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Į mitingus prieš tris dešimtmečius kretingiškiai 
ėjo kaip į Mišias   

Laima STONKUVIENĖ

Į pirmuosius mitingus ir viešąsias akcijas prieš tris dešimtme-
čius padvelkus Persitvarkymo vėjams, kretingiškiai ėjo kaip į šven-
tas Mišias. Už savo pinigus, negailėdami laiko nei jėgų, paprasti 
miesto ir rajono gyventojai statė tautos kančių atminimo sim-
bolius, susigrąžino reikšmingus sakralinius objektus. 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės organizuoto ekolo-
ginio dviračių žygio „Lietuva – mano namai“ dalyviai su tautinio atgi-
mimo idėjomis Kretingoje apsilankė 1988 m. rugpjūčio 2 dieną. Miesto 
aikštėje jie surengė pirmąjį viešą sankcionuotą mitingą, kuriame po ilgų 
draudimo metų vėl plazdėjo tautinės trispalvės, skambėjo tautiška gies-
mė. Kretingos muziejaus fondų nuotr.

Pirmasis mitingas Kretingoje 
– su prokuratūros įspėjimu
Tautinio atgimimo pradžią Kre-

tingoje praėjusį penktadienį vyku-
sioje konferencijoje priminė Kre-
tingos muziejaus istorikas Julius 
Kanarskas.

Jis pasakojo, kad tautiniam atgi-
mimui palankios sąlygos susidarė 
Sovietų Sąjungoje 1985 m. paskelbus 
Persitvarkymą (Perestroiką). Sovie-
tų pavergtų lietuvių kantrybės taurę 
galutinai perpildė komunistinės val-
džios veiksmai persekiojant Vilniu-
je surengtų nesankcionuotų viešų 
renginių – 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
mitingo, pasmerkusio 1939 metų 
Ribetropo–Molotovo paktą, bei 
1988 metų Vasario 16-osios šventės 
– organizatorius ir dalyvius.

Gavus Kretingos miesto tarybos vykdomojo komiteto leidimą, 1988 m. spalio 16 d. virš tuomečio Kretingos 
kraštotyros muziejaus, kuris veikė pranciškonų vienuolyne, pastato pirmąkart buvo iškelta tautinė trispalvė 
vėliava.

„Tautinio atgimimo pradžia tapo 
1988 m. birželio 3-ioji, kai Lietuvos 
mokslų akademijos Didžiojoje salėje 
įvykusioje diskusijoje dėl Konstitu-
cijos pataisų gairių pristatymo buvo 
išrinkta Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio (LPS) iniciatyvinė grupė, ku-
rią sudarė 35 žymūs Lietuvos moks-
lo ir kultūros veikėjai“, – pasakojo J. 
Kanarskas. 

Tų pačių metų rugpjūčio 2 d. Kre-
tingoje apsilankė LPS iniciatyvinės 
grupės organizuoto ekologinio dvi-
račių žygio „Lietuva – mano namai“ 
dalyviai ir miesto aikštėje surengė 
pirmąjį viešą sankcionuotą mitingą, 
kuriame po ilgų draudimo metų vėl 
suplazdėjo tautinės trispalvės, su-
skambo tautiška giesmė.

Po trijų savaičių, rugpjūčio 23-
iąją, Kretingos miesto aikštėje įvyko 
nesankcionuotas viešas mitingas, 
skirtas stalinizmo aukoms atminti ir 
1939 m. Molotovo–Ribentropo ak-
tui pasmerkti.

„Dėl leidimo šiam mitingui su-
rengti organizatoriai rugpjūčio 15 
d. raštu kreipėsi į Kretingos miesto 
vykdomąjį komitetą, bet gavo nei-
giamą atsakymą ir susilaukė Kre-
tingos rajono prokuratūros įspėji-
mų. Nepaisant to, nesankcionuotas  
mitingas įvyko, jame dalyvavo per 
pusantro tūkstančio žmonių“, – 
1988-ųjų vasaros įvykius priminė J. 
Kanarskas.

Buvo nepatyrę, bet vieningi
Lietuvoje vykusios visuomeninio 

gyvenimo permainos vis aktyviau 
skatino burtis ir kretingiškius.  

Rugsėjo 18 d. įsikūrė Sąjūdžio Kre-
tingos rėmimo grupė. Tokios grupės 
netrukus susibūrė Darbėnuose, Kar-
tenoje, Salantuose. Jų veiklai koordi-
nuoti buvo įsteigta Lietuvos persi-

tvarkymo sąjūdžio Kretingos rajono 
taryba.

Pirmuoju jos pirmininku tapo 
Kretingos rėmimo grupės lyderis, 
meno mokyklos direktorius Bernar-
das Anužis.

Pirmasis sankcionuotas Sąjūdžio 
rėmimo Kretingos grupės viešas 
masinis renginys įvyko rugsėjo 28 d. 
Šiame mitinge kretingiškiai pasmer-
kė 1939 m. rugsėjo 28 d. tuometės 
Sovietų sąjungos ir Vokietijos drau-
gystės ir sienų sutartį, kuria remian-
tis Lietuva atiteko Sovietų sąjungos 
įtakos zonai.

Nors prabėgo 30 metų, šio mi-
tingo įspūdžiai dar neišblėso iš B. 
Anužio prisiminimų.

