303

Želvys Egidijus 247

Žilionis 247

Žilys K. 303
Žitkevičius Jurgis 123

Vanagaitė Zita 178

Vytautas LDK kunigaikštis 233,
242, 243

Vainoras Alvydas 55

Volskis Vytautas 185

Žiugžda P. 303

Vaišnoras Eduardas 303

Volteras 23

Žukauskas Raimundas 275

Vaišnorienė M. 232

Voss Eugenijus 269

Žukauskas Šarūnas 200, 204

Vaitiekūnas 245

Vozbutas Petras 257

Žukauskas Vytautas 110

Vaitkutė Milda 117, 117, 314

Vozbutienė Vanda 257

Žukovskis V. 212

Valaitis J. 215

Zaikauskas E. 257

Žvinys J. 303

Valatkevičius Romas 29

Zdanevičiūtė 207

Valadka P. 303

Zdebskis Juozas 30, 36, 42, 47, 65,
85, 91, 93, 97–100, 104, 105, 108,
117, 120, 144, 159, 162, 166, 168,

Valdheimas Kurtas 30, 166
Valeika V. 41

Žitkutė Vilija 247
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Vietovardžių rodyklė
Abezė (Minlago lageris) 101

Betygala 101

Filipinai 64

Adutiškis 108, 184, 187, 188, 301

Bijutiškis 167

Freda 302

Adakavas 116

Birštonas 172, 182

Gadūnavas 223

Airija 62

Birutės kalnas 200

Galvės ežeras 214

Akmenė 293, 295

Biržai 45, 164, 255, 303

Gardai 222

Aleksotas 186

Braziūkai 186

Gargždai 208, 213, 232, 237, 243, 293

Alytus 6, 28, 29, 32, 34, 36, 38–42, Bruklinas 264
52, 97, 101, 116, 117, 121, 138, Budapeštas 26
157, 163, 185, 189, 197, 232, 233,
Budavonės miškelis 17, 18
281, 297, 301, 312, 313
Būdvietis 156
Alkakalnis 297

Garliava 156, 231
Gaudanavas 186
Gaurė 78, 186, 280, 292
Gervėčiai 272

Alksnėnai 229

Christopolis 175

Giedraičiai 227, 228

Alksninė 123

Čečėnija 175

Girdžiai 235

Alsėdžiai 186, 222, 224, 294

Černiachovskas 87

Girkalnis 282

Altajaus kraštas 16, 97

Čikaga 6, 59, 62, 126, 134, 173, 260, Gorkis 170
265, 308
Griškabūdis 186
Čita 114
Gruzija (Sakartvelas) 97, 218

Alvitas 94

Amerika 8, 141, 149, 191, 264, 265,
Dambava 123
283
Danija 264
Anykščiai 102, 123, 207, 245

Grūstė 179, 181, 312
Gudeliai (Marijampolės r.) 97, 99

Armėnija 97

Dapšioniai 123

Australija 62, 262

Daugai 34, 47

Helsinkis 39, 62, 90, 184, 187, 234,
239–241, 286, 287, 296, 299, 306

Austrija 62, 262

Daugirdai 189

Hvangė (Wankie) 269

Aušros Vartai 44, 51, 80, 105, 126, Daugpilis 166
139, 232, 269, 302
Debeikiai 245

Igliauka 28, 101, 196

Aviliai (Zarasų r.) 123

Deltuva 100

Ignalina 59, 109, 111, 194, 206, 246,
299, 300

Azija 19, 272

Detroitas 102

Irkutskas 49

Ąžuoliniai 238

Didvyžiai 229, 230

Italija 102, 268

Bačkininkai 172

Domantai 202

Ivjė 272

Bagotoji 92

Donauvertas (Donauwörth) 269

Ivonys 245

Balbieriškis 186

Dotnuva 186

Įsrutis 87

Baltarusija 16, 46, 59, 61, 87, 185, Druskininkai 110, 155, 203, 246, 250 Jaroslavlis 170
204, 205, 272
Jasonys 123
Dubingiai 54, 139
Baltimorė 264
JAV 12, 62, 88, 101, 102, 107, 141,
Dubrovo lageris 101
147, 159, 174, 187, 211, 260–267,
Baltupis 228
Dukstynos kapinės 102
270, 277, 282, 283
Baluškiai 265
Dūdos 272
Jieznas 172
Bartininkai 55
Dūkštas 153, 186
Jonava 19, 182
Batakiai 78, 186, 280, 292, 294
Eišiškės 100
Joniškis 19, 44, 60, 103, 241
Bavarija 269
Elektrėnai 49
Joniškėlis 187, 199, 306
Belgradas 234, 306
Estija 16
Josvainiai 52, 78, 105, 186, 251
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Judrėnai 201

