
 

TTGKK 1978 m. lapkričio 13 d. dokumentas, adresuo-
tas SSRS Religijų reikalų tarybai. Jame protestuojama 
dėl vyskupų Vincento Sladkevičiaus ir Julijono Stepo-
navičiaus ištrėmimo į nuošalias Lietuvos gyvenvietes. 
Iš Lietuvos ypatingojo archyvo

TTGKK 1978 m. lapkričio 13 d. deklaracija, pa-
sirašyta jo narių steigėjų. Iš Lietuvos ypatingojo 
archyvo

TTGKK nariai steigėjai kunigai (iš kairės): Vincentas Vėlavičius, Alfon-
sas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Juozas Zdebskis ir Jonas Kaunec-
kas. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių 

TTGKK nariai Viduklėje, minint kun. Alfonso Sva-
rinsko kunigystės 25 metų sukaktį. 1979 m. spalis. 
Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Tikinčiųjų Teisėms ginTi kaTalikų komiTeTas

XX a. aštuntajame dešimtmetyje viena svarbiausių ir įtakingiausių antisovietinio 
pasipriešinimo sąjūdžio krypčių Lietuvoje buvo kunigų ir tikinčiųjų priešinimasis 
Katalikų bažnyčios veiklos varžymui, tikinčiųjų teisių pažeidinėjimams. Dėl Bažny-
čios ir tikinčiųjų teisių varžymo buvo parengta net kelios dešimtys kolektyvinių pe-
ticijų SSRS vadovams ir tarptautinėms organizacijoms, buvo leidžiamas pogrindinis 
leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“.

Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje keliems aktyviems katalikų dvasininkams 
kilo sumanymas įkurti vieną tikinčiųjų ir dvasininkų teisių gynimo centrą, panašų 
į Maskvoje veikusį Krikščionių komitetą tikinčiųjų teisėms ginti. Pastarojo Komi-
teto įkūrėjas Glebas Jakuninas 1978 m. vasarą lankėsi pas kun. Sigitą Tamkevičių 
ir siūlė prisijungti prie jų komiteto veiklos. Kun. S. Tamkevičius su šia idėja supa-
žindino kun. Alfonsą Svarinską ir kun. Juozą Zdebskį. Pasitarę jie nutarė steigti ats-
kirą komitetą. Prie jų sutiko prisidėti dar du kunigai – Vincentas Vėlavičius ir Jo-
nas Kauneckas. Taip 1978 m. lapkričio 22 d., padedant Maskvoje veikusio Komiteto 
nariams, privačiame bute Maskvoje užsienio žurnalistams surengtoje neoficialioje 
spaudos konferencijoje kunigai A. Svarinskas, S. Tamkevičius ir J. Zdebskis paskelbė, 
kad lapkričio 13 d. Lietuvoje įsteigtas Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas 
(vėliau pervadintas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetu, TTGKK). Maskvoje 
buvo paskelbti ir pirmieji dokumentai: lapkričio 13-osios programinė deklaracija; 
laiškas Šv. Tėvui, kuriame paaiškinti komiteto tikslai ir uždaviniai ir prašoma pa-
laiminimo komiteto darbui; kreipimasis į SSRS Religijų reikalų tarybą, reikalaujant 
išleisti iš tremties vyskupus Julijoną Steponavičių ir Vincentą Sladkevičių bei leisti 
jiems eiti pareigas; kreipimasis į SSRS vidaus reikalų ministrą dėl leidimo kun. P. Ma-
silioniui aplankyti savo brolius JAV; kreipimasis į Religijų reikalų tarybos įgaliotinį 
P. Anilionį, kuriame reiškiamas pasipiktinimas dėl kunigų nubaudimo už Vėlinių 
procesijos organizavimą; kartu su rusų Krikščionių komitetu tikinčiųjų teisėms ginti 
pasirašytas bendras kreipimasis į Šv. Tėvą, kitų religinių bendruomenių hierarchus, 
valstybių vadovus, tarptautines organizacijas. Praėjus vos kelioms valandoms po Ko-
miteto narių spaudos konferencijos Maskvoje, laisvojo Vakarų pasaulio radijo stotys 
jau transliavo TTGKK pareiškimus.