„Mūsų grupė buvo neseniai susi-
kūrusi, tad mitinge tarsi prisistatėme. 
Organizuoti jį buvo pakankamai su-
dėtinga, nes veikė saugumas, dantį 
griežė priešiškai nusiteikę tuomečio 
vykdomojo komiteto vadovai. Be 
to, neturėjome jokių įgūdžių, jokios 

patirties. Džiugino ir stiprybės bei 
pasitikėjimo teikė jūra žmonių“, – su 
„Švyturiu“ prisiminimais dalijosi B. 
Anužis.

Anot jo, į šį bei kitus mitingus 
kretingiškiai ėjo kaip į šventas Mi-
šias, elgėsi kultūringai, klausė visų 
nurodymų. 

„Nepasitaikė atvejų, kad bent 
vienas būtų išsitraukęs cigaretę ir 

užsirūkęs. Tokio tikėjimo Lietuvos 
ateitimi, tokių emocijų, tokios paki-
lios nuotaikos niekada daugiau ne-
teko matyti. Sunku įsivaizduoti, kas 
turėtų įvykti, kad žmonės šiandien 

vėl taip susikibtų rankomis, kaip tai 
darė per Baltijos kelią. Lietuvos ne-
priklausomybė man iki šiol yra ste-
buklas“, – kalbėjo B. Anužis.

Paminklas tautos kančioms 
– vienas pirmųjų šalyje

Sąjūdžio Kretingos rėmimo gru-
pės iniciatyva 1988 metų lapkričio 1 
dieną Kretingos senosiose kapinėse 
priešais karo pabaigoje sugriautą šv. 
Jurgio koplyčią buvo pastatytas vie-
nas pirmųjų Lietuvoje paminklas 
lietuvių tautos 1941–1952 m. kan-
čioms atminti.

„Pažadą lapkričio 1-ąją kapinėse 
pastatyti šį paminklą Sąjūdžio rėmi-
mo grupė kretingiškiams davė per 
pirmąjį mitingą. Turėjome drąsos, 
nors laiko buvo vos mėnuo – per jį 
reikėjo surasti ir akmenį, ir žmogų, 
kuris tai padarytų. Bet duotas žodis 

Paprastų kretingiškių – katalikų 
parapijos religinės bendruomenės – 
atkaklumo dėka tais pačiais metais 
buvo susigrąžintas ir 1933-iaisiais 
pastatytas Lurdas, kurio grota poka-
ryje iki pusės buvo užpilta žemėmis, 
o 1952 m. visai sunaikinta.

Šiuos įvykius priminė J. Kanars-
kas: „Kretingiškiams pavyko išsau-
goti ir į bažnyčią perkelti Švč. Lurdo 
Marijos ir šv. Bernadetos skulptūras. 
Jos atgal į Lurdą grąžintos 1989-ai-
siais. Tuomet žmonės, vadovaujami 
tuomečio parapijos religinės ben-
druomenės vadovo Stanislovo Ru-
meikos, sutvarkė Lurdą, išvalė prie 
jo sruvenantį Dopulčio upelį, nutiesė 
takelius, pasodino medžių“.  

Atkūrė 
Nepriklausomybės paminklą

Muziejininko teigimu, nuo pat 
Atgimimo pradžios kretingiškiai 
ieškojo ir sovietmečiu nugriauto 
tarpukario Kretingos simbolio – pa-
minklo Lietuvos nepriklausomybės 
10-mečiui atminti. 

„Visi žinojo, kad paminklas guli 
Akmenoje, tačiau nežinojo, kurioje 
konkrečiai vietoje. Smarkiai nuken-
tėjusios jo liekanos 1989 metais buvo 
rastos valant upę ir perduotos nuolat 
saugoti Kretingos kraštotyros muzie-
jui. Pagal senąjį paminklą ir jo nuo-
traukas buvo pagamintas ir 1990 metų 
vasario 16 dieną pašventintas naujas 
monumentas“, – sakė J. Kanarskas.

Prie šio paminklo kasmet mini-
mos svarbiausios valstybės šventės, 
vėliavų pakėlimo ceremonijomis čia 

„Nepasitaikė atvejų, kad bent vienas būtų 
išsitraukęs cigaretę ir užsirūkęs. Tokio tikėjimo 
Lietuvos ateitimi, tokių emocijų, tokios pakilios 

nuotaikos niekada daugiau neteko matyti“.
Bernardas Anužis

prasideda rajono renginiai.   
Šiemet Kovo 11-ąją, minint Lie-

tuvos nepriklausomybės atkūri-
mo 30-ąsias metines, čia surengtas 
įspūdingas koncertas-diskoteka bei 
akcija, kurios metu žaliosios erdvės 
papuoštos laisvės vėją simbolizuo-
jančiais vėjo malūnėliais. 

buvo ištesėtas“, – prisiminė B. Anužis.
Mokyklos direktorius apgailestavo, 

kad vėliau atnaujindama paminklo 
aplinką nuopelnus už jį prisiėmė savi-
valdybė, nors prieš 30 metų niekas iš 
valdžios atstovų nė piršto dėl to nepa-
judino. Jo teigimu, viskas buvo pada-
ryta žmonių iniciatyva ir lėšomis.   

Šiemet minint jubiliejinę Kovo 11-ąją atkurtąjį Nepriklausomybės paminklą papuošė instaliacija „Laisvės vėjas“.   




