
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI
Ryžtingai kovojo už žodžio laisvę 

„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“ – ilgiausiai pogrindyje 
leistas, persekiotas ir tapęs Bažny-
čios simboliu žurnalas. Šiemet jis 
švenčia leidimo pradžios 50-metį.

2021-ųjų rugsėjį UNESCO 

Lietuvos naci-
onalinio komi-
teto posėdyje 
„Lietuvos kata-
likų bažnyčios 
kronika“ pripa-
žinta regioni-
nės-europinės 
reikšmės doku-
mentu ir įrašy-
ta į UNESCO 
Lietuvos naci-
onalinį regist-
rą „Pasaulio 
atmintis“.

◊◊◊
K r o n i k o s 

ištakos – slapti 
veiklių kunigų 
susirinkimai, 
prasidėję Su-
valkijoje 1966 
m. Ypač dideliu 
aktyvumu šiuo 
požiūriu pasi-
žymėjo Vilka-
viškio vysku-
pijos kunigai.

1 9 6 8  m . 
jiems kilo su-

manymas pabandyti informuoti 
laisvąjį pasaulį apie Bažnyčios 
persekiojimą. Idėją pradėti leisti 
periodinį pogrindžio leidinį 1972 
m. įgyvendino Vilkaviškio vysku-
pijos veikliųjų kunigų sambūrių 

neoficialusis vadovas kunigas 
Sigitas Tamkevičius. Jis buvo lei-
dinio vyriausiasis redaktorius bei jo 
leidimo pagrindinis koordinatorius 
iki savo arešto 1983 m. 

Norėdamas, kad leidinys būtų 
palaimintas Bažnyčios, kunigas S. 
Tamkevičius nuvyko pas tremtinį 
vyskupą Vincentą Sladkevičių. 
Pritaręs sumanymui, jis pasiūlė 
leidinį pavadinti „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika“.

◊◊◊
Kronikoje 1972–1989 m. (jos 

leidimo metais) buvo registruoja-
mi ir skelbiami Bažnyčios veiklos 
varžymo, tikinčiųjų persekiojimo ir 
žmogaus teisių pažeidinėjimo fak-
tai bei juos liudijantys dokumentai. 

Slapčia pasiekdavusi Vakarus ir 
susilaukusi plataus atgarsio pasau-
lio žiniasklaidoje, kronika griovė 
sovietų propagandos kuriamą 
mitą apie komunistinės sistemos 
humaniškumą bei tariamą Baž-
nyčios laisvę Sovietų Sąjungoje. 
Tuometėje Lietuvoje kronika savo 
straipsniais drąsino tikinčiuosius, 
drausmino linkusius kolaboruoti, 
skatino ištvermei Bažnyčios va-
dovybę. 

Nepaisant saugumo persekio-
jimų bei represijų, palietusių de-
šimtis įkalintų ir šimtus šantažuotų 
bendradarbių bei platintojų, kro-
nika buvo reguliariai leidžiama 
iki pat Lietuvos laisvės atgavimo. 
Leidimo laikotarpiu išėjo 81 nume-
ris. Paskutinis – 1989 m. kovo 19 d. 

JAV lietuvių pastangomis visi 
kronikos numeriai išleisti dešimties 
tomų rinkiniu (neskaitant leidimų 
užsienio kalbomis).

Kronikos pasirodymo laikotar-
pis pasižymėjo tautinio ir kultūri-
nio atgimimo proveržiais. Tautinio 
pakilimo kulminacija galima laiky-
ti Romo Kalantos susideginimą ir 
dėl to kilusias protesto demonstra-
cijas. Šios pasipriešinimo apraiškos 
buvo labiau tautinio pobūdžio, 

tačiau jos netiesiogiai kiek paleng-
vino ir Katalikų bažnyčios padėtį. 
Kuriam laikui liovėsi teisminis 
persekiojimas už tikybos mokymą. 
Kronikoje pažymima, kad 1972-
ųjų II pusmetis buvo ramesnis nei 
ankstesni laikai.