Jurbarkas 202, 215, 218, 235

Kybartai 8, 36, 39, 52, 54, 55, 69,
87, 91–94, 96, 101, 105–107, 114,
115, 121, 122, 138–141, 144–147,
153–163, 170, 203, 210, 229, 237,
238, 248, 291

Kabeliai 102, 108, 110, 111

Kirdonys 164

Jukiškis 123
Juozapavas 186, 294

Kadrėnai 100

Klaipėda 26, 49, 51, 62, 66, 67, 72–
74, 82, 146, 148, 154, 174, 179,
Kaišiadorys 19, 47, 50, 51, 60, 69,
201, 208, 214, 218, 232, 243, 259,
73, 115, 124, 153, 166, 169, 183,
293, 295, 297, 298
227, 283, 284, 296, 298, 303, 306
Klivlandas
264
Kalesninkai (Šalčininkų r.) 100
Kalesninkų miškelis (Alytaus r.) 19

Klovainiai 186

Kalinino lageris 171

Kolyma 175

Kalvarija (Marijampolės r.) 97, 186, Kolumbija 269
297
Komija 16
Kamajai 257

Kavarskas 102

Kapčiamiestis 97, 209, 251, 281

Krasnojarskas 16, 170

Kapsukas (Marijampolė) 69, 145, Kražiai 105, 210–212, 312, 314
146, 182, 212, 247, 281
Krekenava 123
Karaganda 171
Kretinga 186
Karaliaučius 141, 178

Krikštonys 301

Karklėnai 235, 306

Krinčinas 116

Karoliniškės 255

Krivošejino 96

Karmėlava 186

Kryžių kalnas 63, 118, 201, 202,
209, 234, 297, 312

Kaukazas 178, 272

Leipalingis 86, 97, 250
Leningradas 19, 26, 299
Lenino rajonas 54, 250
Lenkija 14, 54, 63, 75, 198, 209, 253,
268, 271, 285
Lenkimai 186
Lentvaris 169
Lyda 28
Linkuva 124
Linkmenys 109, 111, 112
Lomiai 294
Lubianka 174
Lukiškės 93, 97, 115, 135, 151
Lukšiai 156, 238–240
Luokė 188, 250, 294
Lvovas 272, 273
Madridas 187, 313
Mankūnai 185
Marijampolė 17, 19, 23, 69, 97, 101,
145, 146, 152, 155, 160, 170, 196,
212, 213, 226, 247, 307
Maskva 7, 14, 15, 19, 23, 26, 27, 30,
46, 47, 56, 66, 67, 70, 71, 85–95,
106, 107, 113, 116, 118, 130, 139–
141, 149, 150, 159, 162, 163, 166,
172–176, 179, 183, 196, 216, 229,
233, 244, 254, 260–263, 268, 276,
280, 282, 286, 299

Kaunas 12, 15, 19–21, 25, 28,
30–33, 41, 45, 49, 54, 59, 64–73,
80–84, 87, 89, 93, 94, 97, 98, 101,
102, 105, 108, 113–117, 120, 123,
124, 143–146, 152, 153, 156–159,
164–166, 169–171, 182–184, 186,
188–197, 200, 203, 204, 211, 226,
231, 235, 236, 248–252, 255–257,
283, 289, 297, 301, 302, 306, 307

Kroatija 111

Kaunatava 186

Kužiai 189

Kazachija 16

Kvėdarna 246

Kazachstanas 97

Labanoro giria 112

Kazlų Rūda 106, 140, 160

Lampertheimas 269

Kazokiškiai 231

Lankeliškiai 17, 39

Kėdainiai 78, 178, 182, 248

Lazdijai 55, 97, 99, 196, 198, 199, Mordovija 101, 124, 134, 135, 165,
170, 174
209, 237, 249, 250, 290, 301, 307
Mosėdis 294
Lecco (Italija) 102

Krokialaukis 52, 189
Krosna 97
Kučiūnai 198, 199
Kudirkos Naumiestis 101, 230
Kulautuva 101, 186
Kuršėnai 19, 186, 257, 294

Mažeikiai 19, 179–181, 215, 256,
293, 294
Medeljinas 269
Menciškė 209
Mergakalnis 225
Merkinė 19
Mindūnai 220
Minskas 49, 61, 87, 141
Miroslavas 101, 185, 197

