2013 METŲ LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAS – KOVOTOJAS UŽ
LIETUVOS LAISVĘ IR ŽMOGAUS TEISES, AKTYVUS LIETUVOS
NEGINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO DALYVIS, POLITINIS KALINYS,
POGRINDINĖS SPAUDOS LEIDINIO „LIETUVOS KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKA“ STEIGĖJAS, REDAKTORIUS, TIKINČIŲJŲ
TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETO NARYS, ARKIVYSKUPAS

SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ

2013 metų Laisvės premijos laureatas
Sigitas Tamkevičius SJ.
Kaunas, 2000 m.
(Genocido aukų muziejus)

„Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius yra išskirtinė asmenybė lietuvių
kultūros istorijoje. Tai žmogus, liudijantis savo neprilygstamą
įsipareigojimą amžinosioms žmogiškosioms vertybėms, nepriklausomai nuo laikų kaitos. Jis gynė laisvę, tikėjimo ir žmogaus teises
negandų ir priespaudos metais, jo balsas, stojantis už gyvybę, šeimą,
žmogaus orumą, jo teisė išpažinti tikėjimo tiesas ir gyventi bei organizuoti gyvenimą pagal savo įsitikinimus drąsiai skamba ir dabar.“
Dr. Rožė Šomkaitė, Tautos fondo tarybos narė (Jungtinės Amerikos Valstijos)

2013 metų Laisvės premijos laureatas Sigitas Tamkevičius
gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Gudonių kaime, Lazdijų rajone,
ūkininkų šeimoje. Buvo jauniausias iš keturių brolių. Mokėsi
Krikštonių mokykloje, 1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą
ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957–1960m.
buvo pašauktas atlikti tarnybą sovietų armijoje. 1962 m. balandžio 18 d. Telšių vyskupo Petro Maželio įšventintas kunigu.
Baigęs kunigų seminariją paskirtas vikaru į Alytų. Tačiau
čia užsibuvo neilgai: būdamas vienas iš aktyviausių Vilkaviškio
vyskupijos kunigų, pasipriešinimo sovietų valdžios vykdomai
bažnyčios priespaudai organizatorių, 1962–1975 m. jis buvo
kilnojamas iš vienos parapijos į kitą – dirbo vikaru Lazdijuose,

Kudirkos Naumiestyje, Prienuose, Vilkaviškyje, Simne.
Kunigas Sigitas Tamkevičius anksti susidūrė su valdžios
institucijų neigiama pozicija dėl Bažnyčios: jam dirbant vikaru
Lazdijuose, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Justinas Rugienis
(KGB etatinis pareigūnas) už pamokslus ir vaikų katekizaciją
grasino atimsiąs kunigo registracijos pažymėjimą, o vyskupijos
valdytojas buvo verčiamas perkelti jį į kitą parapiją. Kudirkos
Naumiesčio ir Prienų parapijose vikaru tarnavo trumpai –
už akių saugumo viršininko buvo baramas, kad pažeidžia
įstatymus, o Prienuose jau minėtas Justinas Rugienis draudė
sakyti pamokslus, grasino, kad atims registracijos pažymėjimą ir
neleis eiti kunigo pareigų.
1968 m. kunigas Sigitas Tamkevičius įstojo į Jėzuitų ordiną
(Societas Iesu, SJ).
1969 m. perkeltas į Vilkaviškio parapiją eiti vikaro pareigas,
kunigas Sigitas Tamkevičius drauge su kitais uoliais kunigais
parengė peticiją sovietų valdžiai, kurioje reikalavo, kad būtų panaikintas į Kauno kunigų seminariją priimamų studentų limitas.
Siekiant išvengti persekiojimo, nuspręsta po šiuo dokumentu
surinkti kuo daugiau kunigų parašų. Drauge su bendražygiu
kunigu Juozu Zdebskiu per dvi advento savaites S. Tamkevičius
surinko per 60 Vilkaviškio vyskupijos parapijų kunigų parašų.
Už šį „nusikaltimą“ kunigas Sigitas Tamkevičius kelis
kartus buvo tardomas KGB būstinėje Vilniuje, jam ir kunigui
Juozui Zdebskiui metus uždrausta eiti kunigo pareigas. Teko
įsidarbinti darbininku Vilkaviškio metalo dirbinių gamykloje.
Vėliau S. Tamkevičius kartu su kunigu Juozu Zdebskiu dirbo
Prienų melioracijoje, tačiau savo pašaukimo neišsižadėjo.
Drauge su kunigu Juozu Zdebskiu ėmėsi pogrindinės kunigiškos
veiklos: vadovavo vienuolių, inteligentijos ir jaunimo slaptoms
rekolekcijoms ir konferencijoms, ugdžiusioms ne tik religinį, bet
ir tautinį sąmoningumą.
Baigiantis 1969 m. buvo paskirtas vikaru Simno parapijoje.
Tuo metu kunigų būreliuose buvo diskutuojama dėl pogrindžio
spaudos būtinumo, nes Bažnyčiai reikėjo leidinio, kuris žadintų
tautinį ir religinį sąmoningumą, atspindėtų Katalikų Bažnyčios
sunkumus ir bėdas to meto sąlygomis.
Dar prieš tai, 1971 m. gruodžio mėn., aktyvių kunigų dėka
buvo parengtas išsamesnis dokumentas – memorandumas,
skirtas SSRS komunistų partijos generaliniam sekretoriui Leonidui Brežnevui. Dokumente surašyti reikšmingiausi to meto
Bažnyčios persekiojimo faktai: vyskupų Julijono Steponavičiaus

