
RELIGIJOS 
IR ĮSITIKINIMŲ  

LAISVĖS ATSPINDŽIAI  
LIETUVOS ŽINIASKLAIDOJE:  

TEKSTAI IR VAIZDAI

NAUJŲJŲ RELIGIJŲ TYRIMŲ IR INFORMACIJO S CENTRAS

2022



2 Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai

RELIGIJOS IR ĮSITIKINIMŲ  
LAISVĖS ATSPINDŽIAI  

LIETUVOS ŽINIASKLAIDOJE:  
TEKSTAI IR VAIZDAI

su d arė  M i l d a  A l i š au sk i en ė

NAUJŲJŲ RELIGIJŲ TYRIMŲ IR INFORMACIJOS CENTRAS

VILNIUS



Elektroninis leidinys parengtas įgyvendinant projektą 
Projektas yra finansuotas Aktyvių piliečių fondo pagal EEE finansinį mechanizmą. 
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Leidėjas: VšĮ Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, adresas susirašinėjimui: 
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G i nt a rė  Po cė

RELIGINĖ ĮVAIROVĖ 
IR ŽINIASKLAIDA 
LIETUVOJE: IŠŠŪKIAI  
IR REKOMENDACIJOS

Religinė įvairovė ir žiniasklaida – tai sąvokų derinys, išreiškiantis įvairių religinių bendruo-
menių, grupių ir visuomenės informavimo priemonių sąsajas. Turbūt esate skaitę straipsnį 
laikraštyje, naujienų portale ar matę reportažą per žinias, kuriame būtų kalbama apie tam 
tikrą religinę bendruomenę? Galbūt taip pat esate pastebėję, kaip religinė bendruomenė 
bendrauja su savo tikinčiaisiais per įvairias žiniasklaidos priemones: leidžia savo laikraštį 
ar geba išnaudoti naująsias komunikacijos technologijas ir į pagalbą pasitelkia socialinius 
tinklus, interneto svetainę? Visa tai išreiškia religijos ir žiniasklaidos santykį. Tačiau verta 
pažymėti, kad šis santykis nėra toks paprastas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Pirma, 
turime suprasti, kad žiniasklaida yra gana plati sąvoka, apibūdinanti tiek naujienų infor-
macijos erdves, tiek įvairias kitas priemones ir produktus, tokius kaip įvairios televizijos 
ar radijo laidos, interneto svetainės ir žurnalai. Visos žiniasklaidos formos yra svarbios, 
tačiau šiame straipsnyje bus kalbama apie naujienų žiniasklaidą, tai yra tokią žiniasklai-
dos formą, kuri siekia visuomenės nariams kuo skubiau pateikti įvairias aktualias naujie-
nas. Antra, religinės įvairovės ir žiniasklaidos santykį konkrečioje visuomenėje lemia daug 
socialinių, kultūrinių ir politinių veiksnių. Vieni svarbiausių: egzistuojanti religinė situacija 
konkrečioje visuomenėje, religinės daugumos ir mažumos santykis, viešoji visuomenės 
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narių nuomonė apie religinę įvairovę, naujų religinių idėjų priėmimas, politikos ir religijos 
sąsajos bei žiniasklaidos vertinimas ir visuomenės narių pasitikėjimas ja. Tyrinėdami ir 
kritiškai vertindami religijos ir žiniasklaidos lauką, galime labai daug sužinoti apie pačią 
visuomenę ir joje egzistuojančius iššūkius bei socialinės raidos galimybes. 
 Šiame straipsnyje yra aptariama religinės įvairovės ir žiniasklaidos santykio svarba 
šiandieniniame gyvenime bei su tuo susiję iššūkiai. Taip pat bus apžvelgiami svarbiausi 
religijos ir žiniasklaidos santykį Lietuvoje analizuojančio tyrimo rezultatai. Straipsnio pa-
baigoje pateikiamos rekomendacijos žiniasklaidos atstovams, rengiantiems straipsnius, 
reportažus religinės įvairovės tema. Tikimasi, kad pateikta informacija ir nurodytos gairės 
suteiks skaitytojams naujų žinių, kurios leis vystyti žiniasklaidos ir religinės įvairovės san-
tykio pažangą Lietuvoje.

Religinės įvairovės iššūkiai
Prieš suvokiant, kokie gali būti religinės įvairovės ir žiniasklaidos iššūkiai, pirmiausia rei-
kėtų suprasti, ką išreiškia religinės įvairovės sąvoka, ir trumpai apžvelgti religijų situaciją 
Lietuvoje. Religinę įvairovę galima apibūdinti kaip religinių požiūrių ir skirtingų religinių 
bendruomenių egzistavimą tam tikroje visuomenėje. Religinė įvairovė – tai kintanti, di-
namiška skirtingų religinių pasaulėžiūrų, vertybių ir idėjų erdvė. Tai nėra tik šiuolaikinės 
visuomenės reiškinys. Tačiau šiandieninio socialinio pasaulio procesai ir reiškiniai, tokie 
kaip globalizacija, vartotojiškumas, modernios komunikacijos priemonės, daro svarbią įta-
ką religinės įvairovės aktyvumui ir sklaidai. 
 Svarbu pažymėti, kad vienas iš didžiausių religinės įvairovės iššūkių – naujų religinių 
idėjų konkrečioje visuomenėje priėmimas. Naujosios religijos – tai religinės bendruome-
nės, įsikūrusios po XIX a. pabaigos, pavyzdžiui, Jehovos liudytojai, Septintosios dienos 
adventistai, taip pat nauji religiniai judėjimai, tokie kaip Krišnos sąmonės organizacija, 
įvairios charizmatinės religinės bendruomenės, susikūrusios po Antrojo pasaulinio karo. 
Naujosios religijos sulaukia visuomenės dėmesio ir dėl alternatyvos nusistovėjusiam gy-
venimui, jo tvarkai ir visuotiniam žinojimui. Naujos idėjos dažnai sutinkamos su įtarumu, 
o jeigu jos siejasi su religiniais įsitikinimais, tema tampa itin jautri. Naujųjų religijų nariai 
neretai atrodo įtartini ir nesuprantami didžiosios dalies visuomenės narių dėl pasirinkto 
ne visuotinai priimto, įprastinio gyvenimo būdo. Priklausymas ne dominuojančiai religinei 
bendruomenei ar naujai įsikūrusiai bendruomenei visuomenės nariams atrodo neįpras-
tas, keistas dalykas. Tokiu būdu yra tarsi kuriama viešoji grėsmės nuojauta. 
 Neretai pasitaikanti situacija, kai konkrečioje valstybėje dominuoja ne tik religinė įvai-
rovė, bet ir religinė hegemonija. Tai socialinių mokslų atstovų vartojamas terminas, išreiš-
kiantis vienos religinės bendruomenės dominavimą konkrečioje visuomenėje. Religinė 
hegemonija, pasak antropologo Ingo W. Schröderio, pasireiškia įvairiais veiksmais, idėjo-
mis, procesais, strategijomis, kurios tarsi natūralizuoja dominuojančią religinę bendruo-
menę. Tai skatina visuomenės narius kitas religines bendruomenes vertinti kaip keistas ar 
netinkamas toje socialinėje aplinkoje. Taigi hegemonijos egzistavimas gali kurti ir stiprinti  

neigiamas nuostatas, stereotipus ir lemti konkrečių religinės diskriminacijos veiksmų pa-
sireiškimą. Religinė diskriminacija – tai tam tikras teisių suvaržymas ar mažiau palankios 
sąlygos, taikomos visuomenės nariui dėl jo religinių įsitikinimų.
 Verta paminėti, kad religinė diskriminacija daro įtaką kitoniškumo kūrimo procesui, 
arba atvirkščiai, – yra kitoniškumo skatinimo rezultatas. Kiekviena visuomenė turi tam ti-
kras savitas kultūrines tradicijas, istoriją, vertybes ir tam tikrus kolektyvinius atsiminimus. 
Britų sociologė Nira Yuval-Davis teigia, kad šiuose kolektyviniuose atsiminimuose slypi 
kitokių įsivaizdavimas bei būdai, kaip su jais elgtis ir juos traktuoti. Taigi kitoniškumas, ki-
taip – skirtingumas, yra tarsi socialiai sukonstruotas procesas. Ir šis procesas gali daly-
ti pasaulį į mes ir jie. Religiniame gyvenime kitokiais dažniausiai įvardijami įvairių tame 
kontekste tradicinėmis nelaikomų religijų ir naujųjų religinių judėjimų atstovai. Tai skatina 
įvairias religinės diskriminacijos apraiškas visuomenėje. 
 Kitoniškumas taip pat glaudžiai siejasi su stereotipizacija, kuri padeda visuomenės 
nariams atpažinti ir įvardyti kitus bei jų skirtingumą. Pasak mokslininko Bradley’io Gorha-
mo, stereotipai – tai tarsi individų minčių struktūros, schemos, kurios padeda individams 
sukategorizuoti aplinką, sustruktūruoti žinojimą ir lūkesčius. Pavyzdžiui, publikuojamos 
vien neigiamos istorijos žiniasklaidoje apie tam tikrą religinę bendruomenę kuria ir sti-
prina stereotipus, kuriais visuomenės nariai gali ir toliau naudotis vertindami tą religinę 
bendruomenę kituose kontekstuose. Galima sakyti, kad stereotipizacija sumažina poreikį 
reflektuoti, kritiškai apmąstyti pateikiamą informaciją apie naujas religines idėjas ir kartu 
stiprina kitoniškumo kūrimą.
 Taigi, kaip religinė įvairovė yra vertinama skirtingose visuomenėse? Įvairios visuome-
nės pasirenka skirtingus būdus, kaip integruoti religinę įvairovę ar ją apriboti. Totalitarinio 
režimo visuomenės neretai įstatymiškai įtvirtina religinį homogeniškumą ir suvaržo kitų 
religinių organizacijų veiklą. Vakarų liberaliose demokratinėse visuomenėse dažniausiai 
vadovaujamasi kitoniškumo tolerancijos principu ir religinės įvairovės teigiamų savybių 
suvokimu ir vertinimu. Tačiau ir šios visuomenės išreiškia skirtingą religinės įvairovės so-
cialinio priėmimo laipsnį ir įteisina skirtingą teisinį valdymą – tai priklauso nuo visuomenės 
socialinių normų, kultūrinių ir istorinių tradicijų bei valstybės politikos. 

