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Paviešinti neskelbti kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraščiai

Konstantino Karašausko nuotr.Kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Atskira knyga išleistus iki šiol 
nepublikuotus kardinolo Sigito 
Tamkevičiaus dienoraščius „Pries-
paudos kovos ir nelaisvės metai“ 
istorikas Arūnas Streikus prilygina 
aštraus siužeto trileriui.

Kaip sako pats kardinolas, kny-
goje jis bandė kuo tiksliausiai 
parodyti 1968–1988 priespaudos 
ir kovos metus. Visa tai, ką skaity-
tojas užrašuose-dienoraštyje ras, 
yra faktai: vardai ir pavardės ne 
tik žmonių, kurie per sovietmetį 
kentėjo ir kovojo, bet ir vykdžiusių 
priespaudą arba talkinusių pries-
paudos nešėjams.

„Tikiu, kad, išaušus Lietuvos 
laisvės rytui, ne vienas iš paminėtų 
žmonių pasikeitė, kai kurie gal net 
padarė atgailą. Todėl nemeskime į 
juos pasmerkimo akmenų: nežmo-
niškos sistemos jie buvo sužeisti 
labiau nei tie, kurie kentėjo ir ko-
vojo“, – kviečia knygos autorius.

Slenkstis, nuo kurio 
prasidėjo budimas

Tiesioginių įvykių užrašus ir 
metraščių pavidalu suguldytus liu-
dijimus labdaros ir paramos fondo 
„Bažnyčios kronika“ iniciatyva 
išleido Ateities leidybos centras.

Dienoraščio sutiktuvės įvyko 

antrą Vilniaus knygų mugės dieną, 
vasario 25-ąją, Lietuvos parodų ir 
kongresų centre „Litexpo“. Kny-
gos „Priespaudos kovos ir nelais-
vės metai“ pristatyme dalyvavo 
pats kardinolas S. Tamkevičius 
bei šių metų Laisvės premijos 
laureatė sesuo Bernadeta Mališ-
kaitė SJE. Renginį vedė Linas 
Braukyla. 2022-uosius minint 
kaip „Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronikos“ metus, prasminga prisi-
minti ir tuos žmones, kurie vedė 
į Atgimimą.

Pasak istoriko A. Streikaus, kar-
dinolo dienoraščiuose skaitytojas 
ras savotišką kronikos kroniką, 
pamatytą ir surašytą tuomet dar tik 
jauno, drąsaus ir sumanaus kunigo, 
dabar kardinolo S. Tamkevičiaus 
akimis.

„Žvelgiant iš saugaus pusės 
šimtmečio atstumo, XX amžiaus 
aštuntojo dešimtmečio pradžia 
Lietuvoje vis aiškiau matoma kaip 
slenkstis, kurį peržengus prasidė-
jo lėtas, tačiau nebeatšaukiamas 
visuomenės budimas iš sovietinės 
sistemos letargo“, – sako istorikas, 
pabrėždamas, kad ypatingą vaid-
menį šiame procese atliko grupės 
aktyvesnių kunigų inicijuotas 
katalikų sąjūdis už tikėjimo laisvę.

Okupantui liko 
tik vienas priešas

Ankstyvą 1972 m. pavasarį pas-
klido žinia apie geležinę uždangą 
įveikusį keliolikos tūkstančių ti-
kinčiųjų pasirašytą Memorandumą. 
Lietuvoje buvo pradėtas platinti 
savilaidos žurnalas „Lietuvos ka-
talikų bažnyčios kronika“. Tai 
visuomenės laisvėjimo procesui, 
istoriko žodžiais, suteikė naują 
kokybę.

„Beveik vienu metu pasireiškę 
keli drąsesni kultūrinio elito atsto-
vų bandymai kvestionuoti sovieti-
nes viešojo (ne)kalbėjimo taisyk-
les, rezonansiniai tėvo ir sūnaus 
Brazinskų bei jūreivio Simono 
Kudirkos mėginimai ekstremaliais 
metodais ištrūkti iš sovietinės ver-
gijos ir netgi Romo Kalantos susi-
deginimo išprovokuoti neramumai 
Kauno gatvėse, nors ir smarkiai 
supurtė visuomenę, tačiau, ko 
gero, taip ir būtų likę pavieniais 
protestais. O kronika ir kiek vėliau 
susikūręs Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komitetas atgijusiam vi-
suomenės pasipriešinimui suteikė 
tęstinumą ir tvarumą“, – sako A. 
Streikus.

Penkiasdešimt metų trukusi so-

vietų okupacija 
ne tik išoriškai 
pavergė žmones. 
Buvo stengtasi 
pavergti ir jų dva-
sią. Kaip sako to 
meto įvykius fi k-
savęs kardinolas 
S. Tamkevičius, 
okupantas siekė 
mus pakeisti, kad 
taptume klus-
niais Kremliaus 
sraigteliais.