ir Vincento Sladkevičiaus tremtis, kunigų J. Zdebskio ir P. Bubnio
įkalinimas, Kauno kunigų seminarijos veiklos varžymai ir kiti
tikinčiųjų persekiojimo faktai. Šį memorandumą per trumpą
laiką pasirašė daugiau kaip 17 000 Lietuvos tikinčiųjų, o slaptai
išgabentas iš Lietuvos Maskvos disidentų dėka memorandumo
tekstas pasiekė laisvąjį pasaulį. Per 1972 m. Velykas radijo stotis „Amerikos balsas“ pranešė, kad Vakaruose gautas „17 000
tikinčiųjų memorandumas“.
Tokiomis sąlygomis buvo brandinama 1972 m. kovo mėn.
Simno miestelyje pasirodžiusio pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ (toliau – „Kronika“) leidybos
idėja. Pavyzdį tam rodė tuo metu Maskvos disidentų leidžiama
„Dabarties įvykių kronika“, drąsino vyskupų tremtinių Julijono
Steponavičiaus ir Vincento Sladkevičiaus palaikymas. „Kronikos“ pagrindinis sumanytojas, leidėjas ir redaktorius 11 metų,
iki pat suėmimo ir įkalinimo 1983 m., buvo Simno vikaras 1972–
1975 m., Kybartų klebonas 1975–1983 m. Sigitas Tamkevičius.

Atlaidų pamokslas. Kybartai, 1976 m.
(Kauno arkivyskupo metropolito
Sigito Tamkevičiaus SJ asmeninis archyvas)

„Kronikos“ leidybos istorija – savotiška naujųjų laikų
biblinės Dovydo ir Galĳoto kovos metafora. Maži ir silpni kaip
Dovydas, tačiau turėję tikėjimą ir pasitikėjimą Apvaizda, „Kronikos“ bendradarbiai – kunigai, seserys vienuolės ir vienuoliai, tikintys pasauliečiai, Lietuvos draugai Maskvos disidentai,
padėję „Kronikos“ egzemplioriams pasiekti Vakarus, kiti talkininkai – kovojo nelygioje kovoje su sovietine sistema. Jie net
nebuvo užsibrėžę tikslo nugalėti, tik paprasčiausiai jautė sąžinės
raginimą ginti Tiesą, Tikėjimą ir Bažnyčią.