Religinė įvairovė Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Konstitucija nurodo Lietuvos piliečių teisę į laisvę išpažinti ir prak-
tikuoti pasirinktą religiją ir pripažįsta, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Tačiau Lie-
tuvoje egzistuoja tam tikras religinių bendruomenių skirstymas – 1995 m. priimtame LR 
religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme išvardytos tradicinės religinės bendruomenės 
ir teisių skirtumai tarp valstybės pripažinimą turinčių ir jo neturinčių religinių bendruome-
nių. Tradicinės religinės bendruomenės (lotynų apeigų katalikai, graikų apeigų katalikai, 
evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai, ortodoksai (stačiatikiai), sentikiai, judėjai, 
musulmonai sunitai ir karaimai), pasak šio įstatymo 5 straipsnio, priklauso Lietuvos istori-
nio, dvasinio ir socialinio palikimo daliai. Kitos, tradicinėmis nelaikomos, tačiau Lietuvoje 
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įregistruotos religinės bendruomenės, gali kreiptis į LR Seimą, norėdamos būti pripažintos 
Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalimi. Valstybės pripažinimą jau yra ga-
vusios Evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga, Septintosios dienos adventistų bažny-
čia, Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga, Lietuvos Naujoji apaštalų bažnyčia. 
Valstybės pripažintos religinės bendruomenės turi teisę registruoti religinę santuoką, dės-
tyti savo tikybą mokyklose ir transliuoti religines apeigas nacionalinio transliuotojo eteryje.
 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje egzistavo 59 religinės 
bendruomenės.1 Lietuvos statistikos departamento interneto portalo 2020 m. duomeni-
mis, Lietuvoje įregistruotos 37 santykinai skirtingos religinės organizacijos.2 Dominuojanti 
religinė organizacija yra Lietuvos katalikų bažnyčia. 2021 m. Lietuvos gyventojų surašymo 
duomenimis, 74 proc. Lietuvos gyventojų save priskyrė Romos katalikų bendruomenei. 
Verta paminėti, kad tai yra 3 proc. mažiau, nei nurodyta 2001 m. gyventojų surašymo rezul-
tatuose. Ortodoksų (Stačiatikių) bendruomenės narių skaičius pakito nežymiai (2011 m. – 
4,11 proc., 2021 m. – 3,75 proc.). Surašymo rezultatuose taip pat pažymima, kad 2,29 proc. 
Lietuvos gyventojų save priskyrė kitoms religinėms bendruomenėms. Lietuvių, kurie ne-
priskiria savęs jokiai religinei bendruomenei, skaičius išlieka nepakitęs – 2021 ir 2011 m. 
jis sudarė kiek daugiau nei 6 proc. Tačiau padidėjo dalis Lietuvos gyventojų, nenurodžiu-
sių, kuriai religinei bendruomenei priklauso (2011 m. – 10,13 proc., 2021 m. – 13,66 proc.) 
2021 m. gyventojų surašymo rezultatai taip pat rodo, kad didėja gyventojų religinė įvairovė 
ir atsiranda naujos religijos: deistų, gaudijos vaišnavų, raganių, rastafarių, teosofų.3 Taigi 
didėjantis susidomėjimas naujomis religinėmis idėjomis ir mažėjantis skaičius visuome-
nės narių, save priskiriančių dominuojančiai religinei bendruomenei, skatina kalbėti apie 
religinę įvairovę ir su ja susijusius iššūkius Lietuvoje.
 Taip pat verta paminėti, kad įvairių Lietuvoje atliktų socialinių tyrimų duomenys atkrei-
pė dėmesį į Lietuvoje egzistuojantį individualaus religingumo reiškinį, kurio įvairios for-
mos, tendencijos pasitaiko ir daugelyje Vakarų Europos valstybių. Sociologės Rūtos Žiliu-
kaitės su bendraautoriais 2016 m. atlikto Lietuvos visuomenės religingumo bruožų tyrimo 
rezultatai parodė religinio individualizmo paplitimą visuomenėje – pirmaisiais nepriklau-
somybės dešimtmečiais Lietuvos visuomenėje įvykę religiniai pokyčiai, tarsi rodę religinį 
atgimimą, buvo „paviršutiniški“. Pasak tyrimo autorių, „daugelis gyventojų liko ar tapo tik 
„formalūs“ bažnyčios nariai, kurių gyvenimui tradicinė religija turi mažai įtakos“. Todėl su-
siformavo vadinamoji „kultūrinių katalikų“ sąvoka, kuri reiškia, kad buvimas kataliku yra 
daugiau kultūros ar tradicijos laikymasis ir saugojimas nei religijos praktikavimas.  
 Taigi, kokius galime įžvelgti religinės įvairovės iššūkius Lietuvoje? Eurobarometro 
2021 m. ataskaitos duomenimis, 66 proc. apklaustųjų Lietuvoje sutiko su teiginiu, kad ne-

turėtų būti diskriminacijos jokiais pagrindais (lyties, amžiaus, tautybės, religijos, politinės ir 
kitos nuomonės, priklausymo mažumoms, turto, neįgalumo ar seksualinės orientacijos) (ES 
vidurkis – 77 proc.).. Taip pat 73 proc. apklaustųjų Lietuvoje mano, kad kiekvienas turi teisę 
į minties, įsitikinimų ir religijos laisvę (ES vidurkis – 81 proc.).4  Tačiau visuomenės nuostatų 
apklausos duomenys vis dar žymi neigiamą požiūrį į tam tikras religines mažumas. Lygi-
nant 2020 ir 2021 m. apklausų duomenis, galima teigti, kad visuomenės nuostatos religinių 
mažumų atžvilgiu pablogėjo. Atliktų apklausų respondentai įvardijo, kad labiausiai nenorė-
tų kaimynystėje gyventi su musulmonais (2020 m. – 41 proc., 2021 m. – 45 proc.), Jehovos 
liudytojais (2020 m. – 29 proc., 2021 m. – 32 proc.), kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės 
krypčių tikėjimo atstovais (2020 m. – 14 proc., 2021 m. – 15 proc.). Gyventojų, nenorinčių 
gyventi šalia hinduistų ir budistų (2020 ir 2021 m. – 25 proc.) skaičius išliko toks pats. Svarbu 
paminėti, jog nenorinčiųjų dirbti vienoje darbovietėje su musulmonais skaičius padidėjo 3 
proc. (2020 m. – 28 proc., 2021 m. – 31 proc.), o teigiančiųjų, kad jų nuomonė apie musulmo-
nus pablogėjo, skaičius padidėjo 2,1 proc. (2020 m. – 48 proc., 2021 m. – 59,1 proc.).5 
 Taigi šie statistiniai ir apklausų duomenys rodo, kad Lietuvoje religinis gyvenimas yra 
kintantis, tačiau kartu yra ir kupinas išankstinių nusistatymų prieš įvairias religines mažu-
mas. Religinės įvairovės ir religinių mažumų padėtį Lietuvoje analizuojantys tyrimai, ku-
riuos atliko Lietuvos sociologai Milda Ališauskienė ir Donatas Glodenis 2013 m. bei Milda 
Ališauskienė kartu su Jurga Bučaite-Vilke 2014 m., rodo, kad Lietuvoje vyrauja neigiamos 
nuostatos ir religinė diskriminacija religinių mažumų, ypač naujųjų religijų atžvilgiu, o ži-
niasklaida įvardijama kaip vienas iš religinės diskriminacijos palaikymo įrankių.

Naujienų žiniasklaidos įtaka religinės įvairovės vertinimui
Dauguma Vakarų šalių mokslininkų jau gana seniai analizuoja religijos ir žiniasklaidos 
santykį, raiškos būdus ir atsirandančius iššūkius bei galimybes. Pagrindiniai šių analizių, 
diskusijų ir tyrimų klausimai yra: kaip žiniasklaida sąveikauja su religija? Kokią įtaka žinias-
klaida daro religinių bendruomenių kasdienybei, religinių praktikų atlikimui? Kokie iššūkiai 
kyla žiniasklaidos ir religijos sąveikavimo procesuose? Kokią įtaką žiniasklaida daro suvo-
kimui, kas yra religija šiuolaikinėje visuomenėje?
 Religijos ir žiniasklaidos sąveikavimo erdvė yra be galo plati ir apima: tiek įvairių religinių 
simbolių naudojimą per kasdienį žiniasklaidos vartojimą, tiek pačių religinių bendruomenių 
komunikuojamas žinutes įvairiomis visuomenės informavimo priemonėmis (socialiniuose 
tinkluose, bendruomenių interneto svetainėse ir pan.), tiek įvairias religinių bendruomenių 

1 Lietuvos statistikos departamentas. 2011. Lietuvos gyventojų surašymo statistika. Religinių bendruomenių  
 skaičius Lietuvoje. 

2 Lietuvos statistikos departamentas. 2020. Įregistruotos religinės organizacijos.

3  Lietuvos statistikos departamentas. 2021. Gyventojų ir būstų surašymo pagrindiniai rezultatai; Lietuvos statistikos 
 departamentas. 2011. Lietuvos gyventojų surašymo statistika. Religinių bendruomenių skaičius Lietuvoje.