„Sunaikinus 
partizaninį pa-
s i p r i e š i n i m ą , 
okupantui liko 
tik vienas prie-
šas – Bažnyčia ir 
jos žmonės, ypač 
dvasiškiai. Okupantas suprato: 
kol Bažnyčia gyva, jam nepavyks 
pavergti žmonių dvasios, todėl 
visokiais būdais – grasinimais, 
baudomis, teismais, lageriais, 
verbavimu tapti KGB kolaboran-
tais – bandydavo iki minimumo 
suvaržyti kunigų veiklą“, – sako 
kardinolas.

Pasak atsiminimų autoriaus, 
anuomet vienintelė reali pasiprie-
šinimo priemonė buvo okupanto 

nusikaltimų viešinimas Lietuvoje, 
ypač laisvame pasaulyje. Dėl to 
1972-aisiais gimė „Lietuvos katali-
kų bažnyčios kronika“, net 17 metų 
fi ksavusi sovietinės valdžios bei jos 
talkininkų daromus nusikaltimus ir 
juos viešinusi Vakaruose.

Fondo „Bažnyčios kronika“ inf. 

Pakvietė į „LKB kronikos“ renginius
2022 m. paskelbus „Lietuvos 

katalikų bažnyčios kronikos“ 
metais, edukacinis medijų centras 
„Lojoteka“ kvietė šeimas, ypač 
vaikus, suprasti ir patyrinėti „Kro-
nikos“ reikšmes savo renginiuose.

Minint „Lietuvos katalikų bažny-
čios kronikos“ 50-ųjų metų jubiliejų, 
fondas „Bažnyčios kronika“ kartu 
su „Caritu“ bei leidykla „Artu-
ma“ išleido iliustruotą pasakojimą 
vaikams „Kronika. Slaptos knygos 
istorija“. Teksto autorė – sesuo 
Danguolė Gervytė, dailininkė – Jū-
ratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė.

„Lojoteka“ pakvietė dalyvauti 
interaktyviame knygos pristatyme 
bei pasinerti į kronikos herojų 
pasaulį Kauno arkivyskupijos 
muziejaus parengtoje parodoje 
„Nenugalėtoji Kronika“, kurios 
metu pasakota, kaip gimė idėja 
leisti knygą, kaip knygos kūrėjos 

rinko medžiagą ir, keliaudamos po 
Lietuvą, ieškojo kronikos slėptuvių, 
susitiko su gyvais istorijos liudy-
tojais, sužinojo, kad net saldainių 
popierėliuose galima paslėpti kro-
niką ir taip ją išvežti iš okupuotos 
Lietuvos. Bet dar svarbiau, kad, 
kurdamos knygą, jos dar labiau 
pamilo Lietuvą, laisvę ir tiesą. O 
kronikos leidėjai tapo jų herojais!

Taip pat galima buvo pasi-
žvalgyti po pirmą kartą į Vilnių 
atkeliavusią Kauno arkivyskupijos 
muziejaus parengtą parodą „Nenu-
galėtoji Kronika“, kurioje kronikos 
gimimo, slapstymo bei jos leidėjų 
„medžiojimo“ istorijos vizualiai 
perteiktos grafi nės novelės stiliu-
mi bei animuotais vaizdo klipais. 

Dėdė Chackelis – kalbininkas, vertėjas, žodynininkas…

Chackelis ir Ela Lemchenai su sūnumis Viktoru (kairėje) ir Azarijumi 1940 m.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus fondų nuotr.

Minint Tarptautinę Holokausto 
aukų atminimo dieną, Vlado Šlaito 
viešojoje bibliotekoje demonstruo-
tas režisieriaus Rodo Freedmano 
dokumentinis fi lmas „Dėdė Chac-
kelis“, pasakojantis apie žymų fi lo-
logą, leksikografą, lietuvių kalbos 
normintoją, vertėją, žodynininką, 
buvusį Ukmergės žydų realinės 
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją 
Chackelį Lemcheną (1904–2001).

Šis filmas – taurus žmogaus 
ištvermės, orumo ir intelekto per-
galės prieš genocidą, priespaudą 
bei asmeninę netektį liudijimas.

Garsusis kalbininkas gimė Pa-
pilėje (Akmenės r.). Kauno žydų 
gimnazijoje puikiai išmokęs lietu-
vių kalbą, tęsė jos studijas Kauno 
universiteto Humanitarinių mokslų 
fakultete. Mokėsi pas lituanistikos 
didžiavyrius Kazimierą Būgą, 
Vincą Krėvę-Mickevičių, Joną 

Jablonskį, tapdamas mylimiausiu 
pastarojo profesoriaus studentu. 