„Kronika“ buvo labai panaši į mažytį garstyčios grūdelį. Ar jis augs ir
atneš laukiamų vaisių, anuomet niekas negalėjo net nujausti. Reikėjo
pasitikėti Viešpačiu ir eiti į priekį. <...> Laimei, turėjau didelį būrį
kunigų, seselių vienuolių ir pasauliečių, kuriais galėjau pasitikėti. Jų
sąžiningumas ir noras padėti buvo garantuotas, nes jie visi mylėjo
Bažnyčią ir Lietuvą.“
(Tiesa išlaisvina. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prisiminimai apie
dvidešimt „LKB Kronikos“ metų, Kaunas, 2012, p. 24–25)

„Kronikoje“ registruoti ir skelbti Bažnyčios veiklos varžymo,
tikinčiųjų persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidimo faktai, juos
liudijantys dokumentai. Slapčia pasiekdavusi Vakarus ir sulaukusi plataus atgarsio pasaulio žiniasklaidoje, „Kronika“ griovė
sovietų propagandos kuriamą mitą apie komunistinės sistemos
humaniškumą ir tariamą įsitikinimų laisvę Sovietų Sąjungoje.
Pavergtoje Lietuvoje „Kronika“ drąsino tikinčiuosius, drausmino linkusius kolaboruoti, stiprino
Bažnyčios vadovybės ištvermę.
Nepaisant KGB persekiojimų
ir represijų, palietusių dešimtis
įkalintų ir šimtus šantažuotų
„Kronikos“ bendradarbių ir platintojų, „Kronika“ buvo reguliariai leidžiama iki pat Laisvės
atgavimo. Iki Atgimimo išėjo 81
„Kronikos“ numeris (paskutinis –
1989 m. kovo 19 d.).
„Kronikai“ buvo priekaištaujama,
kad jai rūpi tik Bažnyčios interesai.
Nors buvo akivaizdu, kad ginant
„Tiesa išlaisvina!“
tikėjimą yra ginama ir tauta, vis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“
(Fotomontažas)
dėlto labai norėjau užfiksuoti visa,
(Kauno arkivyskupo metropolito
kas vyko pavergtoje Lietuvoje. Todėl
Sigito Tamkevičiaus SJ asmeninis archyvas)
„Kronikoje“ pamažu pradėjo rodytis
ir kitų faktų, liudijančių žmogaus teisių pažeidimus įvairiose gyvenimo
srityse.“
(Tiesa išlaisvina. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prisiminimai apie
dvidešimt „LKB Kronikos“ metų, Kaunas, 2012, p. 44)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariai Viduklėje, minint
kun. Alfonso Svarinsko kunigystės 25 metų sukaktį.
Iš kairės: Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius, Juozas Zdebskis, Alfonsas Svarinskas, Jonas Kauneckas.
1979 m. spalio mėn. (Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ asmeninis archyvas)

1978 m. lapkričio 13 d. penki uolūs kunigai: Sigitas
Tamkevičius, Vincas Vėlavičius, Alfonsas Svarinskas, Juozas
Zdebskis, Jonas Kauneckas pasirašė Tikinčiųjų teisių gynimo
katalikų komiteto įkūrimo deklaraciją. Apie komiteto įkūrimą
ir jo tikslus 1978 m. lapkričio 22 d. privačiame bute Maskvoje,
užsienio žurnalistams surengtoje neoficialioje spaudos
konferencijoje, paskelbė komiteto nariai Alfonsas Svarinskas,
Sigitas Tamkevičius ir Juozas Zdebskis. Maskvoje buvo
paskelbti ir pirmieji dokumentai: lapkričio 13-osios programinė
deklaracija; laiškas šv. Tėvui, kuriame paaiškinti komiteto
tikslai ir uždaviniai ir prašoma palaiminimo komiteto darbui;
kreipimasis į SSRS Religijų reikalų tarybą, reikalaujant paleisti iš
tremties vyskupus Julijoną Steponavičių ir Vincentą Sladkevičių
bei leisti jiems eiti pareigas; kreipimasis į SSRS vidaus reikalų
ministrą dėl leidimo kunigui P. Masilioniui aplankyti savo brolius
Jungtinėse Amerikos Valstijose; kreipimasis į Religijų reikalų
tarybos įgaliotinį P. Anilionį, kuriame reiškiamas pasipiktinimas
dėl kunigų nubaudimo už Vėlinių procesijos organizavimą;
kartu su rusų Tikinčiųjų teisių gynimo krikščionių komitetu
pasirašytas bendras kreipimasis į šv. Tėvą, kitų religinių
bendruomenių hierarchus, valstybių vadovus, tarptautines
organizacijas. Praėjus vos kelioms valandoms po komiteto narių
spaudos konferencijos Maskvoje, laisvojo Vakarų pasaulio radijo

stotys jau transliavo Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto
pareiškimus.
Aktyvi Kybartų klebono veikla neliko nepastebėta. 1979m.
rugpjūčio 29 d. kunigas Sigitas Tamkevičius buvo iškviestas
į respublikinę prokuratūrą, jam oficialiai buvo perskaitytas
įspėjimas, kad, jeigu ir toliau tęs antitarybinę veiklą, jam gresia
sankcijos pagal LTSR Baudžiamojo kodekso 68 straipsnį.
„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“.
(Tiesa išlaisvina. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prisiminimai apie
dvidešimt „LKB Kronikos“ metų, Kaunas, 2012, p. 66)

1972–1982 m., vadovaujami kunigo Sigito Tamkevičiaus,
„Kronikos“ leidėjai sugebėjo parengti ir išleisti 51 „Kronikos“
numerį. Jausdamas intensyvėjantį KGB sekimą ir pavojų būti
įkalintam, 1982 m. vasario 6 d. Sigitas Tamkevičius bičiuliams ir
tikintiesiems parašė „Dvasinį testamentą“, kuriame išdėstė svarbiausias mintis, savąjį credo.
„Noras matyti tautiečius laimingus čia ir ten, amžinybėje, vertė mane
kovoti prieš visą blogį, kuris slėgė mano Tėvynę ir Bažnyčią, šitai
kovai pašvenčiau vaisingiausius savo gyvenimo metus. Visoje savo
veikloje vadovavausi krikščioniškos moralės dėsniais – sakyti tiesą,
ginti tiesą, kovoti prieš smurtą, tačiau mylėti visus, net tuos, kurie yra
melo ir smurto įrankiai.“
(Dvasinis testamentas, 1982 m. vasario 6 d., Tiesa išlaisvina.
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prisiminimai apie
dvidešimt „LKB Kronikos“ metų, Kaunas, 2012, p. 59)

1983 m. gegužės 6 d. kunigas Sigitas Tamkevičius buvo
suimtas Alfonso Svarinsko teismo metu. 26 tomų baudžiamojoje
byloje jis kaltintas antitarybine propaganda ir agitacija, kad 1978–
1983 m. „šmeižė tarybinę valstybinę ir visuomeninę santvarką,
ragino prieš ją kovoti, žemino TSRS tarptautinį prestižą“, kad
„Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto vardu paruoštuose
ir išplatintuose dokumentuose pateikdavo iškraipytus faktus,
šmeižikiškus prasimanymus <…>“, „ragino pažeisti tarybinius
įstatymus, reguliuojančius bažnyčios atskyrimą nuo valstybės
ir nepaklusti vietinės valdžios organams“. Buvo prisimintas
ir grupinis vaikų mokymas, Vėlinių procesijų į kapines

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ vyriausiasis redaktorius (1972–1983 m.)
kunigas Sigitas Tamkevičius SJ. 1983 m. gegužės 6 d. kunigo Alfonso Svarinsko
teismo metu KGB suimtas už antitarybinę agitaciją, veiklą Tikinčiųjų teisių gynimo
katalikų komitete, nelegalios literatūros gaminimą ir platinimą.
Nuotrauka padaryta KGB tardymo izoliatoriuje. Vilnius, 1983 m. gegužės mėn.
(Lietuvos ypatingasis archyvas)

organizavimas, kalinių šelpimas. Kaltintas ir tuo, kad per
1982 m. gruodžio 26 d. be vietos valdžios leidimo viešoje vietoje –
Kybartų bažnyčios šventoriuje – suorganizavo Kalėdų eglutės
šventę, kad įvairiomis progomis ir įvairiose vietose pasakė apie
15 inkriminuojamo turinio pamokslų.
1983 m. gruodžio mėn. nuteistas dešimčiai metų laisvės atėmimo – šešeri metai griežto režimo lageryje ir ketveri metai tremties. 1984–1987 m. kalėjo Permės politinių kalinių lageryje Nr. 37,
1987 m. – Mordovijos Baraševo lageryje, 1987 m. gruodžio mėn.
perkeltas į Uralo politinių kalinių lagerį Nr. 35. 1988 m. birželio
10 d. ištremtas į Tomsko srities Staro Sainakovo kaimą. Tų pačių
metų pabaigoje Sigitas Tamkevičius buvo paleistas į laisvę.
1988 m. lapkričio 4 d. rytą didelė tikinčiųjų minia iš skirtingų
Lietuvos kampelių su tautinėmis ir popiežiaus vėliavomis rinkosi į Vilniaus geležinkelio stotį pasitikti iš tremties sugrįžusio kunigo Sigito Tamkevičiaus.
Atgimimo laikmečiu ir atkūrus Nepriklausomybę, 1989 m.
Sigitas Tamkevičius paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų
seminarijos dvasios tėvu, 1990 m. – šios seminarijos rektoriumi. 1991 m. gegužės 4 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį
tituliniu Turudos vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1991 m. gegužės 19 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje
arkivyskupas kardinolas Vincentas Sladkevičius konsekravo
Sigitą Tamkevičių vyskupu. 1996 m. gegužės 4 d. S. Tamkevičius
paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu ir iki šiol vadovauja
Kauno arkivyskupijai.

Sigitas Tamkevičius taip pat yra ilgametis Vytauto Didžiojo
universiteto Katalikų teologijos fakulteto didysis kancleris, Kauno arkivyskupijos „Caritas“ pirmininkas. 1999–2002 m. ir nuo
2005 m. iki dabar – Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas.
„<...> ir dabar arkivyskupas Sigitas Tamkevičius išlaiko tą gausios
neturtingų Dzūkijos ūkininkų šeimos vaiko paprastumą, leidžiantį
skambiai nusijuokti, lygiai pagarbiai priimti ir kurijon besikreipiančią
močiutę, ir prezidentą, taip pat – bendrauti su skirtingų politinių srovių
atstovais, ieškant Lietuvai geriausių sprendimų.“
Kunigas Robertas Grigas, 2013 m.

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus aktyvi pilietinė veikla ginant tikinčiųjų teises sovietinio režimo
metais įvertinta Georgo von Hertlingo medaliu. Medalis buvo
įteiktas 1996 m. lapkričio 3 d. Vokietijoje, Rėgensburgo rotušėje,
o nominantą medaliui pristatė Tikėjimo mokslo kongregacijos
prefektas kardinolas Josephas Ratzingeris (būsimasis popiežius
Benediktas XVI).
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius taip pat apdovanotas
Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi
(1998 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Vyčio
Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (2002 m.). Tais pačiais
2002 m. už heroizmą, parodytą ginant Lietuvos Katalikų Bažnyčią
okupacijos metais, už nuopelnus steigiant ir leidžiant „Kroniką“
jam įteiktas Šv. Pranciškaus Ksavero medalis (medalio steigėjas–
Šv. Pranciškaus Ksavero universitetas, JAV).
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius yra Kauno miesto
garbės pilietis (1994 m.), Vytauto Didžiojo universiteto garbės
daktaras (1999 m.), Lazdijų rajono garbės pilietis (2010 m.).
2013 m. lapkričio 10 d. garbingos 75-erių metų sukakties proga
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius apdovanotas Kauno miesto
savivaldybės 1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Kunigai Jonas Boruta (kairėje) ir
Antanas Gražulis (dešinėje), atvykę
aplankyti Sigito Tamkevičiaus
tremtyje. Krivošeinas, 1988 m.
birželio mėn. (Kauno arkivyskupo
metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ
asmeninis archyvas)

Kunigas Sigitas Tamkevičius
šv. Mišiose, skirtose jo grįžimui
iš tremties paminėti.
Kybartai, 1988 m. lapkričio 6d.
(Genocido aukų muziejus)