4 Eurobarometer. 2021. Values and identities of EU citizens. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2230

5 Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas. 2020. „Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai“;  
 Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas. 2021. „Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai“.
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reprezentacijas naujienų žiniasklaidos kanaluose. Vienas iš Skandinavijos mokslininkų, ty-
rinėjančių religijos ir žiniasklaidos ryšį, Stigas Hjarvardas mano, kad būtent žurnalistika reli-
ginėmis temomis yra labai svarbi šiandieninėje visuomenėje ir tampa itin aktualiu diskusijų 
objektu (2013). Kyla klausimas, kaip naujienų žiniasklaida gali daryti įtaką įvairių religinių 
bendruomenių gyvenimui, egzistavimui tam tikroje visuomenėje? Kaip teigia visuomenės, 
religijos ir komunikacijos sričių mokslininkai, tyrinėti žurnalistiką religinėmis temomis svar-
bu, nes visuomenės nariai apie įvairias religines bendruomenes ir dvasines grupes sužino 
būtent per visuomenės informavimo kanalus, ir šios reprezentacijos leidžia individams su-
sipažinti su jiems nežinomomis ar mažai žinomomis religinėmis grupėmis. Kitais žodžiais 
tariant, religinės reprezentacijos žiniasklaidoje (įvairūs straipsniai, laidos ir reportažai) daro 
poveikį visuomenės narių žinioms apie įvairias religines bendruomenes, jų vertinimui, taip 
pat sustiprina teigiamą vienų religinių bendruomenių įvaizdį arba, atvirkščiai – gali suma-
žinti pasitikėjimą konkrečia religine bendruomene ar religiniu lyderiu. 
 Taigi žiniasklaidos įtaka religijos sričiai yra dvilypė. Viena vertus, žiniasklaida gali būti 
vertinama kaip religinių idėjų sklaidos priemonė, padedanti supažindinti visuomenės na-
rius su įvairiomis religinėmis grupėmis, kurti tam tikrus religinius įvaizdžius. Kita vertus, 
žiniasklaida, kaip atskira visuomenės sritis, veikdama pagal savus funkcionavimo princi-
pus (pavyzdžiui, naujienų formavimo taisyklės, pelno siekimas, populiariosios kultūros idė-
jų sklaida), geba kurti tam tikrą įvaizdį apie įvairias religines bendruomenes. Tai išreiškia 
žiniasklaidos funkciją ne tik reflektuoti, bet ir konstruoti tam tikrą visuotinį žinojimą apie 
įvairius visuomenėje vykstančius reiškinius ir procesus, tarp jų ir religinius įvykius, reiški-
nius, kurie siejasi su konkrečiomis religinėmis organizacijomis. Žiniasklaida, atkreipdama 
dėmesį į konkrečias temas, tačiau kartu ignoruodama kitas, naudodama įvairius apibūdi-
nimus, pateikdama vertinimus ir interpretacijas, gali daryti įtaką visuomenės narių nuomo-
nei apie įvairias religines bendruomenes konkrečioje visuomenėje.
 Koks bus sukurtas visuotinis įsivaizdavimas apie įvairias religines bendruomenes, taip 
pat lemia organizaciniai žiniasklaidos veikimo principai, tokie kaip žurnalistų požiūris ir 
nuomonė aprašoma religine tema. Pavyzdžiui, tyrinėdamas Šv. Pauliaus katedros Londo-
ne uždarymo diskursą žiniasklaidoje, religijos tyrinėtojas Jolyonas Mitchellas (2012) pa-
teikia išvadas, kad istorijos ar įvykio pateikimas labai priklauso nuo žurnalisto socialinių 
charakteristikų, naujienų organizacijos ir technologijų. Kitais žodžiais, taip, kaip bus pa-
teikta ir įvertinta naujiena, priklauso nuo žurnalisto religinių įsitikinimų, nuomonės, kas-
dienių įpročių, atliekamų praktikų. Religiniai lyderiai, anot J. Mitchello, remdamiesi savo 
tradicija ir vertybėmis, pateikia naujienose savo požiūrį į įvykius ir reiškinius. Tačiau dažnai 
žurnalistai perpasakoja religinių lyderių nuomonę, mintis ir idėjas, taip pateikdami naują 
įvykio versiją, kuri skiriasi nuo religinių veikėjų išsakytos nuomonės. Todėl žiniasklaida yra 
vertinama kaip turinti tam tikrą galią kurti įvairius religinius apibūdinimus, sampratas ir 
vertinimus – žiniasklaida gali palaikyti tam tikras ideologijas, stiprinti tam tikras vertybes 
arba ignoruoti tam tikras prasmes. Taigi visuomenės informavimo priemonių atrankos ir 
konstravimo kriterijai bei schemos sukuria tam tikrus socialinės realybės vaizdinius, kurie 

daro įtaką visuomenės narių mąstymui ir kartu viešajai visuomenės nuomonei apie įvairias 
religines bendruomenes. Tai paaiškina, kokiu būdu naujienų žiniasklaidos tekstai ir vaizdi-
niai gali palaikyti socialines religinės įvairovės nelygybes bei stiprinti kitoniškumo kūrimą.
 Taigi kurdama religijos reprezentacijas žiniasklaida, ypač naujienų medijos, kuria tam ti-
krą religijos paveikslą. Teigiama, kad žiniasklaida linkusi religijos temą naudoti kaip tam tikrą 
sensacingą, emocionalų elementą, skatinantį pritraukti skaitytojus ir žiūrovus. Dėl tenden-
cingo naujienų žiniasklaidos kuriamo religijos diskurso, pasak mokslininkės Eileenos Bar-
ker, dažniausiai įvairios netradicinės religinės bendruomenės įgyja visuomenėje žemesnį 
socialinį statusą. Tai paaiškinama tuo, kad žiniasklaidos reprezentacijos religinėmis temo-
mis gali daryti poveikį visuomenės narių žinojimui ir įvairių religinių bendruomenių, ypač 
nežinomų religinių mažumų ar naujųjų religinių judėjimų vertinimui (2001). Be to, tenden-
cingas žiniasklaidos diskursas gali palaikyti ir pastiprinti religinę diskriminaciją: visuomenės 
individai tuos, kurie priklauso religinėms mažumoms, gali laikyti ir vertinti kaip kitus, kitokius 
nei dominuojanti visuomenės dalis dėl gaunamos netikslios ar stereotipinės informacijos 
žiniasklaidoje apie šias religijas ir religinius judėjimus. Toks vertinimas gali stiprinti neigiamą 
religinių mažumų įvaizdį, didinti religinę ksenofobiją ir netoleranciją visuomenėje.
 Suprantama, kad žiniasklaidos atstovams nėra lengva rašyti straipsnius ar reportažus 
religinėmis temomis, nes ši sritis siejasi su įvairiais terminais, sąvokomis ir yra be galo 
jautri daugeliui visuomenės narių, ypač toms religinėms bendruomenėms, apie kurias yra 
kuriamos prezentacijos žiniasklaidoje. Kad ši įtampa mažėtų, žiniasklaidos atstovams pa-
tartina būti nuovokesniems religijos srityje ir bent minimaliai susipažinti su pagrindinėmis 
reprezentuojamos religijos sąvokomis, simboliais, terminais, religine situacija ir su ja susi-
jusiais iššūkiais konkrečioje šalyje. 

Religinės įvairovės bruožai Lietuvos žiniasklaidoje 1990–2015 m.
Šiame straipsnyje siekiama paaiškinti, kaip žiniasklaida gali daryti įtaką religijos sričiai, 
ypač religinių mažumų kasdienybei. Teorines analizes ir svarstymus labai gerai papildo 
empiriniai tyrimai. Todėl pristatysime Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžiusių straipsnių re-
liginės įvairovės tema analizės rezultatus. Atlikto tyrimo metu buvo siekiama išanalizuoti 
religinės įvairovės diskurso bruožus dienraštyje „Lietuvos rytas“ 1990–2015 m. laikotarpiu 
ir ištirti, kaip religinę įvairovę pristato tiriama Lietuvos naujienų žiniasklaida: apie kurias 
religines bendruomenes galima pamatyti daugiausia straipsnių, apie kurias visai nutyli-
ma? Taip pat, kaip šis žiniasklaidos kanalas pristato įvairias religines bendruomenes, ko-
kios temos, susijusios su religinėmis bendruomenėmis dažniausiai pakliūna į dienraščio 
puslapius? Ir galiausiai buvo ieškoma atsakymo, ar ir kaip skiriasi straipsniai, pristatantys 
skirtingas religines bendruomenes?
 Žiniasklaidos diskurso analizei pasirinkti vieno populiariausių dienraščių „Lietuvos ry-
tas“ 1990–2015 m. laikotarpiu publikuoti straipsniai apie įvairias religines bendruomenes, 
egzistuojančias (ar egzistavusias) Lietuvoje, ir jų atitikmenis užsienio valstybėse. Tyrimo 
metu išanalizuotas 2841 religinės tematikos straipsnis.
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Religinių bendruomenių vaizdavimo dažnumas
Pirmasis paveikslas rodo (1 pav.), kad analizuojamu laikotarpiu (1990–2015 m.) daugiausia 
pasirodė straipsnių apie Romos katalikų religinę bendruomenę (72 proc.), kiek mažiau – 
apie kitas tradicines religines bendruomenes (24 proc.) ir mažiausiai – apie tradicinėmis 
nelaikomas religines bendruomenes (9 proc.). Galime daryti prielaidą, kad apie Romos 
katalikus rašoma daugiausia, nes tai yra didžiausia ir dominuojanti religinė bendruomenė 
Lietuvoje, įsitvirtinusi kaip šios visuomenės istorinio ir kultūrinio tapatumo dalis. Šiek tiek 
mažiau kalbama apie kitas tradicines religines bendruomenes, kurios taip pat turi tam ti-
krą pripažinimą Lietuvoje. Apie tradicinėmis nelaikomas religines bendruomenes tirtame 
žiniasklaidos kanale yra diskutuojama mažiausiai – neretai jos yra mažai žinomos ar visai 
nežinomos didžiajai daliai Lietuvos gyventojų.

