
Kun. Karolis GarucKas
1908 05 01–1979 04 06

Lietuvos Helsinkio grupės nario V. Petkaus teismo dalyviai prie LSSR Aukščiausiojo teismo pastato. Pirmo-
je eilėje pirmas iš kairės – kun. K. Garuckas. Vilnius, 1978 m. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Antkapinis paminklas Ignalinos r. 
Ceikinių mstl. Švč. Mergelės Marijos 
Vardo bažnyčios šventoriuje palaido-
tam kun. K. Garuckui atminti.
B. Panumienės nuotr., 2008 m.

Sunkiai sergantį kun. K. Garucką ligoninėje lanko Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariai ku-
nigai Vincentas Vėlavičius, Alfonsas Svarinskas ir Juozas Zdebskis. 1979 m. Iš Druskininkų rezistencijos ir 
tremties muziejaus rinkinių

Karolis Garuckas gimė 1908 m. gegužės 1 d. Panevėžio aps. Užkalnio k. 

valstiečių šeimoje. 1927–1931 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, 

kurią baigęs įstojo į Pagryžuvio jėzuitų vienuolyną. 1935–1941 m. studijavo 

filosofiją ir teologiją Vokietijoje, Olandijoje. 1941 m. įšventintas į kunigus. 

1942 m. grįžo į Lietuvą, buvo Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu. 1945 m. 

Jėzuitų ordino pasiųstas į Vilnių, ten buvo Šv. Kazimiero, Šv. Jonų bažnyčių 

vikaru, vėliau dirbo pastoracinį darbą įvairiose Vilniaus vyskupijos parapi-

jose. Nuo 1963 m. iki mirties buvo Ignalinos r. Ceikinių bažnyčios klebonu.

Kun. K. Garuckas savo pamoksluose aštriai kritikavo valdžią dėl Bažny-

čios ir tikinčiųjų diskriminavimo, nepaisė draudimo mokyti vaikus tikybos 

pagrindų. „Dėl religinių kultų įstatymų“ pažeidimų jam net buvo metams 

atimtas leidimas eiti dvasininko pareigas. Tačiau sovietinių institucijų dė-

mesys kunigo neišgąsdino. Nuo septintojo dešimtmečio pabaigos jis akty-

viai dalyvavo Vilniaus vyskupijos dvasininkų susirinkimuose, pasirašė pro-

testo pareiškimus valdžios pareigūnams dėl Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių 

varžymo, pogrindinės religinės literatūros ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

kronikos“ leidėjų persekiojimo.

Pasakojama, kad kun. K. Garuckas, klausydamasis Vatikano radijo laidų, 

tyčia atsukdavo radijo imtuvą visu garsu, kad jas galėtų girdėti ir šalia kle-

bonijos buvusioje autobusų stotelėje laukiantys žmonės. Todėl vietos valdžia 

buvo priversta perkelti stotelę toliau.

Kai 1976 m. lapkričio 25 d. Vilniuje susibūrė Lietuvos grupė Helsinkio 

susitarimų vykdymui remti (vadinamoji Helsinkio grupė), tarp penkių jos 

steigėjų buvo ir kun. K. Garuckas. Dar prieš tapdamas grupės nariu, 1975 m. 

gruodžio 25 d. jis parašė pareiškimą SSKP CK generaliniam sekretoriui Leo-

nidui Brežnevui, kuriame paragino laikytis Helsinkio baigiamojo akto nuos-

tatų, garantuojančių žmogaus teises, tikėjimo ir sąžinės laisvę.

Silpstant sveikatai kunigas ne visada galėjo tiesiogiai dalyvauti Helsinkio 

grupės veikloje, todėl buvo įgaliojęs kitus jos narius už jį pasirašinėti Helsin-

kio dvasią atitinkančius dokumentus. 1977 m. rudenį suėmus Viktorą Petkų, 

kun. K. Garuckas, kaip ir kiti Helsinkio grupės nariai, buvo tardomas. Liu-

dydamas teisme, vykusiame 1978 m. liepos 10–14 d. Vilniuje, gynė V. Petkų 

ir jo pasirinktą kovos kelią už žmogaus teises.

Nuteisus V. Petkų, dar anksčiau į Vakarus emigravus Tomui Venclovai ir 

iš grupės pasitraukus Eitanui Finkelšteinui, Lietuvos Helsinkio grupėje liko 

tik kun. K. Garuckas ir Ona Lukauskaitė-Poškienė. 1978 m. rugsėjo mėnesį 

jie kartu su dar 152 pasirašiusiais įteikė LSSR Aukščiausiosios Tarybos pre-

zidiumui pareiškimą dėl neteisėto V. Petkaus suėmimo. Tai buvo vienas iš 

paskutinių kunigo disidentinės veiklos žingsnių. 1979 m. balandžio 6 d. po 

sunkios ligos kun. K. Garuckas mirė.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu kun. 

K. Garuckas apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vy-

čio Kryžiaus ordino Karininko kryžius) (po mirties).
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