1973 m. KGB ėmėsi likviduoti 
slaptas religinės literatūros spaustu-
ves. Įvykdytos kratos daugiau kaip 
40-ies asmenų butuose. 1974 m. su 
kronika susijusiems žmonėms buvo 
sudaryta byla Nr. 395. Kronikos 
dauginimas ir skleidimas teismo 
buvo traktuojami kaip priešvalsty-
biniai nusikaltimai. P. Plumpa buvo 
nuteistas 8-eriems, P. Petronis – 
4-eriems metams griežtojo režimo, 
V. Jaugelis – 2-ejiems metams pap-
rastojo režimo lagerio bausmėmis. 
J. Stašaitis (gailėjęsis teisme) ir A. 
Patriubavičius (prisipažinęs kaltu) 
buvo paleisti po teismo. J. Gražys 
1975 m. vykusiame teisme buvo 
nuteistas 3-ejiems metams lagerio. 
N. Sadūnaitė nubausta 3-ejiems 
metams griežtojo režimo lagerio ir 
3-ejiems metams ištremta.

Netrukus po pirmosios kronikos 
bylos, 1974 m. pabaigoje, Maskvo-
je buvo suimtas rusas disidentas, 
biologijos daktaras Sergejus Ko-
valiovas. Jis buvo Andrejaus Sa-
charovo įkurto Pilietinėms teisėms 
ginti komiteto narys ir rusų kalba 
pogrindyje leidžiamos „Einamųjų 
įvykių kronikos“ redaktorius. 

S. Kovaliovas kalintas ir po to 
teistas Vilniuje 1975 m. gruodžio 
mėnesį. Po teismo farso S. Ko-
valiovas buvo nuteistas 7-eriems 
metams griežtojo režimo lagerio ir 
3-ejiems metams ištremtas.

◊◊◊
Saugumas persekiojo ne tik 

įtariamus kronikos talkininkus, 
bet taip pat dažnai joje minimus 
žmogaus teisių gynėjus Antaną Ter-
lecką, Mindaugą Tamonį, Viktorą 
Petkų. KGB stengdavosi neviešinti 
kronikos persekiojimo ir ofi cialiai 
inkriminuodavo teisiamiesiems 
kitus nusikaltimus. LKB kronikos 
10-ajame numeryje buvo patalpin-

tas technikos mokslų kandidato 
inžinieriaus Mindaugo Tamonio 
pareiškimas, kuriuo jis atsisakė 
restauruoti Kryžkalnyje pastatytą 
paminklą tarybinei armijai. M. 
Tamonio reikalavimas pastatyti pa-
minklą nukentėjusiesiems Stalino 
kulto laikais, nepripažinimas prie-
vartinio Lietuvos įjungimo į TSRS 
sudėtį tiek paveikė aukštuosius 
valdžios pareigūnus, kad jie ryžosi 
neeilinei avantiūrai. Jie uždarė M. 
Tamonį į psichiatrijos kliniką.

Kronikos reikšmė buvo ypač di-
delė užsienyje, leidinys informavo 
pasaulio visuomenę apie tikinčiųjų 
padėtį anapus totalitarinės siste-
mos uždangos. Lietuvoje kronika 
dauginta nedideliais tiražais. Dėl 
intensyvaus KGB sekimo ir būtinos 
konspiracijos Lietuvoje kronika 
negalėjo pasiekti labai plačių 
visuomenės sluoksnių. Vienas 
iš svarbiausių kronikos leidėjų 
uždavinių buvo perduoti naujai 
išleistus numerius į JAV, iš kur ji 
paplisdavo įvairiais žiniasklaidos 
kanalais. Sovietų okupuotos Lietu-
vos žmonės galėjo išgirsti kronikos 
informaciją, skelbiamą per laisvojo 
pasaulio radijo stotis.