Savo programinėje deklaracijoje TTGKK, kaip viešai veikianti nepolitinė orga-
nizacija, įsipareigojo siekti, kad sovietiniai įstatymai, reglamentuojantys Lietuvos ka-
talikų bažnyčios bei tikinčiųjų asmenų statusą, ir jų praktinis taikymas atitiktų SSRS 
tarptautinius įsipareigojimus, skelbti tikinčiųjų diskriminavimo, persekiojimo dėl 
religinių įsitikinimų Lietuvoje ir kitose sovietinėse respublikose faktus, aiškinti ku-
nigams ir tikintiesiems jų teises ir padėti jas apginti, bendradarbiauti su kitais žmo-
gaus teisių gynėjais SSRS ir kitose šalyse. Visi penki Komiteto nariai turėjo vienodas 
teises ir vienodą atsakomybę, sprendimai buvo priimami konsensuso principu. Sek-
retoriumi kasmet paeiliui tapdavo kitas narys, kuris saugodavo TTGKK parengtus 
dokumentus. Per penkerius veiklos metus (1978–1983 m.) TTGKK paskelbė 53 do-
kumentus įvairioms SSRS ir tarptautinėms valstybinėms institucijoms, organizaci-
joms. Labai reikšmingas buvo dokumentas Nr. 5. Jame reikalauta atšaukti 1976 m. 
patvirtintus Religinių susivienijimų nuostatus, kurie prieštaravo ne tik Visuotinei 
žmogaus teisių deklaracijai, bet ir SSRS Konstitucijai. Šiam kreipimuisi pritarė didelė 
dalis Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkijos – 522 kunigai ir du vyskupai. Komi-
tetas neapsiribojo vien tikinčiųjų teisių gynimu, bet siekė ginti apskritai žmogaus 
teises, todėl bendradarbiavo ir parengė ne vieną bendrą dokumentą su Lietuvos Hel-
sinkio grupe. Bendradarbiavimas su rusų Krikščionių komitetu tikinčiųjų teisėms 
ginti atvėrė TTGKK daugiau galimybių užmegzti ryšius su Vakarais, perduoti ten ir 
paviešinti savo parengtus dokumentus. Tai kad TTGKK veikė viešai, o dokumentai 
buvo pasirašomi konkrečių asmenų, teikė skelbiamiems faktams didesnį patikimu-
mą, neleido SSRS lengvai jų išsiginti ir sėkmingai griovė jos, kaip demokratiškos 
valstybės, įvaizdį.

Per penkerius veiklos metus kito Komiteto sudėtis. 1980 m. į TTGKK įstojo ku-
nigai Vaclovas Stakėnas, Algimantas Keina, Leonas Kalinauskas, Kazimieras Žilys ir 
pasaulietis Vytautas Skuodis. Kun. J. Zdebskis dėl savo užimtumo, misijinių kelionių 
ir KGB prieš jį panaudotų specialiųjų priemonių nuo aktyvios veiklos nusišalino. 
1983 m. buvo suimtas ir nuteistas kun. A. Svarinskas. Kiek vėliau tais pačiais me-
tais suimtas ir nuteistas kun. S. Tamkevičius. Terorizuojami, gąsdinami buvo ir kiti 
nariai. Iš TTGKK išstojus kun. A. Keinai ir kun. K. Žiliui, Komiteto veikla nutrūko. 
Tiesa, nuo 1984 m. pradžios veiklą tęsė kun. J. Zdebskio iniciatyva sukurta Tikinčių-
jų teisėms ginti katalikų komiteto pogrindinė grupė, į kurią įėjo kunigai J. Zdebskis, 
Jonas Boruta, Petras Dumbliauskas, Gvidonas Dovidaitis ir Antanas Gražulis. Po-
grindžio sąlygomis buvo paskelbti 7 dokumentai. Tačiau jie pasirašyti slapyvardžiais, 
todėl neturėjo tokio svorio kaip TTGKK dokumentai su pavardėmis ir pateiktais 
adresais. Žuvus kun. J. Zdebskiui (jis žuvo neaiškiomis aplinkybėmis 1986 m. vasario 
5 d.), pogrindinės grupės veikla taip pat nutrūko.

Parengė Vilma Juozevičiūtė

TTGKK nariai kunigai Vincentas Vėla-
vičius, Alfonsas Svarinskas ir Juozas 
Zdebskis lanko ligoninėje sunkiai ser-
gantį kun. K. Garucką. 1979 m. Iš Drus-
kininkų rezistencijos ir tremties muziejaus 
rinkinių

TTGKK nariai Šiluvoje. 1979 m. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių


