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PRATARM!

Religin-s 0vairov-s pa1inimas ir pri-mimas Lie-
tuvoje tampa vis aktualesne socialine problema. Vi-
suomen2 veikiant globaliems procesams susiforma-
vusi ir vie+ojon erdv-n i+kilusi kult/rin- ir religin- 
0vairov- tampa nei+vengiama. Religin-s 0vairov-s 
vaizdavimas tampa rimtu i++/kiu 1iniasklaidai, kuri, 
kaip ir dauguma +alies pilie.i$, vis dar stereotipi+kai 
tapatina religin0 Lietuvos visuomen-s gyvenim, su 
vienos religin-s bendruomen-s gyvenimu. Ta.iau 
kas penktas Lietuvos gyventojas nelaiko saves Romos 
kataliku. Empirini$ tyrim$ duomenys atskleid1ia 
egzistuojan.i, 0vairov2 pa.ios katalik$ bendruome-
n-s viduje. 'alyje i+ viso veikia per 60 0vairi$ religi-
ni$ tradicij$ ir j$ at+akas reprezentuojan.i$ religini$ 
bendruomeni$. O vie+ojoje erdv-je gana da1nai vis 
dar kalbama tik apie vien, religin2 bendruomen2.

Nauj$j$ religij$ tyrim$ ir informacijos centras 
bei Lietuvos 1urnalist$ s,junga, 0vertin2 situacij, d-l 
religin-s 0vairov-s atspind-jimo Lietuvos 1iniasklai-
doje 2013–2014 m., nusprend- sujungti paj-gas ir 
0gyvendinti projekt, „Religin-s 0vairov-s pa1inimas 
ir sklaida Lietuvoje“. 'io projekto tikslas – supa1in-
dinti visuomen2 su Lietuvos religine 0vairove, ska-
tinti 1mogaus teisi$ pa1inim, bei j$ sklaid, religij$ 
srityje. Projekto svarb, 01velg- ir 3nansavim, skyr- 
Europos ekonomin-s erdv-s 3nansinio mechanizmo 
NVO programa (www.nvoprograma.lt). 

Vienas i+ projekto u1davini$ – supa1indinti Lietu-
vos 1iniasklaidoje dirban.ius 1urnalistus su religin-s 
0vairov-s problema, paskatinti juos dom-tis +ia pro-
blema ir surengti konkurs, geriausiai religin2 0vairov2 
vaizduojan.iam straipsniui ir fotogra3jai ar j$ ciklui. 
Komisija, 0vertinusi konkursui, vykusiam 2014 m. 
kovo–baland1io m-nesiais, pateiktus darbus, atrinko 
prizininkus ir straipsnius, kurie tur-t$ patekti 0 +0 lei-
din0. Geriausiai religin2 0vairov2 atspindin.io straips-
nio konkurso nugal-tojai i+sid-st- tokia tvarka: 

I viet, u1-m- Daivos (ervokien-s straipsnis „To-
tori$ namuose da1niausiai pamatysi Vytauto Did1io-
jo portret,“; 

II viet, u1-m- Ritos Briedien-s straipsnis „Bo-
bri+kis: tarytum i+ .ia kas b/t$ sentikius i+var2s“;

III vieta skirta Mindaugo Jackevi.iaus straipsniui 
„Sociolog-: mokyklose reikia religinio +vietimo, kad 
vaikas, at-jus laikui, pats pasirinkt$ religij,“.

Geriausiai religin2 0vairov2 vaizduojan.ios foto-
gra3jos konkurso nugal-tojai i+sid-st- tokia tvarka:

I vieta – Ieva Budzeikait- u1 fotogra3j$ cikl, „Lie-
tuvos 1yd$ bendruomen-“;

II vieta – Ram/nas Guiga u1 fotogra3j$ cikl, 
„Kri+nos s,mon-s organizacija“;

III vieta – Vidmantas Balk/nas u1 fotogra3j$ ci-
kl, „Lietuvos senov-s balt$ tik-jimo bendruomen-s 
vyriausiojo krivio laidotuv-s“.

'iame leidinyje rasite visus darbus – tiek konkur-
so nugal-tojus, tiek kitus, kurie konkurso komisijai 
pasirod- verti publikavimo. Pirmiausia publikuoja-
me konkurs, nugal-jusius straipsnius, v-liau kitus 
konkurse dalyvavusius straipsnius. Visos fotogra3-
jos leidinyje pateikiamos atsitiktine tvarka. Tikim-s, 
kad leidinys bus 0domus ir vertingas savo 1iniomis 
visiems, besidomintiems religijomis Lietuvoje. Tiki-
m-s, kad konkurso 0vertinimai paskatins 1urnalistus 
ir spaudos fotografus ir ateityje dom-tis religin-s 
0vairov-s problema, vaizduoti j, ir keisti Lietuvos 
visuomen-je nusistov-jusius neigiamus stereotipus 
0vairi$ religini$ bendruomeni$ at1vilgiu.

Pabaigoje nor-tume pad-koti visiems, prisid-ju-
siems prie s-kmingo +io projekto 0gyvendinimo, – 
Dainiui Radzevi.iui ir Rasai Li+kauskaitei i+ Lietu-
vos 1urnalist$ s,jungos, Donatui Glodeniui ir Rasai 
Kraul-daitei i+ Nauj$j$ religij$ tyrim$ ir informaci-
jos centro, doc. dr. Kristinai Juraitei i+ Vytauto Di-
d1iojo universiteto, Birutei Sabatauskaitei i+ Lietuvos 
1mogaus teisi$ centro, fotografei Monikai Po1ersky-
tei bei 15min.lt vyr. redaktoriaus 1-ajam pavaduoto-
jui Raimundui Celencevi.iui. 

Projekto vadov!
dr. Milda Ali!auskien"
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TOTORI% NAMUOSE DA#NAI PAMATYSI
VYTAUTO DID#IOJO PORTRET&

DAIVA (ERVOKIEN!

Totoriai – gili, istorij, Lietuvoje turinti tautin- 
bendrija, Lietuvos Did1iojoje Kunigaik+tyst-je 0kur-
dinta dar Vytauto Did1iojo 1397 metais. Didesn-s 
totori$ gyvenviet-s, 0kurtos netoli Vilniaus ir Trak$, 
saugojo sostin2 i+ vakar$ bei piet$ pus-s nuo kry-
1iuo.i$. Totoriams einant karo tarnyb,, jie buvo 
apdovanoti 1em-mis ir bajor$ privilegijomis, gal-jo 
nevar1omai i+pa1inti savo religij,, statydintis me-
.etes. Ta.iau ar daug mes, lietuviai, 1inome apie j$ 
papro.ius, tradicijas, religines apeigas? Apie tai kal-
b-jom-s su Lietuvos totori$ bendruomeni$ s,jungos 
pirmininku dr. Adu Jakubausku ir Lietuvos totori$ 
etnokult/rinio buities muziejaus sumanytoja Liucija 
Gaidukevi.iene.

Lietuvoje – apie 3 000
Sovietme.iu totori$ dvasin- kult/ra ir religija 

stipriai apnyko. I+ keturi$ Lietuvoje likusi$ me.e-
.i$ trys buvo u1darytos, i+liko tik viena – Rai1iuose. 
1988 metais buvo 0kurta Lietuvos totori$ kult/ros 
draugija, -m- busti ir visuomenin- kaimo bendruo-
meni$ veikla, v-liau atkurtas Lietuvos musulmon$ 
sunit$ dvasinis centras mu4ijatas, atnaujintos me-
.et-s Rai1iuose, Keturiasde+imties Totori$ kaime, 
Nem-1yje ir Kaune, 0 kurias melstis renkasi visi Lie-
tuvoje gyvenantys musulmonai.

Lietuvoje gyvena apie 3 000 totori$. Jie i+saugojo 
pagarb, Vytautui Did1iajam, da1nas namuose turi jo 
portret,, iki Antrojo pasaulinio karo j0 buvo galima 
i+vysti kone kiekvienoje +eimoje greta gra1iai 0r--
mint$ kaligra3+k$ Korano i+trauk$.

Beje, po Lietuvos totori$ bendruomeni$ s,jungos 
sparneliu buriasi ir Lietuvoje gyvenantys kit$ tauty-
bi$ musulmonai: kazachai, uzbekai, turkai.

Did&iosios $vent"s
Islame did1iosios +vent-s skai.iuojamos pagal m--

nulio kalendori$, tod-l kasmet pasislenka dviejomis 
savait-mis atgal. Totoriams ypa. svarbios pasninko 
pabaigos – Ramadan Bairam – ir aukojimo – Kurban 
Bairam – +vent-s.

Per Ramadan,, 30 dien$ nuo saul-s patek-jimo 

ir laidos, draud1iama valgyti ir gerti, r/kyti. Valgy-
ti galima tik saulei nusileidus. 'ias dienas ypatingas 
d-mesys skiriamas maldoms, Korano skaitymui, 
gyvenimo apm,stymui, varg+$ +elpimui, geriems 
darbams. Stengiamasi nieko nesmerkti, neapkalb--
ti. „Islame n-ra i+pa1inties, ilgas pasninkas yra tam, 
kad 1mogus apm,styt$ savo gyvenim,, visapusi+kai 
apsivalyt$. Kitaip 1mogus negali suprasti neturtin-
g$j$, kit$ nelaim-li$“, – sako A. Jakubauskas.

Ar +iandien totoriai laikosi Ramadano reikala-
vim$? „Kai kurie laikosi tikro pasninko 30 dien$, 
kiti – tik modi3kuoto: pasninkauja po 3 dienas Ra-
madano prad1ioje, viduryje ir pabaigoje, yra jo atsi-
sakiusi$“, – sak- A. Jakubauskas ir L. Gaidukevi.ie-
n-, nesl-pdami, kad pasninkauti pakankamai sunku, 
ypa. Ramadano prad1ioje. Lengviau pasninkauti 
1iem,, kai +viesus paros laikas t-ra 6 valandos, vasa-
r, – itin sunku.

Pasibaigus pasninkui, ateina dvasinis apsivaly-
mas, ramyb-, susikaupimas ir trij$ dien$ Ramadan 
Bairam, kai 1mon-s gausiai vai+inasi tradiciniais to-
tori+kais patiekalais.

„Apsilank2 me.et-je totoriai eidavo vieni pas kitus 
0 sve.ius. Atsimenu, mo.iut- i+kepdavo 7–8 didelius 
+imtalapius, kelioms dienoms priva1iuodavo daugy-
b- sve.i$. Tai buvo tautos bendrumo poj/tis“, – sak- 
A. Jakubauskas.

Totori$ka virtuv" ir tradicijos
„Totoriai nevalg- kiaulienos, gyveno blaiviai – ne-

vartojo alkoholio. Taip gyvename ir mes. Nors mano 
vyras – lietuvis, bet abstinentas. Jau esame 60-me-
.iai, kiaulienos nesinori ir d-l sveikatos, geriau vi+-
tiena“, – sak- L. Gaidukevi.ien-.

„Jeigu prie+ Antr,j0 pasaulin0 kar, 20 vyr$ i+ger-
davo butel0 degtin-s, tai buvo i+imtis, smerktinas 
dalykas“, – sak- A. Jakubauskas, pasteb-damas, kad 
pasaulietiniame gyvenime tos ribos prad-jo trintis, 
bet religiniuose ritualuose i+lieka. Per gedulingus pi-
etus alkoholis yra draud1iamas. Tai yra logi+ka, kad 
1mon-s nepamir+t$, ko susirinko.

Daugumos totori+k$ patiekal$ pagrind, sudaro 

m-sa, bet ne kiauliena. Labiausiai 1inomi patiekalai, 
totori$ atne+ti 0 Lietuvos kult/r,, yra kold/nai, ba-
land-liai, .eburekai ir +imtalapis.

„Tikr$ kold/n$ galima paragauti tik totori$ +ei-
moje – restorane ar parduotuv-se toki$ neaptiksi. 
Totoriai kold/n$ neperka, gamina. Svarbiausia – 
smulkiai pjaustyta jautiena, vienodais kiekiais su-
mai+yta su aviena. Prie+ Antr,j0 pasaulin0 kar, d--
davo 1,sienos, dabar ji – retenyb-. Peiliais pjaustyta 
m-sa nesusimeta 0 gumul,, labai gra1iai pasisklaido. 
" totori+kiems kold/nams paruo+t, m-s, dedama pi-
pir$, druskos, svog/n$, mair/no lap$. Did1iausias 
kold/n$ delikatesas – m-sos riebalai su jais. Kold/-
n, reikia 0sid-ti 0 burn, vis,, kad nei+b-gt$ riebalai. 
Kold/nai buvo labai gars/s, jiems dedikuoti net keli 
eil-ra+.iai“, – pasakojo A. Jakubauskas.

Totori$ d-ka Lietuvoje atsirado agurkai ir svo-
g/nai, i+ nam$ apyvokos daikt$ – kilimai. Totoriai 
m-go pen-ti 1,sis, kaimie.i$ +eimos j$ augindavo po 
20–40 ne tik m-sai, bet ir taukams. Kadangi totoriai 
kiaul-s tauk$ nevalgydavo, riebal$ tr/kum, keisda-
vo 1,s$, jautienos, avienos taukais.

Butrimonyse (Alytaus r.) u1aug2s ponas Adas ge-
rai prisimena tradicin0 totori+k, m-sos vytinim,. Jo 
mo.iut- Rozalija Makulavi.ien-, gyvenusi Trakinin-
k$ kaime, per 1iem, pas/dyt, m-s, laikydavo kubi-
le, o pavasar0 at+ilus orams i+ne+davo kelias kartis 0 
lauk, vytinti.

Vedyb' sutartis – %prasta
Totori$ vestuv-s prasideda vedyb$ sutarties, vadi-

namos Nikiach, sudarymu. „Vedybos totoriams – ne 
sakramentas, o sutartis. Ji islame gyvuoja 1431 me-
tus. Vedyb$ sutartyje nurodomos sutuoktini$ teis-s 
ir pareigos, numatomos garantijos skyryb$ atveju, 
kas bus padalyta, kokia pinig$ suma, kompensacija 
bus skiriama“, – pasteb-jo A. Jakubauskas.

Santuoka sudaroma jaunosios t-v$ namuose daly-
vaujant mulai, dviem liudytojams ir kviestiniams sve-
.iams. Prie 0-jimo 0 jaunosios namus su duona ir drus-
ka jaun,j0 ir jo palyd, pasitinka artimiausia jaunosios 
giminait-. Patalpoje, kur turi vykti vestuv-s, stovi i+-
puo+tas mirtomis ir balta staltiese u1tiestas stalas. Ant 
jo – stiklin- vandens, duona, druska, saldumynai. U1 
stalo s-di mula ir liudytojai, prie+ais juos stovi jaunikis 
su skryb-le ant galvos, +alia jo – jaunoji su +ydu. Stalas 
statomas taip, kad jaunieji b/t$ atsigr212 0 piet$ pus2 
Mekos kryptimi. Jaunieji b/tinai pastov-davo ant i+-
verst$ kailini$, b/davo apibarstomi gr/dais – taip lin-
k-ta turto, gausios +eimos, 0vairi$ g-rybi$. Vestuvi$ 
patiekalai nebuvo i+skirtiniai.

„Tarybiniais metais mi+rios +eimos totori$ neste-
bino, dabar +is procesas dar suintensyv-jo. Ta.iau 
iki XIX am1iaus tokios da1niausiai b/davo didik$ 
+eimos. Mi+rios +eimos savo vaikus paprastai u1ra-
+ydavo kitos tautos atstovais. Dabar da1nai vyksta at-
virk+tinis procesas – nema1ai mi+ri$ +eim$ vaik$ ak-
tyviai dalyvauja totori$ bendruomen-je, ie+ko savo 
+akn$“, – pasakojo Lietuvos totori$ bendruomeni$ 
s,jungos pirmininkas.

Tradiciniai drabu&iai ir amatai
Subartoni$ kaime, Liucijos ir Vlado Gaidukevi.i$ 

sodyboje, veikia totori$ muziejus. Jame galima pa-
matyti totori$ tautinius drabu1ius, nam$ apyvokos 
daikt$, susipa1inti su +ios tautos amatais, muzika, 
menu.

„Buvo laikas, kai totoriai tur-jo galimybes staty-
ti me.etes, mokytis arab$ kalbos ir skaityti Koran,. 
Paskui tai buvo u1drausta. Tad nor-jau vis daugiau 
su1inoti apie totori$ gyvenim, Lietuvoje. Tur-jau 
galimyb2 nuvykti 0 Krym,, pama.iau, kaip totoriai 
atgaivino savo amatus. Susi1av-jau, prisiminiau, 
kad senelis buvo juvelyras, nie1-jo nagai i+bandyti 
ornamentik,, siuvin-jimo technik,. I+band1iau. Ir 
kilmingos panel-s, kunigaik+tyt-s siuvin-jo, presti-
1o reikalas buvo mok-ti. T$ siuvin-jim$ aukso si/lu 
niekam nepardaviau, nepadovanojau – visi gali pa-
matyti“, – pasakojo L. Gaidukevi.ien-, pabr-1dama, 
kad jos +aknys – i+ Merkin-s. Jau prosenel- gim- ten, 
+eima buvo kailiadirbiai, tur-jo 0ranki$. Surinko vi-
sus, dom-josi totori+kais patiekalais. O vyro senelis 
prie+kariu stat- priva.i, mokykl,, jos patalpose ir 
0k/r- muziejuk,.

Kaip pasteb-jo V. Gaidukevi.ius, mi+rioje +eimo-
je b/tina gerbti antrosios pus-s tradicijas, tad b/na 
dvigubai daugiau religini$ +ven.i$: jis 0 me.et2 vyksta 
kartu su 1mona, jo gimin-s ir kaimynai ne0sivaizduoja 
Kal-d$ ar Velyk$ +vent-s be Lius-s ir +imtalapi$...

Beje, Lius- pareng- ir kelias knygas apie totori$ 
kulinarin0 paveld,. Vyriausias Gaidukevi.i$ s/n/s 
pasirinko kari+kio profesij,.

Paminklai be portret'
Am1inojo poilsio totoriai i+keliauja 0 savo kapi-

nes, esan.ias Rai1i$ kaime, Alytaus r., Nem-1io ir 
Keturiasde+imties Totori$ kaimuose Vilniaus r., Vil-
niuje Liepkalnio gatv-je bei 'ven.ionyse. Anks.iau 
mirusiuosius laidodavo mirties dien,. Dabar tradi-
cijos supana+-jo su vietini$ gyventoj$.

„U1 mirus0 1mog$ 0prasta pasimelsti, sukalb--
ti sur, Jasin i+ Korano. Lietuvos totoriai tradici+kai 
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melsdavosi 1ymiai ilgiau, kelet, kart$ i+ eil-s skaity-
dami Koran,. Tai neb/tina daryti me.et-je (ji skirta 
gyviesiems) juk malda – dvasinis dalykas“, – sako 
A. Jakubauskas.

Totori$ kapai skiriasi nuo lietuvi$. Tradici+kai 
juos juosia penkios eil-s akmen$, o paminklas su 
maldos 0ra+u atsuktas nuo kapo.

Anks.iau ra+yta arabi+kais ra+tmenimis, laikui b--
gant, nuo XVIII am1iaus pabaigos iki XIX am1iaus 
prad1ios, tomis kalbomis, kuriomis kalbama konkre-
.ioje vietov-je. Ant antkapio i+kalama malda, bet ne 
1mogaus atvaizdas, nuotrauka. Totori$ kapai anksti 
buvo prad-ti datuoti. Keturiasde+imties Totori$ kai-
mo senkapiuose aptikta 1623 metais datuot$ kap$.

Labai i+siskyr- laidotuvi$ patiekalai. Joms ruo+-
davo medaus g-rim, syt,, speciali, grietine baltint, 
sriub, su jautienos galkut-mis, ry1i$ ko+2 su razino-
mis, vir- jautien,, kold/nus, pupeles, ant stalo d-jo 
chalvos. Buvo ir apeiginiai paplot-liai – d1aimos, ku-
ri$ jaunoji karta jau beveik ne1ino. Kiekvienam sve-
.iui 0duodavo po paplot-l0, kad j0 parsine+2s 0 namus 
suvalgyt$ ir pasimelst$ velionio intencija.

Maldos ir gyvenimo metamorfoz"s
Musulmonams Dievo 0sakyta melstis penkis kar-

tus per dien,. 'i tradicija buvo ilgai praktikuota, 
ta.iau per +imtme.ius Lietuvoje 0gavo kit, i+rai+k,. 
Nustoj2 melstis kasdien totoriai maldos tr/kum, at-
pirkti steng-si kitaip, me.et-je penktadieniais mels-
damiesi 3–4 valandas, tarsi sud-j2 visas praleistas 
savait-s maldas 0 vien,. 'i bendra malda penktadie-
niais totoriams pad-jo kito tik-jimo 1moni$ apsup-
tyje i+saugoti papro.ius, bendruomeni+kum,.

Kaip totoriai jau.iasi Lietuvoje?
„Jau.iam-s Lietuvos pilie.iais, savo +alies patrio-

tais, turin.iais savo tradicijas, kult/r,, religij,“, – sak- 
A. Jakubauskas ir L. Gaidukevi.ien-, pasteb-dami, 
kad Lietuvos totoriams gresia tie patys pavojai kaip 
ir lietuviams: globalizacija, spartinanti taut$ asimi-
liacij,, ir emigracija, ie+kant skalsesn-s duonos.

Kalb-jausi ir su lietuv2 vedusio ir dvi dukras i+-
auginusio totoriaus +eima. Jok/bas sak- su +eima 
kartais dalyvauj,s Lietuvos totori$ bendruomen-s 
renginiuose, bet tradicij$ nesilaik,s. Jo motina kiau-
lienos nevalg-, jis +io draudimo jau nepaiso, me.e-
t-je apsilanko kas por, met$, katalik$ ba1ny.ioje su 
1mona – bent po kart, kasmet.

Publikuota: XXI am#ius, 2014-03-28.
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BOBRI'KIS: TARYTUM I' (IA KAS B)T%
SENTIKIUS I'VAR*S

RITA BRIEDIEN!

Venalijus Novikovas gyvena senajame Bobri+ko 
kaime. Jo nam$ So.elniko stalas nebuvo gausus: t,-
dien namo jis gr01o v-lokai, mat 0 poliklinik, ve1- 
savo kaimynes Eugenij, Veselov, ir Aga3j, P.-lin,.

– Namuose b/siu per pus- valandos, – telefonu 
man paai+kino Venalijus. „(erez pol .asa“ – i+siver-
.iau 0 rus$ kalb,.

Nuo Sart$ e1ero p/t- +altas v-jas, drask- ant vir-
v-s pakabint, ka1in koki, mar+k,.

Jei ne1inotum, kad esi Roki+kio kra+to sentiki$ 
kaime, n- nepasakytum, kieno – lietuvio ar ruso – 
kieme stovi… Senolis pirmas 01eng- gry.ion. Ji gero-
kai i+gairinta ir v-soka. Tuoj jis pakurs krosn0, u1kais 
vandens.

– Vienas gyvenu. #mona Stanislava prie+ penkis 
m-nesius mir-. Dar niekaip neatsigaunu. Net K/-
.ioms nieko nesiruo+iau, – mostel-jo jis ranka 0 sve-
tain-s stal,.

Ant jo pilna sausainin- ir stiklinis dubuo saldai-
ni$. (ia jau nesuklysi, kad esi pas sentik0: svetain-s 
kampe, tarp dviej$ sien$, 0sprausta lentyn-l-, ant 
jos – 'ven.iausiosios Dievo Motinos ikona. Ji tokia 
sena, jog nebegali 01i/r-ti – su k/dikiu ji ar be jo. 
V. Nikitinas sak-, jog jo t-vai ikon$ tur-jo daug. Be-
liko viena.

Senolio d-mesys kalendoriams ne0tik-tinas: ant 
sien$ j$ prikabinta ir rusi+k$, ir lietuvi+k$. 'i$ met$ 
rusi+kame kalendoriuje – visos sentiki$ +vent-s. 
Sausio 6-,j, buvo So.elnikas – katalik$ K/.ios, sau-
sio 7-,j, – Sviatki, arba Kal-dos, sausio 14-,j, bus 
Staryj Novyj god.

Sentiki$ bendruomen-s labiau susispietusios Ryt$ 
Auk+taitijoje. Ta.iau atsimenu, kaip mano t-vai, 1e-
mai.iai, kalb-davo, jog m/s$ kaimynai +ven.ia senus 
Naujuosius metus. Ilg, laik, toks pavadinimas buvo 
visi+kai nesuprantamas: kam be+v2sti tai, kas jau at-
+v2sta? Tik v-liau su1inojau, jog sta.iatikiai ir senti-
kiai +ventes rikiuoja pagal sen,j0 Julijaus kalendori$. 
Dar kalb-davo, kad t$ kaimyn$ s/naus Jurijaus se-
nelis tur-jo labai ilg, barzd,. Jurijus 1emai.iuodavo, 
kaip ir mes visi, o suaugusieji apie j0 sakydavo:

– Rusiuks, o mat,, kap +var2 kalb – vis, be akcenta.

– Ta m/s$ kalba pasidar- nei +iokia, nei tokia, su-
mi+usi su lietuvi$ ir net lenk$ kalbomis, vietos tar-
m-mis. Ir So.elnik, mes da1niau Ku.ia vadinam, – 
truktel-jo pe.iais Venalijus.

Dar viena m/s$ aplankyta Bobri+kio sentik- Aga-
3ja P.-lina pasakojo, kaip j,, gul-jusi, Santari+ki$ li-
gonin-je, d-l kalbos 0skaudino lietuv-.

– Kad ims ji man r-kti: „Kas tu tokia? Kalbos 
tu savo neturi! O k, turi? T-vyn2, tautyb2?“ Per 
300 met$ rus$ sentikiai gyvena Lietuvoje. Kartu su 
visais kent-m karus ir pokarius, dirbom kol/kyje. 
Suspaud- man +ird0, bet nieko nesakiau: m/s$ ti-
k-jimas mus moko sant/rumo. Lyg ir ne specialiai, 
bet nuo pat vaikyst-s buvome mokomi rimties. Kai 
gr01davome i+ ba1ny.ios, t-vas dar ilgai melsdavosi, 
ir namuose tur-davo b/ti tylu. Kiekvienas susitelk-
davome savo pasaulyje, ir kantryb- ugd-si tarsi sa-
vaime. Ir dabar tik-jimas bei malda man labai pade-
da, – pasakojo moteris.

Ir jos namuose yra ikon$ altor-lis, pridengtas n--
riniais, lyg mergait-s veidas.

Kart, roki+kiet- lietuv- pasakojo:
– T-vai gerai sutar- su kaimynais sentikiais. Per 

senus Naujuosius metus mama i+kepdavo sausaini$ 
ir a+ tur-davau jiems j$ nune+ti. Nem-gdavau pas 
juos eiti: primygtinai vai+indavo kepiniais, visai ne 
tokio skonio, kaip mamos. T-vas ir s/nus buvo, man 
rod-si, nedraugi+kai barzdoti, a+ n- nedr0sdavau 0 
juos pa1velgti. Kampe ant vir+utin-s lentynos buvo 
pastatytas toks pat barzdotas paveikslas, apa.ioje – 
daug ma1esni$ vyr$ ir moter$ veid$.

Kart, i+girdau: „Paganku kr/1ku padaj.“ A+ 1ino-
jau, kas yra paganka. T-vai taip vadino musmires. At-
ne+- man puodel0, jis tikrai buvo kitoks: vis$ 1ali, o 
mano baltas su g-lyte. A+ prie jo net ranka neprisilie-
.iau, sakiau, kad nenoriu arbatos. Viskas man rod-si 
bauginan.iai paslaptinga. O ir t-vai niekada neai+kino, 
kad j$ tik-jimas kitoks, tradicijos bent kiek skiriasi…

Jau buvau vyresn-, kai mokykloje i+girdau pagan-
ka vadinant mano draug2. #inojau, kad ji – sentik-. 
Buvo labai gra1i: ilgi juodi, tarsi .igon-s, plaukai, 
blizgan.ios rudos akys ir +vie.ianti +ypsena. Kart,, 

kai besipliu+kenant e1ere jos garban$ sruoga prilipo 
jai prie kaktos, net pagalvojau: „Gerai, kad pati sav2s 
nemato – i+puikt$ nuo savo gro1io…“ Bet ji nei+pui-
ko. Visada likome geros draug-s. O tada, pavadinta 
paganka, net neu1pyko: nusijuok- u1vertusi galv, ir 
linksmai su+uko: „A+ tau kaip u1paganysiu!..“

– Ar mano puodelis – paganka? – paklausiau Ve-
nalijaus.

– Paganka, – nusi+ypsojo jis.
V. Novikovas si/l- paklausti bet ko, pasakys kie-

kvienas: sentikis – ir ma1as, ir senas – geria tik i+ savo 
puodelio. Sve.iui – atskiras. 'io nami+kiai niekada 
nelie.ia. Kod-l jis taip negra1iai vadinamas – pagan-
ka, paganaja? Kas ten be1ino… Nuo sen$ senov-s 
pavadinimas i+lik2s, kaip ir barzdos tradicija.

Sentikiai m-gsta pajuokauti, girdi, j$ barzdos to-
kios ilgos, jog siekia net Konstantinopol0.

Kaip teigia +altiniai, 1054 m. Bizantijos ir Romos 
ba1ny.ios atsiskyr- galutinai: „katalikai“ tapo ben-
dresnis terminas Romos ba1ny.iai, o „krik+.ionys 
ortodoksai“ liko Bizantijai. Konstantinopolio patri-
archai savo 0tak, -m- pl-sti slav$ kra+tuose. Orto-
doks$ krik+.ionyb- Lietuv, pasiek- daug anks.iau, 
nei katalikyb-: X a. pabaigoje dar nesusiformavusios 
Lietuvos valstyb-s teritorijoje Konstantinopolio pa-
triarchatas 0steig- Polocko ir Mozyr-s vyskupijas. 
Sta.iatikio vard, ortodoksams suk/r- lietuviai: es, 
katalikai Diev, garbina s-d-dami, o sta.iatikiai – 
stov-dami. Beje, pastarieji – antra pasaulyje ir Lietu-
voje pagal tikin.i$j$ skai.i$ krik+.ionyb-s kryptis.

Sentikiai – sta.iatiki$ at+aka, iki +iol nepripa-
10stanti Rusijos Ba1ny.ios reformos, kuri, 1653–
1666 m. -m-si vykdyti caras Aleksiejus ir patriarchas 
Nikonas. Daugiausia reformuotos buvo apeigos, jo-
mis sentikyst- labiausiai ir skiriasi nuo o3cialiosios 
sta.iatikyb-s: sentikiai 1egnojasi dviem pir+tais, per 
pamaldas Aleliuja gieda du, o ne tris kartus, lenkiasi 
iki 1em-s, pripa10sta tik sen,sias liturgines knygas, 
ikonas bei trij$ kry1m$ kry1i$. Reformai prie+in2-
si sentikiai buvo pasmerkti: jiems teko b-gti i+ savo 

+alies. Pirmieji, pasuk2 0 Lietuv,, 0sik/r- Anyk+.i$ 
kra+to Girel-s kaime.

Suskai.iuota: Lietuvoje yra 58 sentiki$ bendruo-
men-s; 2011 m. +iai religinei bendruomenei priklau-
s- 23 330 1moni$, ir tai sudar- 0,77 proc. visos m/s$ 
+alies religin-s bendruomen-s. Sentikiai – tre.ioji 
pagal gaus, Lietuvos religin- bendruomen-.

– Manau, jog mano nam$ ikona priklaus- mano 
prot-viams, 0 Lietuv, i+ Rusijos b-gusiems nuo represi-
j$. Ilgai mes saugojom tradicijas. Jokia sentik- ne0eit$ 0 
maldos namus trumpu sijonu, va, .ia visa apsinuoginu-
si, be skaros… Taip apsirengusi$ moter$ gali pamatyti 
tik katalik$ ba1ny.ioje. Joks nastavnikas nelaidot$ vyro 
be barzdos. Pakasyn$ r/b$ tradicija irgi i+liko: apvelka 
vyrus drobiniais mar+kiniais, baltomis drobin-mis tap-
k-mis apauna. Neseniai mes buvome lietuvio +ermeny-
se: jo p-dos buvo 0spraustos 0 per ma1us batus, ir vyras 
gul-jo tarsi i+suktomis kojomis. Taip negera buvo 0 j0 
1i/r-ti… – pasakojo senolis Venalijus.

– Neder-jo m/s$ prot-viams taip stipriai u1si-
spirti: reik-jo susitaikyti su reformos naujienomis ir 
niekur nekeliauti i+ savo gimt$j$ 1emi$. Manau, jog 
sentikiais pavadintieji buvo turtingi 1mon-s, ir d-l 
to jie buvo visaip kaip engiami ir galabijami. Savo 
vaikus mano s/nus pakrik+tijo katalikais. „Kod-l 
taip padarei, s/nau?“ – klausiau jo. O jis man sako: 
„Nenoriu, kad mano vaikai taip kent-t$, kaip kent--
jau a+.“ Kaip ir kiekviena motina, a+ labai myliu savo 
vaikus, j$ +eimas, savo an/kus. Man labai svarbu i+-
saugoti dar vien, tradicij, – valgyti visiems kartu: 
b/ti +alia, jausti vienas kit,, pasikalb-ti, – pasakojo 
A. P.-lina. I+ 300 sodyb$ Bobri+kyje tiek ir b-ra: 
V. Novikovo, kuriam, anot jo paties, reikia dvira.iu 
pal-k-t, jei nori su 1mogumi pakalb-ti, Aga3jos ir 
Vasilijaus P.-lin$, Anos Nikitin$ bei Eugenijos Ve-
selovos trobos. Tu+ti laukai. Tarytum ir .ia kas b/t$ 
sentikius i+var2s…

Publikuota: http://www.temainfo.lt/bobriskis-tary-
tum-ir-is-cia-kas-butu-sentikius-isvares/, 2014-01-08.
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SOCIOLOG!: MOKYKLOSE REIKIA RELIGINIO 
'VIETIMO, KAD VAIKAS, AT!JUS LAIKUI, PATS 
PASIRINKT% RELIGIJ&

MINDAUGAS JACKEVI(IUS

 Religijotyrininkai kelia id-j,, kad valstybin-se 
mokyklose tur-t$ b/ti 0vestas religinis +vietimas. So-
ciolog-s Mildos Ali+auskien-s manymu, taip Lietu-
voje suma1-t$ religin-s diskriminacijos.

Mat dabar Lietuvos mokyklose vedamose tiky-
bos pamokose nevengiama klijuoti sektos etike.i$ 
ne krik+.ioni+koms bendruomen-ms, netradicini$ 
religini$ bendruomeni$ at1vilgiu skrieja u1gaul/s 
pasisakymai.

Apie religin2 diskriminacij, bei tik-jim, Lietuvo-
je – DELFI interviu su Vytauto Did1iojo universiteto 
Sociologijos katedros ved-ja, socialini$ moksl$ dak-
tare M. Ali+auskiene.

– Pastaraisiais metais populiaru vartoti 1od0 „dis-
kriminacija“, jis da1niausiai minimas kalbant apie 
diskriminacij, lyties ar seksualin-s orientacijos pa-
vyzd1iu. Kas yra religin- diskriminacija?

– Sociologine prasme diskriminacija rei+kia ne-
teising, elges0 individo ar socialin-s grup-s at1vil-
giu. Pla.iau diskriminacijos s,vok, taiko teisininkai, 
aptardami tiesiogin2 ir netiesiogin2 diskriminacij,, 
priekabiavim, ir pana+iai. Religin2 diskriminaci-
j, apibr-1.iau kaip neteising, elges0 su individu ar 
grupe d-l j$ religijos ar 0sitikinim$. Pabr-1.iau 1od0 
0sitikinim$, nes, pavyzd1iui, ateistai ar agnostikai bei 
neteisingas elgesys j$ at1vilgiu taip pat patenka 0 reli-
gin-s diskriminacijos lauk,.

Diskriminacijos aprai+kos – vienos visuomen-s 
grup-s kovos d-l galios ir privilegij$ kontekste be-
siformuojan.ios neigiamos nuostatos ir elgesys kit$ 
grupi$ at1vilgiu, stereotipini$ nuostat$ palaikymas. 
Pavyzd1iui, Lietuvoje susiformavusi nuostata, kad 
lietuvis yra katalikas, galima steb-ti, jog tokios nuos-
tatos laikosi politikai bei valdininkai. Tokiu b/du 
diskriminuojamas kas penktas Lietuvos gyventojas, 
kuris sav2s nelaiko kataliku. Be to, tokia nuostata 
atspindi tam tikr, etnocentri+k, po1i/r0 religiniu 
at1vilgiu, kai vyrauja 0sitikinimas, kad Lietuvos gy-
ventojai yra lietuviai ir katalikai.

– Koki$ konkre.i$ religin-s diskriminacijos ap-
rai+k$ 1inote?

– Pavyzd1iui, mokyklos taryba nusprend1ia, kad 
mokyklos baigimo atestatai bus 0teikiami ba1ny.ioje. 
Vadinamoji netradicin- religin- bendruomen- pra-
+o savivaldyb-s skirti patalpas 0kurti vaik$ dar1eliui, 
ta.iau jos pra+ymas atmetamas. Po kurio laiko ta pati 
bendruomen- kreipiasi 0 savivaldyb2 kartu su tradi-
cine religine bendruomene su tuo pa.iu pra+ymu d-l 
patalp$ dar1eliui suteikimo. 'iuo atveju pra+ymas 
0gyvendinamas.

Vadinam$j$ netradicini$ Lietuvoje religini$ 
bendruomeni$ nariai renkasi gyvenim,, kuriame 
s,moningai nutyli apie savo tik-jim, darboviet-je, 
+vietimo institucijose. Pavyzd1iui, 1inome ne vien, 
atvej0 Lietuvoje, kada vadinam, netradicin0 tik-jim, 
i+pa10stantys mokytojai buvo papra+yti palikti savo 
darboviet2, nes t-vai nenor-jo, kad jis ar ji mokyt$ 
vaikus, nes yra tam tikros religin-s bendruomen-s, 
da1nai visuomen-je vadinamos sekta, nar-.

Ne kart, teko susidurti su situacija, kada asmuo 
i+saugodavo darbo viet, tik pri-m2s vir+ininko s,-
lyg,, kad niekam neu1simint$, kokiai religinei ben-
druomenei priklauso ar kok0 tik-jim, i+pa10sta. 
Da1niausiai Lietuvoje pasitaikanti diskriminacijos 
forma – stigmatizavimas, vadinam$ netradicini$ re-
ligini$ bendruomeni$ vadinimas sektomis, o j$ ti-
kin.i$j$ – sektantais. Pra-jusiais metais m/s$ atlikto 
tyrimo duomenimis, net 80 proc. respondent$ teig-, 
kad j$ bendruomen- vadinama sekta, o apie 60 proc. 
teig- patys vadinami sektantais.

– Kaip vertinate Lietuvos mokyklose vykstan.ias 
tikybos pamokas?

– Nesiim.iau vertinti +i$ pamok$ turinio, nesu 
su juo i+samiai susipa1inusi, ta.iau ne kart, teko 
susidurti su informacija apie stereotipini$ nuos-
tat$ kitaip tikin.i$j$ palaikymu +i$ pamok$ metu. 
Tai ir sektos etiket-s klijavimas ne krik+.ioni+koms 

bendruomen-ms, ir u1gaul/s pasisakymai artimoje 
kaimynyst-je esan.ios religin-s bendruomen-s, da1-
niausiai netradicin-s, at1vilgiu.

Beje, tarptautin- religijotyrinink$ bendrija jau 
kuris laikas diskutuoja d-l religinio +vietimo b/ti-
nyb-s valstybin-se mokyklose. Religinis +vietimas 
suprantamas ne kaip vienos konfesijos tikybos tie-
s$ d-stymas, ta.iau religij$ istorijos, religijos socio-
logijos, religijos psichologijos ir kit$ mokslo +ak$ 
1iniomis gr0sta disciplina, kuri leist$ mokiniams 
susipa1inti su religij$ ir 0sitikinim$ 0vairove. Tokia 
pa1intis leist$ jiems patiems, at-jus laikui, s,monin-
gai pasirinkti tam tikr, religij, ar 0sitikinimus. Taip 
pat leist$ suma1inti religin-s diskriminacijos rai+k, 
Lietuvos visuomen-je, nes 1inios apie +alia gyvenan-
.i$j$ 0sitikinimus suma1int$ neigiamas nuostatas j$ 
at1vilgiu bei padidint$ supratim,.

– Gal 1moni$ nepasitik-jimas ir 0tarumas kyla d-l 
nusivylimo – iki +iol sklinda tikros ar i+galvotos is-
torijos, kai 0tik-j2 1mon-s geradariams padovanoja 
vis, turt, ir pana+iai.

– Pasikartosiu, kad tik kiek 0manoma objekty-
vios 1inios bei asmenin- patirtis leid1ia pa1inti vie-
n, ar kit, socialin0 rei+kin0 ir j0 vertinti. Ne i+imtis 
ir religija. Ta.iau antagonistines nuostatas religini$ 
bendruomeni$ at1vilgiu gali sukurti ir j$ pa.i$ u1-
darumas, nenoras bendrauti, kylantis i+ baim-s b/ti 
nesuprastam. Tokiu b/du religin-s bendruomen-s 
santykiai su visuomene patenka 0 u1dar, rat,, kur0, 
mano po1i/riu, tur-t$ sustabdyti visuomen-, dom--
damasi ir stengdamasi suprasti savo nari$ religinius 
poreikius.

Kita vertus, da1nai i+girstame, kad atsivert2s 1mo-
gus bando savo ties, 0rodyti artimiesiems, skiriasi 
+eimos, galb/t sukauptas turtas u1ra+omas religinei 
bendruomenei, metamos studijos ar darbas ir pana-
+iai. Manau, tokiais atvejais b/t$ naudinga pasigilin-
ti, kokia yra 0tik-jusio 1mogaus b/sena, kad kei.iasi 
jo vertybi$ sistema, atsisakoma visko, kas buvo svar-
bu ir brangu. Gyvenimas, buv2s iki atsivertimo, ne-
betenka prasm-s, o naujasis atrodo kaip vienintelis 
0manomas siekiant i+ganymo. Sociologini$ tyrim$ 
duomenimis, tokia b/sena trunka iki penkeri$ met$, 
v-liau prie+stata su aplinkiniu pasauliu nublanksta ir 
pama1u gyvenimas stoja 0 savo v-1es.

– Visuotinio gyventoj$ sura+ymo duomenimis, 
2001 m. Lietuvos gyventojai save priskyr- 28 reli-
gin-ms bendruomen-ms, 2011 m. – jau 59. K, tai 
rodo?

– Saky.iau, kad +ie duomenys leid1ia kalb-ti apie 
religin-s 0vairov-s pl-tr, Lietuvoje nors vienu aspek-
tu, tai yra, bendruomeni$ skai.iaus augimu. Ta.iau 
nors +is skai.ius i+augo, bendrai Lietuvos gyventoj$ 
sud-tis pagal tik-jim, ir religij, nelabai pakito. Lie-
tuvos gyventoj$ sura+ymo duomenimis, i+liko tas 
pats skai.ius nepriklausan.i$j$ n- vienai ir nenu-
rodan.i$ religin-s bendruomen-s gyventoj$ – apie 
15 proc. 'iame skai.iuje padaug-jo 1moni$, nenuro-
dan.i$, kokiai religinei bendruomenei priklauso.

Galima galvoti, kad toks dalies Lietuvos gyvento-
j$ pasirinkimas parodo netolerancijos kitaip tikin-
tiems 1mon-ms atmosfer, visuomen-je. Vis d-lto 
dar turime itin ma1ai duomen$ apie +i, visuomen-s 
dal0, nepriklausan.i, jokiai religinei bendruomenei 
ar jos nenurodan.i,.

– Netikint0 ar Lietuvoje dominuojan.iai Katalik$ 
ba1ny.iai priklausant0 1mog$ gali nustebinti religi-
ni$ jud-jim$ gausa – pradedant „Tik-jimo 1od1iu“, 
baigiant sekmininkais, septintosios dienos adventis-
tais... Daliai +ie pavadinimai nieko nesako. K, byloja 
religini$ jud-jim$ gausa?

– Saky.iau, kad nauj$j$ religini$ jud-jim$ ar va-
dinam$ netradicini$ religini$ bendruomeni$ gausa 
kalba apie religin2 0vairov2 Lietuvos visuomen-je, 
liberal-jimo procesus, kurie jau kuris laikas vyksta 
vakar$ visuomen-se. Religin- 0vairov- kartu su nuo-
moni$ pliuralizmu yra +iuolaikin-s visuomen-s kas-
dienyb-.

– Ar, J/s$ nuomone, Lietuvoje galima laisvai i+-
pa1inti savo tik-jim,?

– Manau, kad Lietuvoje yra visos s,lygos s,1in-s 
ir tik-jimo laisvei, galimyb-s praktikuoti savo tik-ji-
m, priva.iai. Ta.iau vie+ojoje erdv-je galimyb-s itin 
skiriasi tradicin-ms ir kitoms, tai yra, tradicin-mis 
nesan.ioms religin-ms bendruomen-ms. Problemos 
i+kyla, kai tradicin-mis nesan.ios religin-s bendruo-
men-s nori vie+ai pristatyti savo tik-jim,, rengia 
socialines akcijas ir pana+iai. Jos susiduria su nei-
giamomis nuostatomis savivaldos ir valstyb-s insti-
tucij$ lygiu. Tokiais atvejais susiduriama su religine 
diskriminacija +i$ bendruomeni$ tikin.i$j$ at1vil-
giu, kuriems tik-jimo liudijimas vie+ai yra svarbi j$ 
religinio gyvenimo dalis.

– Musulmonai kalba apie me.et2, kuri, planuoja 
statyti Vilniuje. Koki$ reakcij$ me.et-s atk/rimas 
gali sulaukti visuomen-je? Gal Vilnius taps musul-
moni+ku miestu, kuriame kelis kartus per dien, i+ 
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minareto bus kvie.iama madai?

– Turint omenyje Lietuvos gyventoj$ etnin2 ir reli-
gin2 sud-t0, manau, kad nei Vilnius, nei kitas miestas 
netaps musulmoni+ku. Ta.iau nei+vengiamai Lietuva 
tampa globalizacijos ir j, sekan.i$ migracijos proces$ 
dalimi, tod-l musulmon$ bendruomeni$ skai.ius gali 
augti ir tiek visuomen-, tiek valstyb- tur-t$ b/ti pasi-
ruo+usi tokiems poky.iams. Pasiruo+imas pirmiausia 
tur-t$ vykti per religinio +vietimo sistem,.

– Kaip +alyse 0sivyrauja dominuojanti religija? Ar 
gali, tarkime, Lietuva i+ kataliki+ko kra+to tapti mu-
sulmoni+ka ar budistine +alimi?

– Bet kurios religijos egzistavim, palaiko tikintie-
ji. I+ religij$ istorijos 1inome ne vien, pavyzd0, kai 
religijos mirdavo kartu su paskutiniu j, praktikavu-
siu 1mogumi, v-liau atsiradus poreikiui ji gali b/ti 
rekonstruojama, kaip atsitiko su pagoni$ tik-jimu 

Lietuvoje. Religija tampa vyraujan.ia vienoje ar ki-
toje visuomen-je, kuomet dauguma jos nari$ pripa-
10sta esantys jos nariais.

Kartais galime steb-ti procesus, kai dauguma vi-
suomen-s teigia esantys tam tikros bendruomen-s 
nariais, ta.iau jie n-ra praktikuojantys. Tokiais atve-
jais sociologai si/lo vadinamos atliktosios religijos 
teorij,, teigian.i,, kad visuomen-s dauguma savo re-
liginio gyvenimo pareigas deleguoja nedidelei visuo-
men-s grupei, kuri palaiko ritualus, praktikuoja t, 
tik-jim, u1 likusi, visuomen-s dal0. Tokius procesus 
regime Skandinavijos visuomen-se, i+ dalies ir Lietu-
vos bei kit$ Vidurio ir Ryt$ Europos visuomen-se.

Publikuota: http://www.del$.lt/news/daily/edu-
cation/sociologe-mokyklose-reikia-religinio-svietimo-
kad-vaikas-atejus-laikui-pats-pasirinktu-religija.d?id

=61610069#ixzz2tyCROD7j, 2013-06-15.

RE
LI

G
IN

! 
"V

AI
RO

V!
 L

IE
TU

VO
S #

IN
IA

SK
LA

ID
O

JE



20   |   R E L I G I N !  " VA I R O V !  L I E T U V O S  # I N I A S K L A I D O J E    R E L I G I N !  " VA I R O V !  L I E T U V O S  # I N I A S K L A I D O J E      |  21

LIETUVOS STA(IATIKIAI IR 'V. NIKOLAJAUS 
STEBUKLADARIO CERKV! 'IANDIEN 

DAIVA (ERVOKIEN!

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
2001 m. sta.iatikiai +alyje sudar- 4 proc. vis$ tikin-
.i$j$, 2011 m. – 4,1 proc. 'alies religiniame 1em-la-
pyje tai yra antroji pagal gausum, religin- bendruo-
men-, gana ry+kiai lenkianti sentiki$ bendruomen2, 
kurios atstovai 2001 m. ir 2011 m. sudar- 0,8 +alies 
tikin.i$j$. Romos katalikai 2001 m. sudar- 79 proc. 
vis$ tikin.i$j$, 2011 m. kiek ma1iau – 77,3 proc. 
+alies tikin.i$j$, o nepriklausan.iai jokiai religinei 
bendruomenei asmen$ +iuo laikotarpiu atitinkamai 
suma1-jo nuo 9,5 iki 6,1 proc.

 
Vertybi' samprata – nevienareik$m" 

Semeli+ki$ 'v. Nikolajaus Stebukladario cerkv- 
yra viena i+ 55 Lietuvoje veikian.i$ sta.iatiki$ mal-
dos nam$. Koki$ nors i+skirtini$ ikon$, 0traukt$ 0 
Lietuvos kult/ros paminkl$ s,ra+,, 'v. Nikolajaus 
Stebukladario cerkv-je n-ra, ji ne kart, buvo apvog-
ta. I+liko tik pra-jusio am1iaus tre.i, de+imtmet0 
Lietuvos prezidento Antano Smetonos padovanotas 
persi+kas kilimas. Ta.iau maldos namai yra svarb/s 
ne tik d-l juose esan.i$ kult/rini$ vertybi$. Kaip ak-
centavo cerkv2 aptarnaujantis Vievio Dievo Motinos 
!mimo 0 dang$ cerkv-s dvasininkas Venjaminas, ti-
kintis 1mogus +ventykloje ie+ko ne muziejini$ verty-
bi$, jam kiekviena ikona yra vertyb-. Pokario metais 
1mon-s i+ 1urnal$ i+sikirpdavo +vent$j$ paveiksl$ 
nuotrauk$ ir melsdavosi prie j$.

(iandienos gyvenimas 
Nuo 1990 m. Semeli+ki$ 'v. Nikolajaus Stebukla-
dario cerkv2 aptarnauja Vievio Dievo Motinos 
!mimo 0 dang$ cerkv-s dvasininkas Venjaminas. 
Kaip pastebi +ventikas, 'v. Nikolajaus Stebukladario 
cerkv- atidaroma tik +iltuoju met$ laiku, pamaldos 
joje vyksta kart, per m-nes0.

Pla.iai po vis, Lietuv, pasklid2 Semeli+ki$ 'v. Ni-
kolajaus Stebukladario cerkv-s parapijie.iai, su ku-
riais teko susitikti renkant med1iag, +iam ra+ini$ 
ciklui, labai gerai 1inojo pamald$ laik,. Tai – pa-
skutinis m-nesio +e+tadienis, 9 valanda ryto, pirmos 
pamaldos +iemet bus baland1io m-nes0 po Velyk$ 

(beje, +iemet katalikai ir sta.iatikiai Velykas +v2s tuo 
pa.iu laiku, baland1io 20 d.). 

Pasak t-vo Venjamino, da1niausiai 0 pamaldas 
Semeli+ki$ cerkv-je susirenka nuo 10 iki 20 tikin-
.i$j$. Vietini$ b/na nedaug, daugiau atva1iavusi$ 
i+ Elektr-n$, Vievio ar Vilniaus, Alytaus. " Semeli+-
ki$ 'v. Nikolajaus Stebukladario cerkv2 da1niausiai 
atva1iuoja tie 1mon-s, kuri$ seneliai ar proseneliai 
gyveno +iame miestelyje ar kaimuose greta jo.

 
Tradicin" susitikimo data – Sekmin"s

Pasak t-vo Venjamino, daugiausiai tikin.i$j$ – iki 
30 asmen$ – 0 pamaldas Semeli+ki$ 'v. Nikolajaus 
Stebukladario cerkv-je susirenka per Sekmines. Kaip 
pastebi parapijie.iai, tai yra pagrindin- j$ susitiko 
data. Po mi+i$ t,dien 1mon-s su +ventiku eina 0 ka-
pines pagerbti ten palaidot$ parapijie.i$, meld1iasi 
prie atskir$ kap$. Pasak Vievio Dievo Motinos !mi-
mo 0 dang$ cerkv-s dvasininko, tai vyksta ramiai, 
i+kilmingai ir jautriai, nes 1moni$ b/na nedaug, bet 
visi vienas kit, gerai pa10sta, niekas neskuba. Pager-
b2 palaidotus artimuosius, parapijie.iai pasivai+ina 
lauke prie kapini$ ar pas k, nors namuose.

 
Kelis kartus per metus 1mon-s susirenka 0 talkas 
tvarkyti pa.ios Semeli+ki$ 'v. Nikolajaus Stebukla-
dario cerkv-s ir jos aplinkos. Taip pat susirenka ne 
tik semeli+kie.iai, talkininkauti atva1iuoja ir toliau 
gyvenan.i$ tikin.i$j$ bei j$ giminai.i$ i+ didesni$ 
miest$ bent po kelis kartus per metus. Did1iausia 
tradicin- parapijie.i$ talka vyksta +iokiadien0 prie+ 
Sekmines. #mon-s atsive1a tai, ko reikia talkai: kibi-
r$, skudur$, kas – +luot$ ar +epe.i$, kas – skalbimo 
milteli$ ar muilo. Po talkos, kaip ir po daugelio mi+i$, 
1mon-s va1iuoja 0 kapines tvarkyti artim$j$ kap$. 
T-vas Venjaminas pasteb-jo, kad dar prie+ de+imt0 
met$ cerkv-s aplinka tvarkyta vien parapijie.i$ ir 
j$ artim$j$ j-gomis, pastaraisiais metais tai daryti 
padeda ir seni/nija. Seni/nijos atstovai nu+ienauja 
1ol2, nugeni med1ius, parapijie.iai tvarkosi tik pa-
.ioje cerkv-je, papuo+ia j,.

Perspektyvos
Semeli+ki$ seni/nijos duomenimis, rus$ tautyb-s 

asmenys sudaro 3 proc. jos gyventoj$. Ar su +iuo pa-
sauliu atsisveikinus dabartiniams Semeli+ki$ cerkv-s 
parapijie.iams, liks +iuos maldos namus lankan.i$ 
1moni$?

„Ne1inia, kaip bus v-liau“, – i+tar- t-vas Venjami-
nas.

„Kiek .ia t$ rus$ – kelios de+imtys. Ir tie tik po 
pus2 – mi+riose +eimose gyvena“, – atsiduso Semeli+-
ki$ 'v. Nikolajaus Stebukladario cerkv-s vyresnioji 
Tatjana Nenortavi.ien-. Pasak pa+nekov$, dauguma 
viduriniosios kartos 1moni$ (trisde+imtme.i$–pen-
kiasde+imtme.i$), kol buvo gyvi j$ t-vai, 0 cerkv2 
n-jo, o kai t-vai i+keliavo 0 Am1inyb2, prad-jo eiti 0 
maldos namus. Ir 0 pamaldas 'v. Nikolajaus Stebu-

kladario cerkv-je va1iuoja po +imt, kilometr$.
 „Matyt, mumyse yra gyvas noras i+saugoti tradi-

cijas, tik su metais pajuntama maldos, ry+iu su Dievu 
svarba“, – tarsi apibendrino t-vas Venjaminas.

O kad noras pasimelsti gyvas sen$j$ rus$ +irdyse, 
lengvai 0sitikinau aplankiusi vien, vyriausi$ mieste-
lio gyventoj$, rus2 Olg, Ribnikov, (g. 1927 metais). 
Nors pasikalb-ti apie sta.iatiki$ parapijos gyvenim, 
karo ir pokario metais nepavyko, moteris tvirtino, 
kad nors 0 cerkv2 nueina retai, jos nepamir+o. Pasi-
meld1ia kasdien. O kai tik cerkv- atidaryta, nueina ir 
0 j,. „O k,? Reikia eiti 0 cerkv2? Ji atidaryta?“, – kelis 
kartus perklaus- senut-.

Publikuota: http://www.kronika.lt/
projektas/3876-cerkve-siandien, 2014-02-14.
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SENTIKIAI: SVARBIAUSIA B)TI DORU #MOGUMI
DALIA KARPAVI(IEN!

Kelm-s rajono 'auk-n$ kra+te, aplinkui Dub--
nus, Pakupelk0, Pagan.iukus, Lyk+il0, gyvena kelio-
lika sentiki$. Nikolajus Orlovas ir jo 1mona Valenti-
na – kil2 i+ Lyk+ilio, gyven2 ir dirb2 'iauliuose, ir v-l 
0 sav,j0 kra+t, sugr012.

Puodelis sve#iui
Sentiki$ Valentinos ir Nikolajaus Orlov$ namuose 

Lyk+ilyje – labai +varu ir tvarkinga. Pa1intis prasideda 
nuo... puodelio. 'eiminink- pasi/lo arbatos arba ka-
vos – lauke +alta. Neilgai trukus ant stalo jau garuo-
ja ir nema1as puodelis kar+to kvapnaus g-rimo. „Jei 
laikytum-m-s grie1t$ tik-jimo tradicij$, to puodelio, 
i+ kurio geriate, tur-tume daugiau nebenaudoti. Bet 
mes taip nesielgiame, paliekame puodel0 kitam sve-
.iui, kuris ateis 0 m/s$ namus. Patys i+ sve.i$ puodelio 
negeriame. Nikolajus turi savo, a+ – irgi savo puode-
lius“, – +ypsojosi Valentina. Anks.iau sentikiai svetim$ 
1moni$ panaudotus indus net sudau1ydavo ir i+mes-
davo. „Ne i+ puikyb-s toks elgesys. Visoki$ laik$ juk 
yra buv2, kar$ ir mar$. Visoki$ ir 1moni$ u1eidavo. 
K, 1inai – gal koks sergantis u1kre.iama liga? Tod-l 
taip ir elgdavosi m/s$ tik-jimo prot-viai“, – sak- Ni-
kolajus Orlovas skland1ia lietuvi+ka kalba.

I$pa&intis – kart) per metus
Orlovai pasakojo, kad sentikiams privaloma kart, 

per metus prie+ Velykas atlikti i+pa1int0. Jei 1mog$ 
kamuoja didel- nuod-m-, gali susitarti su popu d-l 
atskiro pri-mimo ir anks.iau. Kokios tos did1iosios 
nuod-m-s? Orlovai pirmiausia vardija persig-rim, 
ir persivalgym,. Girtuokliavimo sentikiai i+ viso ne-
pripa10sta ir nesupranta, ner/ko. „Visur turi b/ti sai-
kas: ir tik-jime, ir gyvenime“, – 0sitikin2. Sentikiams 
nuod-m- eiti 0 kito tik-jimo maldos namus. J$ +ven-
tikai gana grie1tai reikalauja ir 0 savuosius pa+alini$ 
ne0sileisti. " cerkv2, ba1ny.i, 1mogus turi eiti melstis. 
Maldos namai, Orlov$ 0sitikinimu, n-ra muziejus ar 
parod$ sal-. " cerkv2 eidamos sentik-s moterys b/-
tinai turi ry+-ti skar,. Nevalia vilk-ti kelni$, tik si-
jonus, suknias. Vyrams i+skirtini$ reikalavim$ n-ra. 
Tik kepures privaloma nusiimti.

Bendruomen" perkop" $imtmet%
Sentikiai per metus +ven.ia dvi pagrindines +ven-

tes – 'ven.iausiosios Trejyb-s (Troic,), atitinkan.i, 
katalik$ Vis$ 'vent$j$ min-jim, ir 'ventojo Nikolo 
(Nikolajaus) atlaidus, kurie vyksta gegu1-s 22 dien,. 
'io +ventojo vardu pavadinta ir cerkv- Pakupelkio 
kaime, +alia Lyk+ilio. „M/s$ sentiki$ arba „starovie-
r$“ bendruomen- jau skai.iuoja antr,j0 +imt, met$. 
Cerkv- Pakupelkyje prad-jo veikti 1907 metais. O 
patys sentikiai Lietuvoje gyvena daugiau kaip 300 
met$“, – pasakojo istorija besidomintis N. Orlovas. 
Sentikiai skiriasi nuo sta.iatiki$ apeigomis. Tradi-
ci+kai jie 1egnojasi dviem pir+tais, pripa10sta tik se-
n,sias ikonas, sen,sias liturgines knygas ir apeigas, 
per pamaldas du kartus gieda „Aleliuja“, lenkiasi iki 
1em-s. Orlovai parod- ikonas, prie kuri$ meld1ia-
si, ta.iau fotografuoti neleido. D-l tos pa.ios prie-
1asties – ne paroda, kad visi 1i/rin-t$ ir aptarin-t$ 
jiems +ventus dalykus.

Tikr' sentiki' ma&"ja
Orlovai apgailestavo, kad sentiki$ vis ma1-ja. 

Sutuoktiniai ant pir+t$ lenk-, kiek j$ tik-jimo bro-
li$ ir seser$ dar gyvena 'auk-n$ kra+te, aplinkui. 
Vos keliolika suskai.iavo. „Ne taip seniai sentiki$ 
.ia buvo 50, ir dar daugiau, daugiau negu 70. Du-
b-nuose gyvena keli sta.iatikiai. Tikr$ sentiki$ i+ 
viso vienetai. Toki$, kurie i+laik2 laidotuvi$ apeigas, 
neskuta barzdos, ner/ko, ma1ai vartoja alkoholio, 
krik+tijant vis, k/dik0 panardina 0 vanden0, lenkia-
si iki 1em-s“, – sak- lyk+ili+kiai. I+ septyni$ katalik$ 
sakrament$ sentikiai pripa10sta tik i+pa1int0 ir krik+-
t,. Sentikiai did1iuojasi, kad j$ ba1ny.ioje, skirtingai 
negu sta.iatiki$, n-ra dvasinink$ hierarchijos, jie 
tarnauja tik Dievui. 2001 met$ visuotinio gyvento-
j$ sura+ymo duomenimis, sentikiai sudar- daugiau 
kaip 27 t/kstan.ius 1moni$. Iki karo Lietuvoje veik- 
net sentiki$ seminarija. I+ 0registruot$ 58 sentiki$ 
bendruomeni$ dauguma egzistuoja tik popieriuo-
se. Sentikiai turi pus+imt0 maldos nam$. N. Orlovas 
pasakojo, kad Lietuvoje sentikiai apsigyveno XVII–
XVIII am1iuje, vengdami represij$. Dar anks.iau, u1 
pasiprie+inim, ba1ny.ios reformai, kuri, r-m- caro 

vald1ia, 1667 metais sentikiai buvo atskirti nuo Ru-
sijos sta.iatiki$ ba1ny.ios. Iki pat 1909 met$ buvo 
persekiojami kaip valstyb-s ir ba1ny.ios prie+ai. Lie-
tuvoje, pasak lyk+ili+kio, sentikiai atrado ramyb2.

Vagyst"
Pakupelkio sentiki$ bendruomen- ramiai ir pa-

garbiai prie+ kelet, met$ pamin-jo 'ventojo Nikolo 
(Nikolajaus) dien,. Sentikiai i+ visos Lietuvos 0 savo 
cerkv2 susirink2 nuo ankstaus ryto kelet, valand$ 
meld-si ir giedojo, paskui s-do prie gausaus vai+i$ 
stalo, ant kurio nebuvo svaigi$j$ g-rim$. Tuomet 
dabar jau mir2s bendruomen-s pirmininkas Juozas 
Kupre+.enko aprod- Pakupelkio cerkv2, pasid1iau-
g-, kad savivaldyb- pagelb-jo u1dengti cerkv-s sto-
g,. Statinys sutvirtintas +e+iomis atramomis, vidu-
je – plieno sija. „Ir mes prisid-jome prie savo maldos 
nam$ atgaivinimo, kaip gal-dami“, – sak- Orlovai. 
Pakupelkio sentiki$ bendruomen- yra skaud1iai nu-
kent-jusi nuo vagyst-s – i+ cerkv-s buvo pavogtos 
47 did1iul-s ikonos ir visi kry1iai. Iki +iol sentikiai 

negali ramiai apie savo i+niekint, +ventov2 kalb-ti.

„Svarbiausia b*ti doru &mogumi“
Orlovai tvirtino niekuomet nesijaut2 kitaip b/dami 

sentikiai. Nijolajus Orlovas tris de+imtme.ius dirbo 
prie gele1inkeli$. Buvo gerbiamas pirmiausia u1 tai, kad 
savo pareigas tinkamai atlikdavo, u1 taik$ charakter0.

„Niekam mano tik-jimas nekliuvo. Niekas neklau-
sin-davo, kuo ar kaip tikiu. Tiesa viena: svarbiausia 
b/ti doru 1mogumi. Toks ir stengiuosi b/ti. #inoma, 
tik-jimas stiprina, neleid1ia paklysti. Tod-l sentikiai 
yra gerbiami ir kitus gerbia“, – pasakojo N. Orlovas. 
Abu su 1mona kil2 i+ Lyk+ilio, prie+ kelet, met$ 0 
gimtuosius kra+tus sugr01o. Ramiai ir taikiai gyvena 
+alia lietuvi$ ir rus$, katalik$ ir sta.iatiki$, ir save 
netikin.iais vadinan.i$ 1moni$. Su vienu gra1iai lie-
tuvi+kai pakalba, su kitu – rusi+kai. Visus sutinka ir 
palydi su +ypsena. I+lyd-dami dar palinki s-km-s. Ir 
tyliai priduria: „S bogom“ („Su Dievu“ – rus.).

Publikuota: Kelm"s kra!tas, 2014-02-08.
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ISLAM& PRI!M*S LIETUVIS: MUSULMONAMS 
MOTERIS – KAIP ANGLIJOS KARALIEN!

EGL! SAMO'KAIT!

Lietuv, palikusio ir Did1iosios Britanijos sostin--
je Londone 0sik/rusio lietuvio Justo Brundzos gyve-
nimo vingiai primena 3lm,: vaikinas sve.ioje +alyje 
pri-m- islam,, ved- musulmon2, susilauk- dviej$ 
vaiku.i$ ir puosel-ja vilt0 su +eima i+vykti 0 musul-
moni+k, kra+t,, kur egzistuot$ tinkamos s,lygos 
dievobaimingo musulmono gyvenimui. 

J. Brundza teigia islam, atrad2s nat/raliai. I+ pra-
d1i$ j0 kamavo su tik-jimu susij2 klausimai, 0 kuriuos 
katalik$ kunigai atsakyti nepaj-g-, ta.iau baig2s 
mokslus Vilniaus pedagoginiame universitete Jus-
tas tapo tikybos mokytoju. V-liau vaikinas i+vyko 0 
Did1i,j, Britanij,, dirbo 0mon-je su musulmonais i+ 
Pakistano, kuri$ u1duodami klausimai v-l privert- 
susim,styti apie Diev, ir tik-jim,. Galiausiai lietuvis 
teig- apsisprend2s tapti musulmonu, nors dar kur0 
laik, gyveno gyvenim,, kuris, jo dabartine nuomo-
ne, tikram musulmonui nedera: su kolegomis mu-
sulmonais retkar.iais i+gerdavo alaus, nesusituok2s 
gyveno su drauge, dirbo 0mon-je, kurioje, +alia kit$ 
produkt$, buvo pardavin-jami kiaulienos produktai 
bei alkoholis. „M/s$ siekis dabar yra i+mokti arab$ 
kalb, ir va1iuoti i+ .ia, nes Anglija n-ra islamo vals-
tyb-. A+ taip pat neturiu plan$ gr01ti 0 Lietuv,, nes 
Lietuva irgi n-ra islamo valstyb-. Nor-damas +imtu 
procent$ gyventi pagal islam, turi va1iuoti 0 musul-
moni+k, valstyb2“, – interviu DELFI teig- J. Brun-
dza. 

Augo krik$#ioni$koje $eimoje
Pa+nekovas pasakoja, kad krik+.ioni$ tik-jimas 

jam buvo 0skiepytas vaikyst-je, nes su +eima gyveno 
labai tikinti mo.iut-, kuri i+mok- mald$. „Mano mo-
.iut- gyveno su mano t-vais ir manimi, r/pinosi ir 
i+mok- poteri$. Kiek atsimenu, nors b/damas vaikas 
ma1ai kalb-jau, bet poterius jau mok-jau“, – prisimi-
n- Justas. „Krik+.ioni+kas tik-jimas, krik+.ioni+kos 
tiesos buvo 0diegtos iki kaul$ .iulp$“, – prid/r- Jus-
tas. Ta.iau vyras pasakoja, kad nuo pat vaikyst-s jam 
kildavo klausim$, 0 kuriuos atsakym$ nerasdavo. 
Pavyzd1iui, did1iausi$ problem$ keldavo 'ven.iau-

siosios Trejyb-s konceptas: kaip vienas krik+.ioni$ 
Dievas gali b/ti trijuose asmenyse – Dievas T-vas, 
Dievas S/nus ir Dievas 'ventoji Dvasia. Sulauk2s 
mokyklinio am1iaus J. Brundza lank- Kauno j-zuit$ 
gimnazij,, v-liau i+vyko mokytis 0 Vilniaus pedago-
gin0 universitet,. Universitete vaikinas pasiek-, kad 
3loso3ja b/t$ pakeista 0 teologij,, tapo tikybos mo-
kytoju. „Ir tada man at-jo l/1is. Nors lindau 0 pa.i, 
fundamentaliausi, teologij,, kurioje 1mon-s tur-t$ 
0gauti dar daugiau tik-jimo, bet man kilo dar dau-
giau klausim$. Toje teologijoje labai daug „nesuri+a-
m$“ dalyk$“, – pasakojo Justas. Pavyzd1iui, J. Brun-
dzai keista, kad Naujasis Testamentas daugiausia yra 
sudarytas i+ apa+tal$ lai+k$. „Tai tiesiog lai+kai: pa-
vyzd1iui, Pauliaus lai+kas rom-nams, Pauliaus lai+-
kas korintie.iams, lai+kai, lai+kai, lai+kai, o kur J--
zaus 1odis? Pavyzd1iui, Senajame Testamente Mozei 
buvo atskleistos penkios knygos – tai Dievo 1odis, 
sakomas „A+ sakau jums“, „A+ u1draud1iu jums“, o 
.ia lai+kai... Man visada buvo keista, kaip mes galime 
laikytis ka1ko, kas yra tik lai+kas, o ne Dievo 1odis“, – 
pasakojo J. Brundza. 

Apie islam) susim)styti privert" kolegos
pakistanie#iai
Primir+2s apie kylan.ius tik-jimo klausimus, 

J. Brundza i+vyko 0 Did1i,j, Britanij,. 'ioje +alyje vai-
kinas i+ prad1i$ gyveno ir dirbo su lietuviais, v-liau 
persikraust- 0 kit, rajon,, pakeit- darb, ir atsid/r- 
tarp musulmon$ pakistanie.i$. „Jie mane paveik- 
per klausimus. A+ buvau netgi pamir+2s t, dvasin0, 
religin0 susidom-jim,, nes atva1iavus 0 Anglij, buvo 
problem$, buvau visi+kai vienas – jokios +eimos, jo-
ki$ giminai.i$. Tik vienas mano kaimynas buvo i+ 
Kauno“, – pasakojo Justas. Pa+nekovo teigimu, kole-
gos i+ Pakistano primin- jam tik-jimo klausimus. Jie 
diskutuodavo apie J-zaus dievi+kum,, mat krik+.io-
nys tiki, kad J-zus yra Dievo s/nus, tuo tarpu musul-
monams J-zus yra tik vienas i+ prana+$. J. Brundza 
juokdamasis pasakoja, kad i+ prad1i$ labai 0si1eid-, 
kad jo pavaldiniai J-z$ „nudievino“ ir kartais klaus-
davo j$, ar jie nebijo, kad jis, b/damas j$ vadybinin-

ku, i+mes juos visus i+ darbo u1 tokius 1od1ius. „A+ 
tikrai buvau labai ant j$ supyk2s. Atsimenu, t, dien,, 
kai jie man taip tiesmukai pasak-, kad J-zus n-ra Die-
vas, a+ paskambinau broliui ir paklausiau – k, man 
su jais daryti? Jie mane taip sunervino, va1iavau me-
tro ir kalb-damas su broliu telefonu sakiau: „Na, a+ 
jiems parodysiu!“ Brolis sako, ne, nereikia, J-zus vis 
tiek yra Dievas, geriau parodyk pavyzd0, kad tie 1mo-
n-s atsiverst$ 0 krik+.ionyb2“, – sak- Justas. B/damas 
vadovas J. Brundza sako nenor-j2s nusileisti net ir 
teologin-se diskusijose, tod-l v-l 0niko 0 knygas – i+ 
prad1i$ sugr01o prie krik+.ioni+kojo mokymo studi-
j$, v-liau prad-jo studijuoti islam,, kad mok-t$ kon-
trargumentuoti. „Bet man ie+kant kontrargument$, 
a+ suradau ties,, va kaip i+-jo“, – sak- Justas. Vyras 
teigia prigalvoj2s daugyb2 kritikos islamui apie tai, 
kad, pavyzd1iui, Mahometas i+ viso tur-jo dvylika 
1mon$ (trys i+ j$ mir-), o vien, mergait2 ved-, kai 
+iai buvo +e+eri metai, sutuoktinio privilegija lovoje 
pasinaudojo, su-jus devyneriems. „Tai k,, Mahome-
tas yra pedo3las?“ – tuomet galvotas mintis pasakoja 
vyras, kuriam kolegos pasi/l- paskaityti Koran,. 

Islam) pri"m" pasibaigus darbo dienai
Susipa1in2s su Korano turiniu, diskutuodamas su 

kolegomis, J. Brundza apsisprend- priimti islam,. 
Dar prie+ formaliai priimdamas islam, J. Brundza 
jau buvo prad-j2s gyventi musulmoni+kai – nustojo 
vartoti alkohol0, nevalg- kiaulienos, medituodavo, 
nors dar nemok-jo musulmon$ papro.iu melstis. 
„2008-$j$ met$ +e+t,j, Ramadano dien, kolegos 
pamat-, kad a+ +e+ta diena pasninkauju. Jie pasak- 
man, kad a+ jau +iaip ar taip gyvenu kaip musulmo-
nas ir paklaus-, kod-l nei+pa10stu islamo. Jie tiesiog 
past/m-jo mane ir a.i/ Dievui. Jie sak-, kad a+ ne-
gaunu jokio apdovanojimo u1 savo veiksmus: pa-
vyzd1iui, net jeigu ir pasninkauju, tai galb/t valau 
savo organizm,, bet negaunu jokio apdovanojimo. 
Kai jie taip pasak-, a+ pagalvojau: taip, esu musul-
monas. Tod-l i+pa1inau Diev, tiesiog darboviet-je 
prie einant namo i+ darbo“, – pasakojo J. Brundza. 
Ta.iau J. Brundza sako, kad po tik-jimo i+pa1inimo 
jis dar pus2 met$ nevaik+.iojo 0 me.et2. Joje apsilan-
k- irgi nuvestas vieno kolegos, mat baiminosi keis-
tai atrodyti baltas tarp tamsi$ veid$. „A+ g-dijausi, 
kad b/siu vienas baltas tarp juodaod1i$, galvojau, 
kad nueisiu ir visi 0 mane 1i/r-s – kas .ia toks? Bet 
a.i/ Dievui vienas i+ mano koleg$, kuris buvo ne-
labai praktikuojantis, paklaus-, ar buvau kada nors 
me.et-je. Jis pasi/l- nueiti, nes pus2 met$ jau buvau 
musulmonas, o n- karto nesilankiau me.et-je. Ge-

rai, pagalvojau, kaip .ia dabar vadybininkas, o rody-
siu pavaldiniui, kad ka1ko bijau. Nu-jome 0 me.et2 
ir, 1inokite, a+ atsis-dau ir tas jausmas neapsakomas, 
a+ j0 dar dabar jau.iu“, – prisimin- J. Brundza. Tiesa, 
ilgainiui vyr, prad-jo stebinti, kad kolegos pakista-
nie.iai ne itin kruop+.iai laikosi vis$ islamo priesa-
k$: „Jie nesimeld- penkis kartus per dien,, jie nesi-
laik- tik-jimo raid-s“. „A+ net nustojau dirbti tame 
maisto produkt$ prekybos tinkle, nes jis prekiavo ir 
kiaulienos produktais, kituose 3lialuose buvo parda-
vin-jamas alkoholis. Mano kolegos dabar tebedirba 
ten, o a+ esu 1mogus prie raid-s – jeigu jau esu pa-
sireng2s ka1ko gyvenime laikytis, tai a+ laikausi iki 
raid-s. Jie lengva ranka numoja, nors a+ j$ klausiau, 
ar jie prisimena, ko mok- mane – kad Dievas myli, 
bet Dievas yra ir piktas“, – pasakojo J. Brundza. Vy-
ras teig- i+ koleg$ i+gird2s, kad pardavin-ti kiaulien, 
bei alkohol0 galima, mat +iuos produktus vartoja kiti 
1mon-s, ta.iau pats J. Brundza sako su tuo nesutin-
kantis. Jam atrodo, kad tokie produktai negali eiti per 
musulmono rankas. Lygiai taip pat j0 nustebino, kad 
kolegos musulmonai po Ramadano pakviet- j0 0 bar, 
i+gerti pintos alaus. „Man buvo keista. !jau tada, nes 
vis tik kolegos, o a+ pats j$ vadybininkas, bet man vis 
tiek buvo keista d-l alkoholio“, – sak- vyras. 

T"vas i$si&ad"jo, mama verk"
J. Brundza teigia, kad 1inia apie jo atsivertim, 0 

islam, buvo itin sunki t-vams – t-tis jo atsi1ad-jo, 
o mama, kuri buvo dievobaiminga katalik-, tiesiog 
verk-. Problem$ kilo ir su tuometine drauge, su ku-
ria vyras palaik- romanti+kus santykius, kartu gyve-
no, ta.iau mergina buvo i+ viso nereliginga. „Mano 
t-tis pasak- „Tu man ne s/nus“, o mama labai verk-. 
Ji yra labai labai religinga ir jai tai buvo l/1is. Juolab, 
kad mano brolis buvo pranci+kon$ vienuolis ir pali-
ko tik-jim,. Mamai tai buvo absoliutus +okas – vie-
nas s/nus atsisak- vienuolyst-s, kitas – po ketveri$ 
met$ pakeit- tik-jim, 0 islam,“, – sak- J. Brundza. 
Pasak jo, t-vui atrod-, kad islamas yra terorist$ ideo-
logija ir es, negalima pasitik-ti prana+u, kuris tur-jo 
devynias 1monas i+kart, buvo pedo3las ir pana+iai. 
„A+ nesipykau su jais, pri-miau, kas man duota. Pa-
skambindavau kas kelis m-nesius, paskui v-l ir v-l – 
dabar su t-.iu jau kalbuosi, a.i/ Dievui. Su mama 
irgi. Jie galvojo, kad a+ palikau lietuvyb2, nes tapati-
no religij, su kult/ra, bet religija n-ra kult/ra. Paskui 
pamat-, kad kalbu lietuvi+kai ir pana+iai, tik tiek, kad 
man labiau r/pi pomirtinis gyvenimas“, – pasakojo 
Justas. Pana+i$ problem$ kilo ir su tuometine mergi-
na, kuri nebuvo nei musulmon-, nei praktikuojanti 



30   |   R E L I G I N !  " VA I R O V !  L I E T U V O S  # I N I A S K L A I D O J E    R E L I G I N !  " VA I R O V !  L I E T U V O S  # I N I A S K L A I D O J E      |  31
krik+.ion-. Su ja Justas palaik- romanti+kus santy-
kius, drauge gyveno. Draugyst- dar t2s-si ir jam pri-
-mus islam,, ta.iau vyras teigia sulaukdav2s nuo-
mon-s, kad taps teroristu. Jam nusprendus grie1tai 
laikytis islamo raid-s, su mergina santykiai sutr/ko, 
nes ji nenor-jo tapti musulmone. „Mano tuometin- 
draug- man-, kad tai teroristin- religija, kad moterys 
u1spaustos, neturi joki$ teisi$. Pus2 met$ ji grie1- 
dantis, bet kai nu-jau 0 me.et2 pirm, kart, ir pajutau 
dvasin0 pakilim,, jau tur-jau pasakyti, kas ir kaip. A+ 
nesu 1mogus, kuris i+ karto liepia moteriai – priimk 
tik-jim, arba ne. Sakiau, kad tikrai j, myliu ir noriu 
vesti, bet islame ne0manoma vesti moters, kuri net 
ne krik+.ion-. Ji nebuvo krik+.ion-, ji buvo laisvo 
oro direktor-, netur-jo pa1i/r$“, – pasakojo Justas. 
Vyras pasakoja band2s 0tikinti mergin, savo tik-ji-
mu, dav2s skaityti islamo veikalus, diskutav2s su ja 
apie religij,, bet santykiai nepasist/m-jo ir nutr/ko. 

+mon) surado internete
Ta.iau J. Brundza vieni+as ilgai nebuvo, mat gy-

venti kitos religijos +alyje ir netur-ti 1monos jam 
atrod- gr-sminga: „Mes, vyrai, turime savo lytinius 
poreikius, tod-l kai suaug2s vyras neturi nei 1monos, 
nei panel-s, jam sunkiau valdytis“. Vyras sako puikiai 
suprat2s, kad tokioje valstyb-je kaip Did1ioji Britani-
ja niekas nebaud1ia musulmon$ u1 nesantuokinius 
santykius, bet nor-jo laikytis islamo priesak$. „A+ 
jau.iau poreik0 vesti i+ karto. Netur-jau jokios +ei-
mos .ia, o musulmoni+koje bendruomen-je jaunus 
1mones suveda +eima – jaunuoliai pamato vienas 
kit,, tiek ir u1tenka. N-ra toki$ ilgalaiki$ svarsty-
m$“, – pasakojo J. Brundza. „Tur-jau eiti 0 interneto 
svetain2, kur musulmonai susipa10sta vienas su kitu. 
Moterys su vyrais ten kalba internetu, parodo video, 
bendrauja per „Skype“ ar „Messenger“. Buvo netgi 
toki$ atvej$, kai moteris nusi-m- hid1ab, – parod- 
nuotrauk, su hid1abu ir parod- be hid1abo bei pa-
sak- norinti i+tek-ti. A+ jai sakiau, kad jeigu ji TAIP 
daro, nors mane pa10sta tik vien, dien,, tai s-km-s 
jai, bet a+ turiu nuojaut,, kad mums ne pakeliui“, – 
prisimin- Justas. Vyras teigia, kad pra-jus penkioms 
dienoms po u1siregistravimo min-toje svetain-je j0 
u1kalbino dabartin- jo 1mona ir beveik po m-nesio 
pora susituok-. „Mes susimat-me tik du kartus ir ap-
sived-me“, – sak- lietuvis su 1mona jau auginantis 
du vaiku.ius. Justas teigia, kad jo 1mona d-l ligos 
juda su ve1im-liu, ta.iau vyras sako suprat2s, kad 
tai toji moteris, kuri, reikia vesti: „A+ 1inojau, kad 
a+ noriu j, vesti, ap-m- tokia ramyb-. Dar prie+ pa-
matydamas 1inojau, kad j, vesiu. Man ner/p-jo nei 

jos am1ius (moteris buvo septyneriais metais vyres-
n- – DELFI), nei jos 3zinis b/vis, a+ apsived1iau d-l 
to, kad ji myli Diev,, stengiasi d1iuginti Diev, savo 
darbais ir poelgiais“.

Kalb"damas su moterimi pasuka galv)
ir nuleid&ia akis
Klausiamas, kaip per-jimas 0 islam, pakeit- jo el-

ges0 su moterimis, J. Brundza teigia, jog i+ prad1i$ 
dideli$ poky.i$ nebuvo – sveikindamasis su moteri-
mis paduodavo rank,, kalb-damas 1i/r-davo 0 akis. 
Ta.iau nusprend2s sekti islamo raid2, vyras po kiek 
laiko sako pakeit2s elgsen,. „Pa1i/r-jus 0 mano elges0 
prie+ tai ir v-liau – a+ esu visi+kai skirtingas 1mo-
gus. Pavyzd1iui, jeigu b/tum-te Londone, a+ vis tiek 
saky.iau, kad geriau kalb-tis telefonu nei susitikti 
asmeni+kai. Prie+ tai a+ b/.iau susitik2s su jumis, pa-
spaud2s rank,, saky.iau „Laba diena, pra+om i+gerti 
kavos“ ir visa kita. Bet +iuo metu, kai a+ jau 1inau, 
kas yra Vie+pa.iui malonu ir kas piktina Vie+pat0, a+ 
labiau renkuosi saug$ kampel0, a+ nenoriu piktinti 
Vie+paties, kad nedarau pakankamai ger$ dalyk$. 
#inau, kaip yra sunku patekti 0 dang$, tod-l kie-
kviename 1ingsnyje reikia m,styti – ar tai gerai, ar 
negerai“, – sak- pa+nekovas. Tiesa, Justas pasakoja, 
kad bendraujant su moterimis kyla kai kuri$ nesu-
sipratim$. Pavyzd1iui, dalyki+kai bendraudamas su 
kokia nors moterimi J. Brundza arba nuleid1ia akis, 
arba pasuka galv, 30 laipsni$ kampu. Ta.iau kai ku-
rios pa+nekov-s, susid/rusios su tokia elgsena 0si1ei-
d1ia, nes jau.iasi negerbiamos. „A+ vaik+tau gatv--
je, a+ 1i/riu 0 apa.i,, stengiuosi ne1i/r-ti 0 moteris. 
Pavyzd1iui, vairuojant a+ turiu matyti keli,, bet kai 
sustoju prie per-jos ir 1mon-s turi praeiti, a+ turiu 
1i/r-ti 0 apa.i,, o kai praeina (matau akies kampu), 
va1iuoju toliau. Pana+iai ir parduotuv-se, nes kasi-
nink-mis da1nai dirba moterys. Taip elgiuosi visur, 
kur yra moters ir vyro kontaktas“, – teig- Justas. „Bet 
.ia, Anglijoje, moterys mato tai arba kaip kuklum, ir 
drovum,, arba kaip 01eidim,. Sako: tu 0 mane ne1i/ri, 
kod-l ne1i/ri, kod-l nusuki savo veid,? A+ kalbuosi 
pasuk2s veid, 30 laipsni$ kampu, 1i/riu 0 apa.i,. Jos 
tai supranta kaip pa1eminim,, bet a+ j$ ne1eminu, a+ 
jas gerbiu, a+ taip rodau savo pagarb,, nes ne1i/riu 
nuo galvos iki koj$ 0sivaizduodamas visokius daly-
kus“, – ai+kino J. Brundza. 

Islame moteris – kaip Anglijos karalien"?
Kalb-damas apie moters vaidmen0 visuomeni-

niame gyvenime, pa+nekovas pabr-1-, kad laikan-
tis islamo priesak$ moteris netur-t$ dirbti, o jeigu 

dirba – tai geriau i+ nam$ arba tik moteri+kame 
kolektyve, kai su vyrais bendraujama telefonu arba 
per kok0 kit, asmen0. Vyras sako, kad jo 1mona prie+ 
santuok, dirbo valstybiniame sektoriuje, bet po ves-
tuvi$ +eimoje buvo priimtas sprendimas +io darbo 
atsisakyti. „Mes esame lygios sielos, bet 3ziniame 
lygmenyje esame skirtingi, tod-l m/s$ pareigos yra 
skirtingos. Kai Vakar$ pasaulis bando sutapatinti 
moter0 su vyru, tai savo esme yra klaida. Nes Dievas 
dav- moteriai tokias savybes, kuri$ vyras neturi, ir 
atvirk+.iai. Per tas savybes Dievas dav- ir pareigas. 
Pavyzd1iui, vyras negali gimdyti, negali pastoviai 
s-d-ti namuose. Tai ka1kas nenat/ralaus – vyrui 
duotos tokios savyb-s: eiti, dirbti ir u1dirbti +eimai, 
apsaugoti +eim,, vadovauti jai. Nenat/ralu vyrui 
b/ti namuose, nenat/ralu vyrui nedirbti“, – ai+ki-
no pa+nekovas. Pasak J. Brundzos, Dievas yra liep2s 
moterims prisidengti k/n,, i+skyrus veid, ir pla+ta-
kas, o apranga formaliai netgi tur-t$ b/ti ilgesn- nei 
moters /gis – kad drabu1is vilkt$si. „Moterys prisi-
dengia i+ meil-s Dievui“, – ai+kino Justas, prid/r2s, 
kad moters apranga negali b/ti aptempta, i+ry+kinti 
kr/tin-s, klub$, liemens ar koj$. Kalb-damas apie 
veido pridengim,, jis pabr-1-, jog +i tradicija kilo 

i+ praeities: prana+o Mahometo 1monoms buvo 
0sakyta prisidengti savo veidus, tad +iais laikais kai 
kurios musulmon-s tiesiog seka prana+o 1mon$ 
pavyzd1iu. Vyro teigimu, moterys dengia savo 3g/-
r, ir plaukus d-l to, kad tai yra turtas, kuris neturi 
b/ti matomas visiems: „Ir tas turtas priklauso tam, 
u1 kurio ji i+tek-jo. Ji turi vis, teis2 d-v-ti „Gucci“, 
„Versace“ ar „Prada“ drabu1ius, gali vaik+.ioti net 
nuoga, bet namuose – tai priklauso tik namams“. 
Ta.iau argumentuodamas, kod-l musulmon-s mo-
terys yra palankesn-je pad-tyje nei kit$ religij$ ti-
kin.iosios, J. Brundza pateik- Jungtin-s Karalyst-s 
karalien-s pavyzd0: „Ar Anglijos karalien- vairuo-
ja? Ne, ji nevairuoja, nes turi vairuotojus. Ar An-
glijos karalienei reikia eiti 0 parduotuv2? Ne, u1 j, 
visk, nuperka. Ar jai reikia daryti visokius 1emi+-
kus dalykus? Ne, nereikia, nes u1 j, visk, padaro, ji 
tiesiog yra karalien-. Tai m/s$ moterys islame yra 
kaip karalien-s, mes joms duodame visk,. J$ porei-
kiai mums, vyrams, yra 0sakymas“. 