1 pav. Publikacijų skaičius proc. pagal religinių bendruomenių tipą

Romos katalikai

Kitos tradicinės religinės bendruomenės

Tradicinėmis nelaikomos religinės 
bendruomenės

Publikacijos pagal religinių bendruomenių tipą

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

72%

24%

9%

Daugiausia iš kitų tradicinių religinių bendruomenių buvo kalbama apie musulmonus. Iš 
tradicinėmis nelaikomų religinių bendruomenių – apie budistus. Didelį dienraščio dėmesį 
musulmonams galima aiškinti su teroristiniais veiksmais susijusių įvykių aktualumu – 86 
proc. visų straipsnių apie musulmonus pristatė įvairias temas, susijusias tiek su teroristi-
niais veiksmais, politiniais konfliktais, tiek su musulmonų gyvenimo būdo problematišku-
mu vakarietiškame pasaulyje.

Religinės įvairovės reprezentacijų kaita
Analizuojamas gana ilgas laikotarpis nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
(1990 m.) iki šiuolaikinės Lietuvos laikų (2015 m.) leidžia apčiuopti tam tikrus religinės 
įvairovės vaizdavimo žiniasklaidoje pokyčius ir tendencijas. Antrame paveiksle galima 
matyti, kaip keitėsi religinės įvairovės pristatymas tiriamuoju laikotarpiu, konkrečiau, 
kaip daugėjo neigiamų straipsnių apie įvairias religines bendruomenes. Tyrimo rezul-
tatai rodo, kad straipsnių, pristatančių neigiamus įvykius, skaičius santykinai didėjo viso 
tiriamo laikotarpio metu.

 

Ištyrus viso laikotarpio antraščių religinės įvairovės tema retoriką, galima pamatyti, kaip keitėsi 
teigiamos ir neigiamos retorikos antraščių kūrimas tiriamame dienraštyje. Trečiame paveiksle 
pateikti duomenys rodo, kad laikui bėgant teigiamų antraščių apie įvairias religines bendruo-
menes mažėjo, o neigiamų – daugėjo. Tokį antraščių neigiamos retorikos daugėjimą galima 
paaiškinti pragmatiškai – didėjanti žiniasklaidos konkurencija Lietuvoje skatino pateikti dau-
giau skandalingų, emocijas keliančių ir dėmesį pritraukiančių, tačiau kartu neigiamų temų.

2 pav. Publikacijų skaičius proc. pagal metus, religinės bendruomenės tipą ir neigiamą turinio pobūdį

Publikacijos pagal religinės bendruomenės tipą  
ir neigiamą turinio pobūdį
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3 pav. Publikacijų teigiamos ir neigiamos antraščių retorikos statistika proc. 1990–2015 m. laikotarpiu

Teigiamų ir neigiamų antraščių statistika 1990 - 2015 m.
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Straipsniuose naudojamų informacijos šaltinių tendencijos
Informacijos šaltinių pasirinkimas yra labai svarbus rašant religijos temomis, nes lemia 
informacijos patikimumą ir objektyvumą. Tyrimo duomenys parodė (žiūrėti 4 pav.), kad 
bendras visų tiriamų straipsnių apie religinę įvairovę dažniausiai naudojamas informacijos 
šaltinis yra Romos katalikų dvasininkai ir atstovai, kurių nuomonės pateikiamos 39 proc. 
visų tiriamų straipsnių. Antrasis dažniausiai naudojamų šaltinių – įvairių sričių ekspertų 
(teisininkai, politikai, gydytojai, įvairių sričių ekspertai ir t. t.) mintys (20 proc. visų straips-
nių). Trečiasis dažniausių informacijos šaltinių – valdžios atstovų ir visuomenės (asmeni-
nė, faktais neparemta nuomonė) nuomonės (14 proc. straipsnių). 
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 Apžvelgus šiuos tyrimo duomenis, galima išskirti kelias tendencijas apie informacijos 
šaltinių naudojimą rengiant straipsnius religijos tema. Pirma, verta pažymėti, kad visų tipų 
bendruomenių atstovams ir nariams yra suteikiama galimybė pasisakyti, klausiama jų 
nuomonės, perteikiamas jų požiūris rengiant straipsnius apie jų bendruomenę ar su jais 
susijusį įvykį. 
 Antra, pristatant įvairias religines bendruomenes buvo retai naudojami mokslininkų, 
statistinių ir socialinių tyrimų duomenys, reprezentuojantys objektyvią informaciją. Galima 
manyti, kad žiniasklaidos atstovai turi limituotą laiką parengti straipsnius, todėl nesikreipia 
į mokslininkus ir neieško socialinių tyrimų rezultatų. 
 Trečia, kaip parodė tyrimas, žiniasklaidos atstovai nevengia naudoti visuomenės narių, 
nepriklausančių konkrečiai religinei bendruomenei, nuomonių ir vertinimų. Tai rodo tam 
tikrą žiniasklaidos ribotumą, nes straipsniuose dažniau naudojami subjektyvūs, neretai 
stereotipiški visuomenės narių pasisakymai nei ekspertų ir mokslininkų, galinčių objek-
tyviai įvertinti situaciją, paaiškinti tam tikrus religinių bendruomenių veiksmus, praktikas, 
simbolius ar terminus, paaiškinimai. Pavyzdžiui, viename iš analizuotų straipsnių pavadi-
nimu Baugina jehovistų kaimynystė (2014 11 21) kalbama apie Jehovos liudytojų maldos 
namų įrengimą Prienuose šalia vaikų darželio pastato ir pateikiama darželio auklėtojos 
nuomonė, formuojanti tam tikrą šios bendruomenės keliamą grėsmę darželio vaikams:

„Esame girdėję, kad jie labai aktyviai perša savo tikėjimą. Ką gali žinoti, gal 
vieną dieną jų tikėjimą išpažįstantys žmonės atsistos prie darželio vartų.“ 
(Baugina jehovistų kaimynystė 2014 11 21)

 Šią nuomonę vertėtų papildyti objektyviais religijotyrininkų ar sociologų vertinimais 
apie šią religinę bendruomenę. Tokiu būdu straipsnio skaitytojas nesusidarytų vien šališ-
kos, stereotipizuotos nuomonės. 
 Ketvirta dėmesį atkreipusi tendencija – tai Romos katalikų dvasininkų nuomonės nau-
dojimas aprašant tiek kitas tradicines religines bendruomenes (9 proc.), tiek tradicinėmis 
nelaikomas religines bendruomenes (8 proc.). Ši tendencija parodo, kad dominuojančios 
religinės bendruomenės atstovų nuomonė taip pat prisideda prie religinių mažumų pa-
veikslo kūrimo žiniasklaidoje. Galima teigti, kad tokie veiksmai daro įtaką subjektyviam ir 
šališkam religinių mažumų vaizdavimui naujienose. Pavyzdžiui, straipsnyje apie pagony-
bės siekį tapti valstybės pripažinta religine bendruomene Lietuvoje, pateikiamas katalikų 
dvasininkijos požiūris, kuris tarsi skatina katalikus atsiriboti nuo pagonybės:

„Pasak S. Tamkevičiaus, katalikai turėtų visiškai atsiriboti nuo vadinamų pa-
gonių, o kartu ir nuo senovės kultūros paveldu besidominčių draugijų, nes 
lietuvių etnografija besidomintis katalikas būtų sutapatinamas su pagonybės 
išpažinėju.“ (Bažnyčia nepritaria pagonybei 2001 11 09)4 pav. Publikacijų skaičius proc. pagal religinių bendruomenių tipą ir informacijos šaltinius

Publikacijos pagal religinių bendruomenių tipą  
ir informacijos šaltinius
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 Penktoji pastebėta tendencija – tai netikslių, neapibrėžtų informacijos šaltinių naudoji-
mas, kai žurnalistai nenurodo informacijos šaltinių, o tam tikrais žodžiais ar žodžių jungi-
niais, tokiais kaip teko skaityti, yra liudijančių, žmonės pasakoja, greičiausiai, esą, pagrindžia 
informacijos patikimumą. Toks žodžių vartojimas nurodo, kad informacija yra subjektyvi, 
nepagrįsta faktais ir kuria tam tikras prielaidas, kurios gali daryti didelę įtaką visuomenės 
narių suvokimui apie įvairias religines bendruomenes. Ši tendencija labiausiai matoma kitų 
tradicinių ir tradicinėmis nelaikomų religinių bendruomenių reprezentacijose, pavyzdžiui:

„Tiesa, teko skaityti, kad bendruomenė iki 1890 metų praktikavo daugpatys-
tę.“ (Mormonų bažnyčia ragina tikėti Dievu, pasitikėti Apvaizda, bet ir pačiam 
stengtis nesnūduriuoti 1993 08 17)

„O būtent radikalūs musulmonai sunitai salafistai greičiausiai rengia nuož-
mias atakas prieš krikščionis.“ (Grėsmė krikščionims – religinis „valymas“ 
2011 01 15)

Taigi, kaip rodo informacijos šaltinių analizė, straipsniuose trūksta objektyvių, religiją ti-
riančių mokslininkų, specialistų vertinimų. Pateikiama subjektyvi nuomonė, nepagrįstai 
vertinanti įvairias religines bendruomenes, gali prisidėti prie neigiamo konkrečios religi-
nės bendruomenės paveikslo kūrimo viešojoje erdvėje ir taip skatinti nusistatymą prieš 
tos bendruomenės narius.