◊◊◊
Lietuvoje kronika buvo per-

spausdinama ir platinama įvairiais 
būdais. Ukmergės vardas leidinyje 
pažymėtas, nurodant parapijas: 
Žemaitkiemio, Deltuvos, Veprių ir 
kitas, kur aprašyti tikinčiųjų teisių 
pažeidimo faktai. 

Viešumas visada buvo ir yra pati 
didžiausia jėga, kovojant su pažei-
dimais, ginant nuskriaustuosius ir 
pasakojant apie tiesos žygius tautos 
istorijoje. Kronikos leidimas ir 
šiųmetis jos jubiliejus – priminimas 
ir pareiga mums priimti šiandienio 
gyvenimo iššūkius.

Pagal lcn.lt parengė 
Lina Sukackienė

Išliko gilūs prisiminimai

Algis Surdokas pasakojo verpti išmokęs pats. 

Rasa ŠIMONIENĖ
Metų sandūroje noriu prisiminti 

labai įdomų žmogų – daug metų 
Vepriuose gyvenusį Algį Surdoką. 
Gimęs 1936 m. Alytaus rajone, Me-
telicos kaime, nuo 1959 m. jis gy-
veno Vepriuose. Mirė 2020-aisiais.

Daug metų tarnavęs zakristijonu 
bažnyčioje, 10 metų šeimininkavęs 
klebonijoje, A. Surdokas turėjo ir 
kitų darbų – ruošė vaišes vestu-
vėms, krikštynoms, jubiliejams, 
šermenims. 

Vyras mokėjo dirbti ir moteriš-

kais vadintus darbus – verpti, austi, 
siuvinėti, vašku marginti margučius. 
Jis pasakodavo neįtikėtinas istorijas, 
puikiai pažino gamtą, augalus. Mo-
kėjo net užkalbėti. Sakydavo, kad 
vaistinių augalų paslapčių jį mokė 
senelė, tėčio mama. Daug ką išmoko 
iš savo tėčio ir mamos, tačiau prisipa-
žindavo, jog daugiausia – „iš savęs“.

„Sveikatai labai kenkia persi-
valgymai ir persigėrimai. Seniau 
gydydavosi vaistažolėm, nes vaistų 
nebuvo. Būna, kad sveikatą atima, 
tada žmogus pradeda nykt, dar reikia 
saugotis žmonių su „bloga akim“ , jie 
gali nužiūrėt. Blogos akys – žvilgt ir 
tave paveikia. Į tokias geriau nežiū-
rėt. Jei tavo akys stiprios, tai žiūrėk 
žmogui į vieną tašką pakaušyje ir 

jis pradės dairytis, muistytis. Blogos 
akys gali susargdinti visokiomis li-
gomis“, – kadais patarė A. Surdokas.

Jis puikiai pažino vaistinius auga-

lus, žinojo jų gydomąsias savybes, 
kaip jais gydyti. Mokėjo paaiškinti 
sapnus, užkalbėti nuo rožės, išgąsčio, 
žinojo įvairių burtų, matydavo, kada 

artinasi žmogaus mirtis. Tada jam 
matydavosi, kad žmogus vaikšto ne 
žeme, o truputėlį pakilęs virš žemės. 
Bet žmogui to sakyti negalėjęs...

,,Žolynų šventėje“ Veprių kultūros namuose 2008 m. Iš kairės – Vida Ramanauskienė, Kazys Juozapavičius, Irena Bikulčie-
nė, Galina Razumienė, Irena Čivienė, Regina Aukštuolienė, Laima Bartkevičienė, Jadvyga Deinienė, Janina Pečeliūnienė, 
Algimina Uselienė, Bronė Ančerytė, Rasa Šimonienė, Ramūnas Daugėlavičius, Vytautas Nanartavičius, sėdi Algis Surdokas.