Publikuota: http://www.del$.lt/news/daily/lithu-
ania/islama-priemes-lietuvis-musulmonams-moteris-
kaip-anglijos-karaliene.d?id=60546951, 2013-02-01.
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I'SAUGOJ*S SVAR% K)R!JO #!RES"
POVILAS SIGITAS KRIVICKAS

Kai nakties danguje regime t/kstan.ius +viesu-
li$, 1inome, jog daugelio jau seniai neb-ra. Ta.iau j$ 
+viesa per +imtus met$ tebeskrieja iki m/s$. Pana+iai 
yra ir su tauriais 1mon-mis, kurie i+-j2 lieka mums 
+viesti savo darbais. 

Toks buvo ir prelatas Antanas Rub+ys (1923–2002), 
su kuriuo likimas man l-m- bendrauti paskutin0 +vie-
saus kunigo ir humanitaro gyvenimo de+imtmet0. 
'iandien v-l yra proga prisiminti +0 taur$j0 1mog$. 

I+ garsiausi$ Septyni$ pasaulio stebukl$ tik Egip-
to piramid-s i+liko iki m/s$ laik$. Ta.iau did0j0 sep-
tynet, der-t$ papildyti dar vienu +ias dienas pasie-
kusiu senov-s +edevru – 'ventuoju Ra+tu. Jo gilioji 
i+mintis ir #od1io gro1is per t/kstantme.ius pasie-
kia vis naujas pasaulio kartas.

Kumrano ritin"liai ir kompiuteris
2003 met$ vasar, Jeruzal-je, Izraelio muziejuje, 

teko matyti pa.i, seniausi, 'ventojo Ra+to versij, – 
Kumrano rankra+.ius, sukurtus m/s$ eros i+vakar--
se. J$ ritin-lius, sud-tus 0 amforas, oloje netoli Ne-
gyvosios j/ros 1947 met$ 1iem, rado trys beduin$ 
piemenys. Tai laikoma vienu svarbiausi$ 1monijos 
archeologini$ atradim$. Apie j0 pirm,kart prie+ dvi-
de+imt met$ teko i+girsti i+ 1mogaus, kuris 'vent,j0 
Ra+t, gal-jo skaityti visomis originalo kalbomis – 
hebraj$, aram-j$ ir graik$. Mudu s-d-jome nedide-
liame jaukiame Manhattano koled1o bendrabu.io 
kambaryje, pilnut-liame knyg$ visais pa+aliais. Tik 
+viesiausioje vietoje prie lango dar buvo vietos kom-
piuteriui. 

– Pie+tukais ir parkeriu ra+iau daug knyg$ ir 
para+2s pajusdavau, kad man rankos dreba. Tod-l 
pers-dau prie kompiuterio, – giedrai +ypsodamasis 
pasakojo tada septyniasde+imtuosius -j2s kambario 
+eimininkas. – Kompiuteris labai lengvas d-l rank$, 
jautriai reaguoja – tik palietei, ir raid2 turi! Dievo 
dovana – +itas i+radimas.

Taip kalb-jo 1mogus, i+vert2s vis, 'ventojo Ra+to 
Sen,j0 Testament,.

Su&emaitinti Prana$ai
Paklaustas, kiek moka kalb$, profesorius Antanas 

Rub+ys atsak-:

– Dvide+imt vien,. Apvaizda man dav- audr, gy-
venime, ir ji buvo labai vaisinga. Mokiausi Italijoje, 
Vokietijoje, Artimuosiuose Rytuose. Audra – b/ti-
nas gyvenimo elementas, kad toliau viskas vystyt$si, 
ir rugiai, kvie.iai gaut$ 1iedadulki$. Be audros jie to-
liau negyvent$. Taip ir 1mon-s, nes be audros istorijo-
je n-ra ateities. Audring, met, dabar i+gyvena m/s$ 
tauta, bet a+ tikiu, kad jos laukia geresn- ateitis.

– O koki, kalb, labiausiai m-gstate?
– Gimt,j, – 1emai.i$. Man truko dvejus su puse 

met$ su1emaitinti vien „Prana+$ knygas“. Prana+ai 
yra labai poeti+ki. #emaiti+kai jie nekalba. Jie kalba 
hebraji+kai. #emai.i$ kalba jiems yra sunki, u1tat 
versdamas u1trukau. Lengvesn- buvo „Penkiakny-
g-“. Ji labiau istori+ka, ma1iau poeti+ka.

– J/s, sak-te, steng-t-s 'vent,j0 Ra+t, su1emaitin-
ti, bet j/s$ vertimas puikiai suprantamas ir man, ki-
lusiam i+ pietvakari$ Lietuvos.

– A.i/ Dievui, – skaniai nusijuok-. – Ver.iau taip, 
kad visi lietuviai suprast$.

Iki Antano Rub+io 'vent,j0 Ra+t, lietuvi+kai 
buvo prakalbin2 protestant$ kunigas Jonas Bret-
k/nas (1590 m.), vyskupas Juozapas Arnulfas Gie-
draitis (1816 m.) ir arkivyskupas Juozapas Skvirec-
kas (1936 m.). „Lietuvos Vyskup$ paskatintas imtis 
Senojo Testamento vertimo, prelatas A. Rub+ys s--
kmingai atliko +0 mil1ini+k, darb,“, – 1999 met$ lei-
dimo 01angoje ra+- Vilniaus Arkivyskupas Metropo-
litas Audrys Juozas Ba.kis, dar pamin-damas, kad, 
vis, gyvenim, paskyr2s did1iojo religijos ir kult/ros 
paminklo studijoms, darb+tusis vert-jas apva1in-jo 
bei i+vaik+.iojo 'ventojo Ra+to kra+tus ir 0sigilino 0 
Senojo Testamento taut$ kult/r, bei istorij,. 

„Esi namie“
Apie savo pa1intines keliones pats vert-jas taip 

pasakojo:
– Nor-jau aplankyti visus kra+tus, kurie susij2 su 

'ventuoju Ra+tu, – nuo Irano iki Tuniso. Ne kart, dir-
bau su archeologais. Band1iau metodi+kai panaudoti 
archeologij, 'ventojo Ra+to studijoms. Kasin-damas 
ir pamat2s savo akimis, gali pajusti an$ laik$ tikrov2: 
kaip 1mon-s reng-si, k, jie valg-. Kai po to skaitai 
'ventajame Ra+te apie j$ gyvenim,, tada – ak! – esi 

namie. Nema1iau, o neabejotinai dar labiau jaut-si 
profesorius namie, gr01damas 0 Lietuv,, o ypa. – 0 
gimt,j, #emaitij,. 

– I+ Bu.i$ kaimo, kur augome, a+tuonis kilome-
trus 1ygiuodavome 0 mokykl, Laukuvoje, – prisime-
na trejetu met$ jaunesn- sesuo Apolonija, – Antanas 
buvo man kaip geriausias draugas ir patar-jas. Anta-
nui Rub+iui dar jaunyst-je teko b/ti atrama ir 1ymiai 
vyresniems u1 save. 

– Kai keturiasde+imt pirmaisiais s-d-jome rus$ 
kal-jime Taurag-j, 0 kamer, gr01o apduj2s nuo kan-
kinim$ Vilius Vyprecas, kur0 enkavedistai 1iauriai 
tard- por, savai.i$. Vilius man-, kad j0 gali su+audyti 
ateinant0 ryt,, tod-l jis nori atlikti i+pa1int0 ir kreip-si 
0 mane: „Antanai, tu esi jauniausias, kai i+eisi i+ kal--
jimo, nune+k i+pa1int0 mano kunigu1iui.“ Jis i+pa1i-
no man savo nuod-mes ir susaist- mane i+pa1inties 
paslaptimi. Karo prad1ioje i+-j2s i+ kal-jimo, 0vyk-
d1iau t, 0pareigojim,, tapus0 pa+aukimo kunigystei 
prad1ia, kai 0stojau 0 kunig$ seminarij, Tel+iuose. 

Baigiantis karui pasitrauk2s 0 Vakarus, jaunasis 
kunigas prad-jo nelengv, i+eivio keli,. 1945–1949 m. 
ir 1957–1958 m. studijavo popie1i+kame Grigaliaus 
universitete ir popie1i+kame Biblijos institute Romo-
je, o 1971–1972 m. – popie1i+kame Biblijos institute 
Jeruzal-je. Ilgiausias sustojimas – Manhattano kole-
d1as Niujorke. Ten 34 metus Antanas Rub+ys d-st- 
'ventojo Ra+to pagrindus. Juos jis ne vien, semestr, 
perteik- ir Vytauto Did1iojo, Vilniaus edukologinia-
me universitetuose bei Kauno, Tel+i$ kunig$ semina-
rijose, kai atsirado galimybi$ ilgesniam laikui atvykti 
0 nepriklausomyb2 atgavusi, Lietuv,. 1997 metais jo 
ilgametis 'ventojo Ra+to vertimo darbas buvo 0ver-
tintas Nacionaline kult/ros ir meno premija.

Myl"jo visus
Nors ir u1si-m2s dideliais ra+to darbais, kuriems 

atlikti reik-jo gilaus susikaupimo ir vienatv-s, prelatas 
Antanas Rub+ys anaiptol nebuvo atsiskyr2s nuo 1mo-
ni$. Jis juos m-go ir kiekvienam 0 j0 pra+nekusiam skir-
davo tiek d-mesio ir laiko, kad, atrod-, niekur n- ne-
skub-t$. 

T2sdami nesibaigian.ias +nekas apie gyvenimo 
prasm2 ir paskirt0, apie atjaut, ir meil2 (romanti+k,j, 
ir krik+.ioni+k,), mudu nesyk0 trauk-me 0 profeso-
riaus m-gt, u1eig, +iauriniame Brukline po „sabv--
jaus“ (gatvi$ traukinio) estakada. Jis d-v-jo d1insus, 
languotus mar+kinius, darbininki+k, „kepkut2“ ant 
galvos. Kaip daugelis i+orinio pra+matnumo nepai-
san.i$ amerikie.i$. Vos per1eng2s smukl-s slenkst0, 
profesorius gleb-s.iuodavosi su m-gstam, lankytoj, 

pasitinkan.iomis padav-jomis, o palydovui per pet0 
lietuvi+kai tardavo:

– A+ tik tiek, kiek prelatui leista.
„I+ jo dvelk- +iluma ir padav-joms, ir preziden-

tams, – prisimena artimai profesori$ pa1inoj2s 
niujorkietis 3nansininkas Vytautas Vebeli/nas. – J0 
sutik2s tu tapdavai bej-gis b/ti blogas. Didel2 dal0 
savo profesori+kos algos jis atid-davo Bendr$j$ fon-
d$ (Mutual Funds) akcijomis.“ Pasak V. Vebeli/no, 
per daugel0 met$ tur-jo susidaryti nema1as turtas. 
Prelatas Rub+ys pasielg- su jam b/dingu altruizmu, 
nes „ka1kiek palik2s artimiesiems, visa kita i+dalino 
labdarai.“ 

Atjauta ir tolerancija buvo jam b/dinga ir kalbant 
apie kitas religijas:

– Pasaulyje yra daug 1moni$, daug tik-jim$. Visi 
kopia 0 Dievo kaln,. Dievi+koji meil- turi daug vei-
d$. Visi dorieji 1mon-s 1ino: u1jausk savo artim,, 
nedaryk jam to, kas pa.iam nepatinka. Tokiu b/du 
kurk taik,, kurk vienyb2, kurk ateit0.

Paskutinis susitikimas
Buvo 2001 met$ pavasario pats gra1umas. #yd-jo 

ka+tonai. Mes negal-jome atsivaik+.ioti po nuosta-
b$j0 Vilniaus senamiest0 ir atsikalb-ti. Tada dar ne-
1inojome, kad likimas l-m- mums matytis paskutin0 
kart,. Atmu+2 padus, „Stikli$“ r/syje valg-me bulv2, 
kaimi+kai 0daryt, kumpiu, u1gerdami „Utenos“ alu-
mi. Paskui v-l 1ingsniavome senosiomis sostin-s ga-
tvel-mis. Nuolat 1i/r-jau 0 savo miel, pa+nekov, pro 
aparato ie+kikl0, matydamas j0 su ta pa.ia „kepkute“, 
kaip Niujorke, ir su 'vento Ra+to abiej$ testament$ 
leidimu vienoje knygoje (Nauj,j0 Testament, vert- 
kun. (eslovas Kavaliauskas), kuri, pirko „Akademi-
jos“ knygyne. J, prelatas skyr- mano +eimai ir de-
dikacijoje u1ra+-: „#-r-kite svariu K/r-jo 1-resiu – 
reik+damas pagarb, ir d-kingum, Antanas Rub+ys. 
Vilnius 2001 05 19“. 

'i$ met$ lapkri.io penkt,j, jam b/t$ su-j2 devy-
niasde+imt. Nesulauk-. I+-jo Am1inyb-n 2002-$j$ 
rugpj/.io dvide+imt,, nuveik2s did1iulius ra+to dar-
bus ir i+ties nepakartojamai jais su1-r-j2s. Tai – 'ven-
tojo Ra+to Senasis Testamentas (vertimas); Raktas 0 
Sen,j0 Testament, (3 tomai); Raktas 0 nauj,j0 Testa-
ment, (2 tomai); 'ventojo Ra+to kra+tuose (3 tomai); 
Islamas: religija, kult/ra, valstyb-; Ateikite ir pama-
tykite. Svarus 0na+as 0 m/s$ lietuvi+k,j, ra+tij,.

Publikuota: http://www.kaunozurnalistai.
lt/26425/, 2013-11-02.
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