Religinės įvairovės temų Lietuvos žiniasklaidoje analizė
 Straipsnių temos – taip pat labai svarbi analizės dalis, parodanti, apie ką dažniausiai ži-
niasklaida rengia tekstus, susijusius su įvairiomis religinėmis bendruomenėmis. Atlikto 
tyrimo duomenimis (5 pav.), dažniausios tiriamojo laikotarpio temos yra įvairių religinių 
švenčių atgarsiai, religinių bendruomenių naujienos (40 proc. visų publikacijų), neigiami 
įvykiai, skandalingos istorijos (37 proc.) ir politiniai įvykiai (12 proc.). Visos kitos temos su-
daro tik po kelis procentus. Apibendrinant galima teigti, kad dažniausiai straipsnis religine 
tema pristato religines šventes ar naujienas iš bendruomenės gyvenimo, skandalingas 
istorijas arba su politika susijusius įvykius, reiškinius. 
 Taip pat svarbu panagrinėti, kokios temos buvo populiariausios pristatant skirtingas re-
ligines bendruomenes. Iš penktame paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad dažniausiai 
straipsniai apie Romos katalikų bendruomenę vaizdavo religines šventes, bendruomenės 
naujienas (48 proc. visų publikacijų apie Romos katalikus). Straipsniuose apie kitas tradici-
nes religines bendruomenes dažniausiai buvo pateikiami neigiami įvykiai ir skandalai (56 
proc.). Tradicinėmis nelaikomų bendruomenių paveiksle vyrauja skandalingos istorijos (41 
proc.). Šiuose straipsniuose diskutuojama apie religinių bendruomenių įsikūrimo, naujų na-
rių pritraukimo ir pinigų viliojimo strategijas, žalingą poveikį šių bendruomenių tikintiesiems, 
įvairias konfliktines situacijas, susijusias su smurtu, išnaudojimu, nepaklusimu įstatymams.  

Taigi tyrimo duomenys rodo, kad Romos katalikų bažnyčia dažniau yra pristatoma teigia-
mame kontekste, kitos tradicinės ir tradicinėmis nelaikomos religinės bendruomenės – 
dažniau neigiamame kontekste (6 pav.)

 

5 pav. Publikacijų skaičius proc. pagal religinės bendruomenės tipą ir temą
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Antraščių retorikos ypatumai Lietuvos žiniasklaidoje
Antraštės – svarbi straipsnio dalis, pristatanti straipsnio turinį, taip pat sužadinanti tam 
tikras emocijas, vaizduotę ir savo įtaigumu siekianti paveikti skaitytojo suvokimą apie pri-
statomą įvykį, reiškinį ar socialinę visuomenės grupę. Ištyrus 26 metų laikotarpio antraštes 
religinės įvairovės tema, gauti svarbūs rezultatai. 
 Straipsnio antraščių analizė parodė, kad žiniasklaidos atstovai nevengia naudoti įvai-
rių retorinių strategijų, traukiančių skaitytojų dėmesį ir skatinančių ekspresyvumą. Nors 
tai siejasi su žiniasklaidos, kaip pelno siekiančios organizacijos, tikslais, reikia paminėti, 
kad siekiant tikslo – pritraukti dėmesį – dažnai pamirštamas kitas aspektas, jog straipsnio 
antraštė gali klaidinti, būti netiksli ir neatitikti straipsnio turinio. Pavyzdžiui, straipsnių an-
traštės Lietuviams musulmonai – lyg iš kito pasaulio (2001 09 22), Aktorę nuo mylimojo 
atskyrė budistų vienuolyno sienos (2002 03 16) nuteikia neigiamai. Žodžiai iš kito pasaulio, 
atskyrė pateikia užuominą, kad straipsnyje veikėjai bus vaizduojami iš neigiamos pusės, 
nors šiuose straipsniuose jie pristatomi teigiamai: pirmajame straipsnyje pateikiami moks-
lininko paaiškinimai apie islamo religiją, aiškinama, kad terorizmas nėra prigimtinė islamo 
savybė, antrajame pasakojama apie aktorę, kurios mylimasis pasirinko budisto kelią. Šiose 
antraštėse selektyviai pateikiamas pikantiškas akcentas iš straipsnio turinio, kuris kuria 
neigiamą religinių bendruomenių įvaizdį.
 Reikia paminėti ir tai, kad neretai antraštėse religija paminima tik tam, kad istorija atro-
dytų įdomesnė ir pikantiškesnė. Pavyzdžiui, straipsnyje Kelią iš negandų sportininkei pa-
rodė netradicinė religija (2007 02 10) apie religiją užsimenama tik penktadalyje straipsnio, 
tačiau šis aspektas antraštėje pateikiamas kaip svarbiausias.
 Taigi žiniasklaidoje naudojamos įvairios retorinės strategijos ne tik apibūdina straips-
nio turinį, atkreipia dėmesį, bet ir pateikia tam tikrą interpretaciją bei kuria įtaigią nuomonę 
apie straipsnio veikėjus ar įvykius. Svarbu paminėti, kad religinė tema, kaip ir kitos visuo-
menėje aktualios temos, žiniasklaidoje yra konstruojamos su tam tikrais sensacijos ir in-
terpretacijos elementais, nes tikslas yra pritraukti skaitytojų dėmesį. Žiniasklaidos inter-
pretacijų religine tema įtaigumo kūrimas, kaip parodė tyrimas, siejasi arba su dvasinių 
vertybių ir religijos antgamtiškumo, arba su dvasininkų žmogiškųjų nuodėmių bei religijos 
žalos individui ir visuomenei sustiprinimu.

Naujienose kuriamų religinių bendruomenių įvaizdžių analizė
Verta pažymėti, kad žiniasklaidos tekstai nėra objektyvus realybės atspindys. Juose galima 
rasti daug socialinių prasmių, kultūrinių idėjų, taip pat politinės galios užuominų. Ir visa tai, 
kas yra perteikiama žiniasklaidos tekstuose, daro įtaką skaitytojų, tai yra visuomenės narių 
supratimui apie vienus ir kitus reiškinius, šiuo atveju – įvairias religines bendruomenes.
Šis tyrimas parodė, kad skirtingų religinių bendruomenių tipai žiniasklaidos tekstuose yra 
vaizduojami gana skirtingai. Pirmoje lentelėje pateiktos dažniausios temos, žodžiai, jų jun-
giniai ir prasmės apie skirtingus religinių bendruomenių tipus. Didžiausius skirtumus gali-
ma pamatyti tarp dominuojančios religinės bendruomenės ir įvairių naujų religijų, naujųjų 

religinių judėjimų. Romos katalikų bendruomenės paveikslas analizuojamame žiniasklai-
dos diskurse yra dvipusis. Romos katalikų bendruomenė, konkrečiai – Lietuvos katalikų 
bažnyčia, yra vaizduojama kaip Lietuvos tradicijos ir kultūros dalis, atsakinga už Lietuvos 
visuomenės narių bendrystę, dorumą ir moralę. Be to, išreiškiama prasmė, kad būti lietu-
viu yra tas pats, kas būti kataliku. Neretai kataliko ir lietuvio sąvokos analizuojamuose teks-
tuose yra tapatinamos ir nekvestionuojamos, kaip ir katalikybės religinės tiesos, – jos pri-
statomos kaip visiems visuomenės nariams savaime suprantamos. Tačiau Romos katalikų 
dvasininkija taip pat vaizduojama ir skandalinguose kontekstuose, kuriuose pristatomas 
šios dvasininkijos godumas, noras pasipelnyti, dalyvauti politikoje ir pan. Galima teigti, kad 
tokios prasmės žiniasklaidos tekstuose išreiškia tam tikrą antiklerikalistinį požiūrį ir religi-
nio autoriteto krizę, visuomenės nepasitenkinimą ir tam tikrų kunigų atliekamų veiksmų 
netoleravimą. 
 Kitos tradicinės religinės bendruomenės iš dalies vaizduojamos kaip Lietuvos kultūros 
ir istorijos dalis, tačiau didžioji dalis šių religinių bendruomenių pristatymų, ypač musul-
monų, kalba apie tam tikras grėsmes (teroristinius išpuolius, turto pasisavinimą ir kt.) Lie-
tuvos visuomenei. 
 Tradicinėmis nelaikomos religinės bendruomenės dažniausiai yra vaizduojamos kaip 
keistos, destruktyvios, darančios žalą, įvardijamos kaip kitokios ir netinkamos Lietuvos vi-
suomenei. Tokios tekstuose randamos prasmės neretai yra kuriamos neslepiant subjek-
tyvaus žurnalistų požiūrio ar vertinimo. Kalbant sociologiniais terminais, galima teigti, kad 
tai išreiškia tam tikras religinės hegemonijos vertybes, kai viena dominuojanti religinė 
bendruomenė yra vertinama tarsi „natūralus“, „priimtinas“ reiškinys, o kitos religinės idė-
jos priimamos tarsi „svetimos“, „kitokios“, „keistos“. 
 Taigi tokiu būdu žiniasklaidos tekstai palaiko kitoniškumo kūrimą visuomenėje – tai pa-
deda visuomenės nariams „lengviau“ atpažinti visuomenėje egzistuojančius kitus. Taip 
yra tarsi pateisinamas su kitoniškumu susietas tradicinėmis nelaikomų religinių bendruo-
menių paveikslas ir kartu nelygiaverčiai santykiai tarp dominuojančios religinės bendruo-
menės ir religinių mažumų viešojoje erdvėje. 
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Apibendrinimas
Vertinant žiniasklaidos kuriamus tekstus ir reportažus, reikėtų turėti omenyje, kad socia-
linė, kultūrinė ir politinė aplinka daro įtaką žiniasklaidos tekstams, o žiniasklaidos tekstai 
daro įtaką viešajai visuomenės nuomonei. Empirinis tyrimas parodė, kad religinės įvairo-
vės situacija visuomenėje (Romos katalikų dvasininkijos galimybės dalyvauti politinėsėse 
ir socialinėse visuomenės klausimų diskusijose ir politiniuose sprendimuose, skirtinga tei-
sinė dominuojančios religinės bendruomenės, kitų tradicinių ir tradicinėmis nelaikomų re-
liginių bendruomenių padėtis bei skirtingas socialinis vertinimas) suponuoja skirtingą įvai-
rių religinių bendruomenių paveikslą žiniasklaidoje. Analizuoti dienraščio „Lietuvos rytas“ 
1990–2015 m. laikotarpiu publikuoti straipsniai religinės įvairovės tema patvirtina Lietuvos 
visuomenėje nusistovėjusias vertybes ir nuostatas įvairių religinių bendruomenių atžvil-
giu. Dominuojančių nuostatų patvirtinimas (visuomenės stiprybės, tapatumo, moralumo 
su dominuojančia religine bendruomene susiejimas) ir visuomenės grėsmių atpažinimas 