Gabų, talentingą jaunuolį J. 
Jablonskis pasikvietė dirbti savo 
sekretoriumi, gėdindamas kitus 
studentus, kad nelietuvis taip gerai 
gali išmokti kalbą, o tokioje dide-
lėje auditorijoje tik keli lietuviai 
moka taisyklingai sudėlioti kirčius 
(tarp šių kelių lietuvių buvo vėliau 
žymiais kalbininkais tapę Antanas 
Salys ir Pranas Skardžius, kuriems 
J. Jablonskis vėliau išrūpino Švie-
timo ministerijos stipendiją studi-
juoti Leipcigo universitete). Ch. 
Lemchenas iki paskutinių dienų 
didžiuodamasis pasakojo, kad dirbo 
sekretoriumi pas didįjį kalbininką.

Knygoje „Ukmergė 1918–1940 
m. spaudoje“ rasime žinutę iš žydų 
bendruomenės leidinio „Lietuvos 
Jeruzalė“, kurioje informuojama, 
jog 1924 m. gegužės 26 d. Ukmer-

gės žydų realinės gimnazijos di-
rektorius L. Lempertas kreipėsi 
į Švietimo ministeriją, prašyda-
mas leisti Lietuvos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulteto 
Kalbotyros skyriaus studentui Ch. 
Lemchenui pavaduoti susirgusį 
mokytoją Goldorfą ir dėstyti lietu-
vių kalbą žemesnėse klasėse. 

Su šiuo prašymu susipažinęs 
profesorius J. Jablonskis parašė: 
„Kalbotyros skyriaus humanitaras 
Chackelis Lemchenas yra, kiek turiu 
pastebėjęs, nepaprastas studentas: 
nedaug tėra studentų, kurie taip ge-
rai, kaip jis, nusimano apie lietuvių 
kalbos dalykus. Pavaduoti lietuvių 
kalbos mokytoją įvairiose (ne tik ma-
žesnėse) Ukmergės žydų gimnazijos 
klasėse jis, mano nuomone, tikrai 
gali, juo labiau, kad tas jaunikaitis yra 
visai padorus, kultūringas žmogus.“

Ch. Lemchenas kelerius metus 
dėstė lietuvių kalbą šioje gimnazi-
joje, nors jam tada buvo tik 20 m.

Ch. Lemchenas pergyveno Rusijos 
revoliuciją, du pasaulinius karus, 
komunistinį režimą ir sulaukė meto, 
kai Lietuva iš sovietinės tapo nepri-
klausoma valstybe. Jo tėvai ir vaikai 
žuvo nuo nacių ir prie jų prisidėjusių 
lietuvių rankų. Chackelis ir jo žmona 
išgyveno Kauno gete ir skirtingose 
koncentracijos stovyklose Vokietijoje.

Lingvisto ir leksikografo ge-
bėjimai, nepaprastas darbštumas 
ir begalinis žmogiškumas padėjo 
Chackeliui ištverti, jo redaguoti žo-
dynai prisidėjo prie lietuvių kalbos 
puoselėjimo sovietiniais metais. 
Net ir perkopęs devintąją dešimtį, 
jis buvo darbingas ir sulaukė aukšto 
savo šalies įvertinimo už mokslinę 

veiklą – buvo apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordinu. Deja, po šia sėkme slėpėsi 
vienišo žmogaus gyvenimas.

Gimęs septynių brolių ir seserų 
šeimoje, Chackelis vienintelis liko 
gyventi Lietuvoje. Kitame žemyne, 
Australijoje, gyvenantys jo gimi-
naičiai beveik nieko nežinojo apie 
Ch. Lemcheną. 

Jau atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę, iš Australijos atvyko tre-
čios eilės sūnėnas (Ch. Lemcheno 
sesers anūkas), kino režisierius, 
prodiuseris Rodas Freedmanas. 
Susitikimo su šia neeiline asme-
nybe ir jos istorijos įkvėptas, R. 

Freedmanas sukūrė didžio užmojo 
dokumentinį fi lmą, kuriame su di-
dele meile pasakojama apie žydo, 
pergyvenusio hitlerinės okupacijos 
siaubą, tragišką likimą.

Rašytojas Grigorijus Kano-
vičius rašo, kad iki šiol ryškiai 
prisimena savo pirmąjį pojūtį, kai 
susipažino su Ch. Lemchenu: „Virš 
jo švietė nimbas, kurį turi šventieji 
ir kankiniai didžiųjų dailininkų 
drobėse. Man Chackelis Lemche-
nas – šventasis.“

Vlado Šlaito viešosios 
bibliotekos inf.