Moldavija 16, 214, 272
Kelmė 55, 108, 212, 213, 218, 235, Latvija 16, 105, 166, 195, 204, 218,
Molėtai 19, 167, 220, 227
246, 294
220, 268
Molodečnas 59
Kernavė 204
Laugaliai 208
Kiaukliai 60, 61
Kiaunoriai 78
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Naujiena (kaimas) 97

Pasruojė 225, 297, 300

Rokiškis 19, 123, 165, 208, 244, 257

Naujoji Akmenė 82

Pasvalys 50, 116, 123, 199, 265

Naujoji Ūta 39

Pašilė 235

Roma 42, 46, 47, 67, 69, 70, 111,
117, 216, 255, 268, 280–283, 296

Naujoji Vilnia 254

Patilčiai 39, 101

Rudamina (Lazdijų r.) 97, 100

Nemenčinė 54, 61

Pavandenė 293

Rumokai 229

Nemunėlio Radviliškis 45, 47, 48, Pavolgis 12, 97, 272
283, 303
Pažaislis 115, 184, 302
Neris 182, 228
Pelesa 272, 273

Rusija 14, 42, 46, 60, 65, 70, 76, 90,
96, 99, 102, 118, 150, 175, 176,
179, 189, 203, 211, 212, 261, 268,
272, 278, 290, 311

Nerija 182

Ruzajevka 170

Pelyšiai 113

Niujorkas 88, 261, 262

Permė 79, 90, 96, 101, 136, 171, Salantai 293
Norilagas (Krasnojarsko kraštas) 16
172, 175, 176
Saliai 171
Novo Orlovskas 114
Perloja 242, 243, 313
Salos (Rokiškio r.) 208, 257
Novosibirskas 49

Petrašiūnai 113, 115, 165, 208

Sambija 178

Ohajas 264

Petriškiai 123

Sangrūda 186, 280

Omskas 49

Pietų Amerika 267

Sankt Peterburgas 26

Onuškis (Rokiškio r.) 123

Pilviškiai 105, 106, 159, 160, 162

Santaika (Alytaus r.) 121, 167, 282

Opšrūtai 153, 160

Pivašiūnai 51, 117

Sasnava 164

Oslas 114

Plungė 224, 291, 293, 294

Seda 181, 186, 293

Pabaltijys 205, 224, 244

Praha 26

Pagryžuvys 108, 124

Seredyna-Buda 172
Prienai 23, 28, 52, 97, 121, 172, 210, Severo Jeniseiskas 170
281, 297, 312
Sibiras 16,19, 26, 71, 90, 96, 118,
Plateliai 236
119, 129, 130, 134, 170, 172, 178,
Potma 170
191, 197, 200, 212, 228, 275, 282,
303, 308
Pskovas 170, 174

Pajevonys 120, 122, 157

Pueblo (Meksika) 102

Pajūralis 215, 293

Pumpėnai 50

Palanga 199, 200

Pusnė 19

Simnas 2, 6, 7, 14–19, 23, 27–42,
52, 86, 89–91, 116, 137, 138, 143,
145, 153, 155, 167, 189, 238, 261,
274, 301, 308, 312, 314

Palomenė 19, 167

Putnamas 88, 159

Skaistgirys 103

Palūšė 206

Radviliškis 123, 124, 218

Skaruliai 19

Pamūšis 188

Rainiai 220–222, 313

Skuodas 186, 214, 215, 236, 293, 294

Pandėlys 165, 194

Ramygala 124

Slabadai 229, 230, 307

Panemunė 188, 208

Raseiniai 53, 97, 101, 102, 228, 251, Sniečkus (Visaginas) 59
282
Skaudvilė 116, 118
Ratkūnai 165
Skiemonys 186

Paberžė (Kėdainių r.) 178, 204
Pabiržė 50
Pabradė 61
Pagėgiai 293

Paneris 182

Panevėžys 43, 49, 50, 55, 56, 61, 63,
116, 117, 119, 123, 124, 148, 151, Raudondvaris 108, 110, 166
164, 226, 265, 283, 303, 313
Renavas 181
Panų kalnas 70, 223–226, 259, 297, Rešiotų lageris 16
300, 301, 308, 313
Reškutėnai 108
Papilė 293
Riečiai 39

Smilgiai 123, 124
Smolenskas 114, 233
Stebuliai 290
Stirniai 19, 167
Stokholmas 113