(reprezentuojant religines mažumas kitoniškumo kontekste) palaiko visuomenės socialinę 
tvarką. Galima numanyti, kad įtarus žvilgsnis į naujas religines idėjas ar stereotipinis bei 
nepagrįstas jų vertinimas žiniasklaidos tekstuose daro įtaką visuomenės narių suvokimui 
ir šių religinių bendruomenių vertinimui. O tai skatina visuomenės narius neigiamai vertin-
ti naujas religines idėjas, taip pat atsirasti religinės diskriminacijos apraiškoms.

Rekomendacijos
Ruošiant tekstus ar reportažus, patartina atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas, 
kurios skatina kurti objektyvius, stereotipus mažinančius straipsnius religinės įvairovės 
tema:
1. Ekspertų nuomonė. Rengiant reportažą ar publikaciją, pavyzdžiui, ekonomikos tema, 
visada pateikiamas ekonomisto komentaras. Tokio principo reikėtų laikytis ir rašant religi-
jos tema. Patartina konsultuotis su religijotyrininkais, įvairiais ekspertais, mokslininkais, 
sociologais, dirbančiais religijos srityje. Jie suteiks objektyvią, patikimą informaciją apie 
religines bendruomenes, įvairius religinius reiškinius ir procesus. Taip rengiamas straips-
nis ar reportažas bus objektyvus ir nepateiks klaidinančios informacijos, kai yra maišomi 
religinių bendruomenių pavadinimai ar remiamasi tik viena ar keliomis subjektyvių visuo-
menės narių nuomonėmis. 
2. Religinės bendruomenės balsas. Pristatant konkrečią religinę bendruomenę, patar-
tina pateikti tos religinės bendruomenės atstovų komentarus, pasisakymus, požiūrį į ap-
tariamą situaciją, kad jiems būtų suteikta galimybė pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę, 
poziciją aptariamu klausimu.
3. Religinės įvairovės reprezentavimas. Dažniausiai žiniasklaida susidomi religinėmis 
mažumomis, naujomis religijomis dėl skandalingų ir neigiamų istorijų. Straipsniai ir re-
portažai apie religinę įvairovę (įvairių religinių bendruomenių vertybes, tradicijas, pasaulė-
žiūrą, gyvenseną, religinius įvykius) padėtų visuomenės nariams susipažinti su įvairiomis 
jiems nežinomomis ar mažai žinomomis religinėmis bendruomenėmis ir taip skatintų at-
sisakyti įvairių stereotipų.
4. Nediskriminuojanti antraštė. Skandalinga antrašte yra siekiama sužadinti skaitytojo 
smalsumą, kad straipsnis / reportažas būtų kuo dažniau vartojamas. Tačiau neretai an-
traštė gali neatitikti straipsnyje aptariamos situacijos: dažnai religinė bendruomenė, sie-
kiant sudominti, yra paminima antraštėje, tačiau jos vaidmuo istorijoje būna menkas. Taip 
konkreti religinė bendruomenė įgyja neigiamą atspalvį. Antraštėse patartina pateikti kuo 
tikslesnę informaciją ir neįtraukti religinės bendruomenės, jeigu ji nėra to įvykio dėmesio 
centre.
5. Patikimi informacijos šaltiniai. Kalbant apie vieną ar kitą religinę bendruomenę, kon-
fesiją, įvairius religinius reiškinius, reikėtų pateikti kuo daugiau opozicinių nuomonių ir ne-
šališkų informacijos šaltinių, kurie leistų objektyviai išanalizuoti aptariamą problemą ar 
įvykį. Tai padėtų išvengti situacijų, kai vienų religinių bendruomenių atstovai savo mintimis 
ir pasisakymais diskriminuoja kitas konfesijas išpažįstančius individus. 

Romos katalikai Kitos tradicinės 
religinės 
bendruomenės

Tradicinėmis 
nelaikomos religinės 
bendruomenės

••  Lietuvos kultūros puo-
selėtojai;

••  tradicijos dalis;

••   atsakingi už visuome-
nės moralę ir dorovę;

••   katalikybės sutapatini-
mas su lietuvybe;

••  bendrumo jausmas;

••  religinės tiesos savai-
me suprantamos ir 
nekvestionuojamos;

••  dvasininkija –  daranti 
žmogiškąsias nuodė-
mes (antiklerikalizmas, 
autoriteto krizė);

••   pedofilijos skandaluo-
se – nepateisinami.

••   įtaka Lietuvos kultū-
ros klestėjimui;

••  religijos svarba žmo-
gaus gyvenimui;

••   grėsmės Lietuvos vi-
suomenei: žydų turto 
atsiėmimo klausimas 
ir musulmonų pyktis 
(islamofobija);

••  dvasininkų turto 
troškimas – nepatei-
sinamas;

••  religiniai ritualai, sim-
boliai – nėra aiškiai 
suvokiami.

••   naujo gyvenimo atradi-
mas, dvasios turtinimas 
naujuoju tikėjimu;

••  paslaptingumas, nei-
giama įtaka, destruk-
tyvumas, naujų narių 
viliojimas, skverbimasis į 
visuomenę;

••   atskyrimas nuo visuo-
menės (kitoniškumo 
kūrimas);

••   iššūkis dominuojančiai 
religinei bendruomenei; 

••   grėsmės ir pavojai 
visuomenei;

••   keistos ir nesuprastos 
religinės tiesos, normos, 
praktikų atlikimas.

1 lentelė. Religinės įvairovės dienraštyje „Lietuvos rytas“ 1990–2015 m. diskurso bruožų santrauka
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6. Tolerantiškas žurnalisto požiūris. Neretai visuomenės nariai, vertindami vienas ar 
kitas religines bendruomenes, dvasines grupes, pasitelkia žiniasklaidos reprezentacijose 
pateiktą informaciją. Todėl straipsniuose ir reportažuose neturėtų jaustis išankstinio žur-
nalistų nusistatymo, neigiamo požiūrio į įvairias religines bendruomenes, religinius judė-
jimus. Žiniasklaidos atstovams patartina vengti savo nusistatymų, stereotipinių pasisaky-
mų, nors trumpam atitolti nuo savo sociokultūrinių charakteristikų. Tai leistų žiniasklaidos 
vartotojams pateikti objektyvius tekstus ir vaizdinius.
7. Įvairiapusė nuomonė visuomeniniais klausimais. Neretai, kalbant apie įvairius eko-
nominius, politinius ar socialinius visuomenės reiškinius, kalbinami tik dominuojančios 
religinės bendruomenės atstovai. Derėtų pateikti ir kitų religinių bendruomenių požiūrį. 
Juk Lietuva nėra vienalytė religiniu požiūriu, tad įvairioms religinėms bendruomenėms 
turėtų būti suteikta galimybė pasidalyti savo požiūriu ir nuomone apie įvairius visuome-
ninius reiškinius ir problemas. Tokia publikacija ar vaizdinys skatintų tolerantišką požiūrį 
įvairialypio pasaulio atžvilgiu.
8. Kalbėjimas kaip apie visuomenės dalį. Dažnai straipsniuose, vaizdiniuose jaučiamas 
socialinių veikėjų skirstymas į „mes“ ir „jie“, kur „jie“ yra kitos tradicinės religinės bendruo-
menės (išskyrus dominuojančiąją), įvairios netradicinės religinės bendruomenės ir nau-
jieji religiniai judėjimai. Jie yra tarsi atskiriami nuo kultūrinės ir socialinės aplinkos, tai yra 
atskiriami nuo visos visuomenės. Reikėtų vengti tokio skirstymo ir apie minėtas religines 
bendruomenes kalbėti kaip apie visuomenės dalį.
9. Tikslus religinių sąvokų vartojimas. Žiniasklaidos atstovams derėtų pasikonsultuoti 
su mokslininkais, ekspertais dėl įvairių religinių sąvokų vartojimo, kad būtų galima išveng-
ti netikslumų publikacijose, reportažuose. Pavyzdžiui, tokių terminų, kaip kultas ar sekta, 
prasmės skiriasi, kai jie yra vartojami skirtingo stiliaus pristatymuose, pvz., moksliniame ir 
populiariame. Ir nors minėti terminai suteikia itin neigiamas prasmes, jie dažnai žurnalistų 
vartojami netinkamai kalbant apie įvairias netradicines religines bendruomenes ir naujuo-
sius religinius judėjimus.
10. Analitinės reprezentacijos religijos tema. Dauguma religinės tematikos publikacijų 
yra verstinės ir jose daugiausia pasakojama apie religinius konfliktus, religinį fanatizmą, 
įvairių religijų grėsmę. Tai sukelia diskriminuojantį ir stereotipinį įsivaizdavimą apie tam 
tikras religines bendruomenes. Analitiniai, įvairiapuses nuomones pristatantys straipsniai 
suteiktų objektyvumo ir skatintų žiniasklaidos vartotojus reflektuoti religijos tema.