Jauniausias Lietuvos vyskupas jaunimo vardu sveikina popiežių Joną Paulių II Dariaus
ir Girėno stadione. Kaunas, 1993 m. rugsėjo
6 d. (Kauno arkivyskupijos archyvas)

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus
atsiminimų knygos „Tiesa
išlaisvina“ pristatymas
konferencijos-minėjimo „Tiesos
žodis – kelias į laisvę: „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronika“ 1972–
1988 metais“, skirto „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidybos pradžios 40-mečiui paminėti,
metu Lietuvos Respublikos Seimo
rūmuose.
Vilnius, 2012 m. kovo 15d.
Fotografė Olga Posaškova
(Lietuvos Respublikos Seimo
archyvas)

Konferencija-minėjimas „Tiesos žodis – kelias į laisvę: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“
1972–1988 metais“, skirtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidybos pradžios 40-mečiui
paminėti. Pirmoje eilėje – Laisvės premijos laureatas, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“
platintojas, Rusijos disidentas, žmogaus teisių gynėjas Sergejus Kovaliovas, Rusijos disidentas
Aleksandras Lavutas su žmonomis, antroje eilėje dešinėje – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“
redaktorius ir leidėjas 1972–1983 m., Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius
SJ, šalia sėdi – Telšių vyskupas, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ redaktorius ir leidėjas
1983–1989 m. Jonas Boruta SJ. Vilnius, 2012 m. kovo 15 d.
Fotografė Olga Posaškova (Lietuvos Respublikos Seimo archyvas)
Su Šilinių savanoriais. Šiluva,
2012 m. rugsėjo 16 d. Fotografė
Marija Stanulytė
(Kauno arkivyskupijos archyvas)

LAISVĖS PREMIJA
Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų
laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją,
skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų
ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.
Laisvės premiją skiria Lietuvos Respublikos Seimas.
Pirmoji Laisvės premija 2011 metais buvo paskirta aktyviam
kovotojui už laisvę ir demokratiją, žmogaus teisių gynėjui, Rusijos disidentui Sergejui Kovaliovui. Daugybė gijų siejo Sergejų
Kovaliovą su Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviais.
Jo, taip pat disidentų Aleksandro Lavuto, Glebo Jakunino, Tatjanos Velikanovos, dėka „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“,
Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto dokumentai pasiekdavo laisvąjį pasaulį, informacija apie žmogaus teisių pažeidimus
Lietuvoje buvo skelbiama Rusijos pogrindinėje spaudoje.
2012 metų Laisvės premija paskirta politiniam kaliniui,
vienam iš aktyviausių sovietų okupacijos rezistencijos dalyvių,
kovotojui už žmogaus teises, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui
ir vadovui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui,
pogrindinės spaudos leidėjui Antanui Terleckui.
2013 metų Laisvės premija Lietuvos Respublikos Seimo
2013 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. XII-650 paskirta kovotojui
už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės
spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“
steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto
nariui, arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ.
Laisvės premijos laureatui bus įteikia Laisvės statulėlė,
sukurta pagal skulptoriaus Juozo Zikaro Laisvės paminklą
(Laisvės paminklas – Lietuvos valstybingumo simbolis, pastatytas 1928 m. Kauno Karo muziejaus sodelyje, okupacijos metais
nugriautas, 1989 m. atkurtas). Statulėlės autorė – skulptorė Joana
Noreikaitė.

Lietuvos Respublikos Seimas sudarė Laisvės premijų
komisiją. Komisiją sudaro Seimo frakcijų atstovai (po vieną
atstovą), Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių
bendruomenės komisijos, Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarų klubo ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai
(po du narius). Komisijos nariai atlieka kandidatų gauti Laisvės
premiją atranką ir kiekvienais metais iki lapkričio 23 dienos
pateikia Seimui išvadas apie atrinktą pretendentą.

LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI

Sergejus Kovaliovas
(Europos Parlamento
archyvas)

Antanas Terleckas
(Andriaus Petrulevičiaus
asmeninis archyvas)

Arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius SJ.
Fotografė Olga Posaškova
(Lietuvos Respublikos Seimo
archyvas)
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