Papilys 194

Ryga 195, 204, 220, 224

Paryžius 113, 229, 269

Stulgiai 213

Ryliškės 78

Stuomenys 164
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Sudanas 269

Tomskas 49, 96

Vidiškiai 100

Suvainiškis 165

Trajoniškis 116

Suvalkija 124

Trakai 60, 216, 217, 231

Viduklė 36, 53, 101, 122, 154, 160,
228, 249, 251, 257

Sverdlovskas 170

Trijų kryžių kalnas 75, 76, 314

Viekšniai 19

Svieriai (Baltarusija) 61

Tryškiai 186, 294

Viena 62

Šakiai 97, 101, 182, 186, 205, 206, Trofimovsko sala 16
230, 240, 241, 281
Tūbausiai 186
Šakynos 252
Tverė 175

Viešvilė 293
Vilijampolė 28, 97

Šaukėnai 246

Vilkaviškis 11, 17, 18, 21, 78, 86, 90,
120, 123, 124, 139, 145, 146, 149,
Ukmergė 19, 69, 100–102
153–157, 160, 162, 170, 194, 210,
229–231, 253, 254, 280, 291, 313
Ukraina 16, 46, 102, 103, 172, 272,
283
Vilkija 186

Šeduva 123, 124

Upyna 186, 292

Šeštokai 28

Uralas 17, 178

Šalčininkai 100
Šančiai 28, 186, 302

Šiauliai 19, 20, 49, 78, 97, 124, 151, Utena 59, 171, 189, 252, 256
201, 236, 248, 252, 278, 294, 296 Uzbekija 244
Šilalė 246, 293
Užpoliarė 101
Šilelis 108

Užupis 76

Šilkalnis 257

Vakarų Baltarusija 16

Šilutė 256, 293

Vakarų Europa 23, 26, 52, 62, 267
Šiluva 51, 61, 105, 124, 186, 209, Vakarų Ukraina 16
217–220, 278, 307, 309, 312
Vakarų Vokietija 79
Šimonys 113
Valakampiai 59
Šiupyliai 97
Valakbūdis 97
Širvintos 60
Valkininkai 52, 100, 108, 291
Škotija 269
Varanava 272
Šlavantai 97–100, 237, 249, 291
Varduva 61, 293
Štuthofas 19
Varėna 19, 109–111, 242, 243, 245
Šveicarija 269
Varniai 211, 294
Švenčionys 44, 61, 108, 110, 112,
Varniškės 171
184, 188, 301
Varputėnai 257, 294
Švenčionėliai 186–188, 301

Vilnius 14–18, 20, 21, 23, 33–38,
42–45, 47, 54–64, 67, 69–83, 87–
90, 94–96, 104, 106, 108, 111–
116, 123, 135–151, 153–159, 161,
162, 165, 166, 168–172, 174–179,
182, 183, 185, 187, 188, 194, 204,
205, 210, 212, 218, 220, 224,
226–229, 232, 235, 240, 242, 244,
250, 251, 254, 255, 261, 264–265,
275, 282–286, 288, 289, 296, 297,
299–301, 307, 309–314
Vilniaus Kalvarijos 20, 21, 228
Visaginas 59
Vyžuonos 171, 186
Vladimiro kalėjimas 23
Vokietija 14, 19, 20, 24, 27, 56, 62,
79, 85, 124, 125, 193, 210, 235,
250, 260, 261, 265, 269, 271, 274,
312
Zapyškis 166
Zarasai 59, 123, 185
Zimbabvė 269

Žagarė 43, 44, 63, 65–67, 78, 82,
104, 159, 188, 285, 286, 289, 297
Vatikanas
8,
15,
42,
44,
45,
47,
63,
Tambura 269
67–69, 87, 90, 106, 122, 159, 192, Žaiginys 218
Taškentas 244
198, 204, 214, 215, 246, 262, 266– Žaliakalnis 302
Tauragė 116, 186, 189, 224, 292–
268, 271, 276, 282, 284, 296, 313
Žalioji 229, 230
294
Veisiejai 237, 291
Žarėnai 252, 258
Telšiai 21–23, 51, 69, 101–103, Venesuela 102, 269
Žeimiai 124
116–118, 186, 188, 207, 215, 220,
222–225, 247, 250, 256–259, 277, Vengrija 26, 75, 137, 145
Žemaičių Kalvarija 51, 61, 186,
291–294, 297, 300, 306, 308
Vepriai 19, 228
222–224, 293, 306, 314
Tabariškės (Kauno r.) 105

Vašingtonas 263, 265, 267

Tirkšliai 294

Vėžaičiai 293

Žemaitija 82, 117, 218

Tytuvėnai 218

Videniškiai 227

Žvirgždaičiai 182, 205, 206
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