Svarbūs kontaktai
Organizacijos, į kurias galite kreiptis informacijos apie įvairias religines bendruomenes, 
naujuosius religinius judėjimus, religinius procesus ir reiškinius bei naujausius religiją 
analizuojančius tyrimus ir įžvalgas:
•  Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras – informacija apie naująsias religijas, 

naujuosius religinius judėjimus, dvasines grupes, naujojo religingumo tyrimus. 
 El. svetainė www.religija.lt 

•  Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra – informacija apie religinius pro-
cesus ir reiškinius visuomenėje, tradicines ir tradicinėmis nesančias religines bendruo-
menes, naujuosius religinius judėjimus, visuomenės, valstybės ir religijos santykius. 

 El. svetainė https://smf.vdu.lt/katedros/sociologijos-katedra/ 
•  Lietuvos religijotyrininkų draugija – informacija apie įvairias tradicines ir tradicinėmis 

nesančias religines bendruomenes, naująsias religijas, religinius reiškinius, procesus ir 
tyrimus. 

 El. svetainė www.religijotyra.lt 
•   Vilniaus universiteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra – infor-

macija apie religijos tyrimus ir religines bendruomenes, reiškinius remiantis religijos 
filosofijos bei religijų istorijos požiūriu.

 El. svetainė www.rstc.vu.lt
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28 29Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdaiReligijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai

12.  Lietuvos statistikos departamentas. 2020. Įregistruotos religinės organizacijos. 
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14.   Pocė, G. 2020. Religija ir žiniasklaida Lietuvoje: religinės įvairovės diskurso bruožai 
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Algis Velička, „Rūke“

Algis Velička, „Nuoroda“
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Algis Velička, „Konstruktas“

Algis Velička, „Išeitis“
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Algis Velička, „Slinktys 1“
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Algis Velička, „Slinktys 3“
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J o l ant a  B en i u šy tė

ŽURNALISTŲ DISKUSIJOS 
APIE RELIGIJŲ IR 
ĮSITIKINIMŲ LAISVĘ 
LIETUVOJE

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su 
partneriais – Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionaline 
žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA) – 2022 metų pavasarį pradė-
jo pusantrų metų vyksiantį projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė 
Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“. Pagal projektą 
vasarį ir kovą vyko nuotoliniai mokymai Klaipėdos ir Kauno regionų 
žurnalistams, šiuo metu paskelbti kūrybiniai rašinio ir fotografijų 
šia tema konkursai.  Žurnalistai teigiamai įvertino mokymus. Jie 
praplėtė akiratį, papildė žinių bagažą apie religijų ir tikėjimų įvai-
rovę, jų teisinę padėtį, atspindėjimo žiniasklaidoje problemas ir kita. 

Mažinti diskriminaciją
Kodėl žurnalistams gali būti aktualios šios temos? „Lietuvoje religijų įvairovę atspindi 
religinių bendruomenių skaičius, reprezentuojamos pasaulio religijos ir individai, kurie 
suderina įvairių religinių tradicijų tikėjimus. Tyrimų duomenys leidžia teigti, kad Lietuvos 
gyventojai išpažįsta įvairius religinius tikėjimus ir skirtingai juos taiko savo gyvenime. Ta-
čiau jei kalbėsime apie religines bendruomenes, per 30 metų mažai pajudėjome, kad 
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suprastumėme, jog visuomenė yra įvairi ir ta įvairovė yra mūsų turtas, kuriantis aukštes-
nę bendro gyvenimo kokybę“, – sakė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, socialinių 
mokslų daktarė Milda Ališauskienė. Anot mokslininkės, religinės mažumos Lietuvoje yra 
stigmatizuojamos ir marginalizuojamos, dažniausiai prie to prisideda valstybės teisės ak-
tai ir žiniasklaida. M. Ališauskienė pabrėžė pagrindinius religinės diskriminacijos veiksnius 
religinių mažumų atžvilgiu – tai Lietuvos teisės aktuose įtvirtintas religinių bendruomenių 
skirstymas į tradicines ir kitas, neigiamas žiniasklaidos dėmesys bei Romos katalikybės 
kaip visas visuomenės gyvenimo sritis persmelkiančios sistemos ir kalbėjimo apie religiją 
pagrindo susiformavimas ir palaikymas. Todėl jau ne pirmą kartą, bendradarbiaujant su 
LŽS ir NŽKA, vyksta žurnalistų mokymai, kad viešojoje erdvėje būtų mažiau diskriminaci-
jos apraiškų religinių mažumų atžvilgiu.

Faktai ir argumentai apie religijas
Įdomių faktų apie religinių mažumų padėtį Lietuvoje pateikė LR teisingumo ministerijos 
vyriausiasis specialistas, religijotyrininkas Donatas Glodenis. Anot jo, religinių mažumų 
padėtį reikėtų vertinti pagal individo sąžinės laisvę (teisė išpažinti religiją, sekuliari erdvė) 
ir kolektyvinę religijos laisvę (teisė veikti religinėms bendruomenėms, religinių bendruo-
menių lygybė). 

Ar pripažįstama asmens laisvė tikėti ir kalbėti? 
Taip, įtvirtinta teisė viešai išsakyti religinius įsitikinimus ir nesusilaukti sankcijų, įtvirtinta 
teisė laisvai pakeisti išpažįstamą religiją, atsisakyti religijos, įtvirtinta teisė laisvai bandyti 
kitus įtikinti savo religijos teisumu. 

Ar sąžinės laisvei užtikrinti yra sukurta sekuliari erdvė? 
Taip, valstybinės mokyklos yra pasaulietinės, vietoje tikybos galima rinktis etiką, valstybės 
įstaigos vienodai prieinamos visiems, nepriklausomai nuo konfesijos, yra valstybinė metri-
kacija, valstybė nesiekia priversti gyventojus laikytis religinių prievolių (pavyzdžiui, bažnyti-
nės santuokos civilines pasekmes galima nutraukti teisme be bažnytinio teismo).

Ar pripažįstama religinių bendruomenių laisvė veikti? 
Taip, visos religinės bendruomenės gali turėti juridinio asmens teises, įgyti nuosavybę, pri-
reikus – kreiptis į teismą. Visos jos turi teisę veikti pagal savo vidaus taisykles, turėti unikalią 
struktūrą,  taip pat teisę spręsti vidaus ginčus savarankiškai, visos yra lygios prieš įstatymą.

Ar religinės bendrijos lygios visais aspektais? Ne. 
Kasmetinės išmokos iš biudžeto tenka tik „tradicinėms“, tikybos mokymas – tik „tradici-
nėms“, dvasininkų draudimas valstybės lėšomis – „valstybės pripažintoms“, tradicinių re-
liginių bendruomenių kapelionai ligoninėse, kariuomenėje,  bažnytinė santuoka – „valsty-
bės pripažintoms“.

Ar yra nustatyta aiški procedūra, kaip patekti iš vieno pripažinimo 
lygmens į kitą? Ne. 
Tapti tradicine religine bendruomene išvis nėra galimybių, valstybės pripažinimas yra ne-
prognozuojamas politinis procesas. Konstitucinei doktrinai keisti reikia stiprių stimulų. „Ne-
tradicinės“ religinės mažumos yra santykinai negausios ir nesiima vieningai politiškai veikti. 

Faktų apibendrinimas: Lietuvoje yra įgyvendintos religinių mažumų teisės į sąžinės ir 
religijos laisvę. Didele dalimi Lietuvoje įgyvendinta ir kolektyvinė teisė į tikėjimo laisvę. Yra 
trūkumų religinių bendrijų lygybės prieš įstatymą srityje ir susijusiuose tikinčiųjų lygių ga-
limybių aspektuose. Užtikrinamos istorinių / tradicinių religinių mažumų teisės, bet yra 
trūkumų, susijusių su naujesnių religinių mažumų teisėmis. 

„Lietuvos ryto“ publikacijų tyrimas

2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje egzistavo 28 religinės bendruomenės, 
o 2011 m. – 59. 
 Siekdama atskleisti, kokį socialinį žinojimą apie religinę įvairovę visuomenei pristato ži-
niasklaida, socialinių mokslų daktarė Gintarė Pocė atliko dienraštyje „Lietuvos rytas“ 1995–
2015 m. spausdintų publikacijų (iš viso apžvelgtas 2841 straipsnis) tyrimą. 
 Be kita ko, tyrimas atskleidė, kad pasisakyti spaudoje leidžiama visų tipų religinių ben-
druomenių nariams. Tačiau Romos katalikų bendruomenei suteikiamos galimybės pasisa-
kyti politiniais, socialiniais ir kultūriniais visuomenės klausimais, kurti religinę žiniasklaidą, 
Romos katalikų dvasininkų nuomonės naudojamos aprašant tiek kitas tradicines religines 
bendruomenes, tiek tokiomis nelaikomas. Straipsniuose retai naudojami mokslininkų, sta-
tistinių ir socialinių tyrimų duomenys, pasitaiko neapibrėžtų nuorodų į informacijos šalti-
nius: pavyzdžiui, teko skaityti, yra liudijančių, žmonės pasakoja, greičiausiai, esą.
 

NEIGIAMAS TURINYS
Publikacijos pagal religinės bendruomenės tipą ir neigiamą turinio pobūdį

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

19
90

19
93

19
96

19
99

19
92

20
05

20
08

20
11

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

20
14

20
15

Romos katalikai Kitos tradicinės r. b. Tradicinėmis nesančios r. b.



44 45Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdaiReligijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai

Kaip dienraštyje vaizduojamos atskiros religinės bendruomenės?
Romos katalikų bažnyčia vaizduojama kaip Lietuvos tradicijos ir kultūros dalis, atsakinga 
už visuomenės narių bendrystę, dorumą, moralę. Religinės tiesos – nekvestionuojamos, 
o būti lietuviu yra tas pats, kas būti kataliku. Kita vertus, publikacijose pristatomas šios 
dvasininkijos godumas, noras pasipelnyti, dalyvauti politikoje, žmogiškos nuodėmės, pe-
dofilijos skandalai. 
 Pasakojant apie kitas tradicines religines bendruomenes, įvertinama jų įtaka Lietuvos 
kultūros klestėjimui, svarba žmogaus gyvenimui, tačiau išryškinamos ir tam tikros grės-
mės. Pavyzdžiui,  žydų turto atsiėmimo klausimas arba musulmonų veikla Vakarų pasau-
lyje. Kitas svarbus aspektas, išryškėjęs analizuojant šių bendruomenių paveikslus tiriama-
me žiniasklaidos kanale, – tai ironizavimas kalbant apie tam tikrus kitų tradicinių religinių 
bendruomenių religinius principus, simbolius ar ritualus. Išryškėja naujo tikėjimo, gyve-
nimo kelio atradimo, gyvenimo pokyčių ir dvasios turtinimo reprezentacijos. Dažniausiai 
šios bendruomenės siejamos su paslaptimi, neigiama įtaka, destruktyvumu, naujų narių 
viliojimu, verbavimo mechanizmais ir skverbimusi į visuomenę.
 Kalbant apie naująsias religijas ar Lietuvoje dar nepažintas religines grupes, pastebi-
mas nuolatinis įtarumas. Tyrimas parodė, kad žurnalistai yra linkę išsakyti savo subjekty-
vią nuomonę ir vartoti tuos pačius teiginius ir apibūdinimus, pavyzdžiui, destruktyvi sekta, 
prieštaringa sekta, kurie sukuria itin neigiamą aprašomų religinių bendruomenių įvaizdį. 
Tradicinėmis nelaikomos religinės bendruomenės vaizduojamos kaip iššūkis dominuo-
jančiai religinei bendruomenei arba įvairių religinių bendruomenių veiksmai gali būti verti-
nami neigiamai ir kaip darantys blogą įtaką katalikų bendruomenei.
 Išryškėja kitoniškumo kūrimas – Mes ir Jie. Kaip rodo pateikti pavyzdžiai, žodis kitatikiai 
tarsi atskiria šias religines bendruomenes nuo sampratos mes, katalikai, o tai kartu reiš-
kia ir kitoniškumo patvirtinimą ir atskyrimą nuo visuomenės. „Lietuvos ryto“ publikacijose 
aptinkama perspėjimų apie šių bendruomenių keliamus pavojus visuomenei. Kaip ir pri-
statant kitas tradicines, taip ir tradicinėmis nelaikomas religines bendruomenes, straips-
niuose yra kvestionuojamos šių bendruomenių religinės tiesos ar apeigų atlikimas bei 
išreiškiamas skirtingas požiūris į veiksmus, kuriuos leistina atlikti katalikų bendruomenei.
 

Iššūkiai žurnalistams
Dr. G. Pocės teigimu, „Lietuvos ryto“ publikacijų religine tematika tyrimas atskleidžia, su 
kokiais iššūkiais susiduria žurnalistai rengdami straipsnius ir reportažus. Pateikiamos re-
komendacijos.
• Trumpas laikas straipsniui / reportažui parengti
• Prieinamiausi informacijos šaltiniai
• Redakcijos reikalavimai pateikti įdomią istoriją (sukurti įdomumą, sensaciją)

Rekomendacijos
• Kviesti pasisakyti religijotyrininkus, mokslininkus, pačias religines bendruomenes
• Supažindinti skaitytojus su religine įvairove
• Kurti nediskriminuojančias antraštes
• Pasirinkti objektyvius informacijos šaltinius
• Tolerantiškai vertinti skirtingas religines bendruomenes
• Pateikti įvairiapuses nuomones dėl visuomeninių klausimų
• Kalbėti kaip apie visuomenės dalį (jie-mes)
• Tiksliai vartoti religinių sąvokų / religinių bendruomenių pavadinimus

Ar Lietuvos žiniasklaida užtikrina religijos ir įsitikinimų laisvę?  
Kaip tai daroma?
Viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai savo veikloje vadovaujasi 
Visuomenės informavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo etikos kodeksu. Tačiau ne 
tik žiniasklaidos atstovams iškyla klausimas, ar yra praktinis balansas tarp įstatyminės ba-
zės ir realybės. Nuotolinio seminaro Klaipėdoje metu apie tai, kaip žiniasklaida užtikrina 
religijos ir įsitikinimų laisvę, diskutavo žurnalistai, mokslininkai ir religinių bendruomenių 
atstovai. 
 Pavyzdžiui, Lietuvoje nėra valstybinės religijos, tačiau  Lietuvos katalikų bažnyčios vys-
kupų konferencija turi teisę deleguoti savo atstovą į Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) ko-
misiją, nors kitos religinės bendruomenės tokios teisės neturi. 
 „Jaučiuosi keistai,  kai per visuomeninį radiją išgirstu katalikų pamaldų transliacijas. 
Kodėl vienos religinės bendruomenės atstovai turi išskirtines teises nacionalinio trans-
liuotojo LRT kanale? Kyla daug klausimų. Kaip aiškiai turime pristatyti religines bendruo-
menes žiniasklaidoje? Kalėdos, ramadanas, senovės baltų tikėjimo apeigos... Kita vertus, 
pranašystės, horoskopai, antgamtiniai dalykai, vyriausiosios raganos... Kas tai? Įstatymas 
draudžia propaguoti tokius dalykus. Ar veikia Etikos kodeksas? Ar esame tarsi viduramžių 
propagandistai?“ – seminare svarstė LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.
 Anot jo, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturėtų propaguoti 
žmonių ar jų grupių antgamtinių, nerealių savybių, paranormalių reiškinių, išskyrus atve-
jus, kai tokia informacija pateikiama kaip pramoga arba įstatymais nedraudžiamo tyrimo 
objektas. Neturi būti sudaromas įspūdis, kad astrologai, chiromantai, parapsichologai, 

60

40

20

0

19
90

19
93

19
96

19
99

19
92

20
05

20
08

20
11

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

20
14

20
15

Teigiama Neigiama

ANTRAŠČIŲ RETORIKA
Teigiamų ir neigiamų antraščių statistika 1990 - 2015 m.



46 47Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdaiReligijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai

ekstrasensai, bioenergetikai gali duoti patikimų patarimų apie ateitį, sveikatą ir kitas sritis. 
 Žurnalistų diskusijoje buvo pateikti pavyzdžiai, keliantys prieštaringus visuomenės ver-
tinimus: 

Pasirašyti peticiją prieš Stambulo konvenciją raginęs ir aštrios reakcijos ne tik iš 
LGBT, bet ir iš dalies visuomenės sulaukęs populiarus katalikų kunigas Algirdas 
Toliatas gynėsi nepolitikavęs: „Norėjau kviesti pasigilinti.“

Žmogaus teisių gynėja Birutė Sabatauskaitė sako nesuprantanti, dėl ko prieš smur-
tą nukreipta konvencija kelia tokias Katalikų bažnyčios atstovų reakcijas.

Karšti buvo ir svarstymai Vilniuje statyti mečetę: R. Šimašiaus vizijoje – maldos na-
mai prie Lukiškių aikštės. 2011 metų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno apie 
3 tūkst. totorių.

 „Analizuodamas su religijomis susijusią informaciją, pasigendu gilesnio žurnalistų 
požiūrio tiek perteikiant žinias, įvairius rezonansinius įvykius, pačias religines bendruo-
menes ar Popiežiaus vizitą. Pateikiama daug stereotipų, neieškoma kito požiūrio kampo, 
pavyzdžiui, kokia religijų teigiama įtaka Lietuvos valstybės raidai, kultūrai, gal net parodyti 
tai gyvenimo būdo laidose. Kita vertus, kartais susidaro įspūdis, kad religijų atstovams, 
ypač katalikams, vengiama užduoti nepatogius klausimus. O tokiais kontraversiškais klau-
simais, kaip Stambulo konvencijos skandalas, juk galima ir reikia pateikti kuo daugiau nuo-
monių. Tačiau kol kas girdime katalikus, o ką mano musulmonai, evangelikai liuteronai, 
stačiatikiai, kitų religinių bendruomenių atstovai? Susidaro įspūdis, kad viena galvojame, 
kita darome, o trečia kalbame apie religijas“, – sakė D. Radzevičius. 
 LŽS pirmininkui pritarė ir jo pavaduotojas, žurnalistas Darius Lukoševičius. „Kalbant 
apie religijas, visuomenės informavimo įstatymas realybėje neveikia ne tik Lietuvoje, bet 
ir kitose šalyse nėra tos pageidaujamos žiniasklaidos, visuomenės ir religijų darnos, tai 
sudėtinga problema. Nei pas mus, nei svetur žurnalistai nėra linkę gilintis į religijų peri-
petijas, kita vertus, ar pačios tos religinės bendruomenės labai jau nori viešintis. Antai 
apie mečetę Vilniuje patys musulmonai yra linkę kalbėti puse lūpų. Dar vienas svarbus 
dalykas – priklausymas bet kokiai kitai organizacijai, religinei ar labdarą teikiančiai, yra tai 
minusas žurnalisto kvalifikacijai, jo nešališkumui. Tokia mano nuomonė“, – sakė D. Luko-
ševičius.

Dėl etikos pažeidimų nesiskundžiama
Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė negalėjo prisiminti 
nė vieno rimtesnio skundo, gauto iš religinių bendruomenių atstovų nuo 2015 metų, kai 
pradėjo veikti ši komisija. V. Žukienės manymu, giliai tikintys žmonės nėra linkę skųstis, o 
ir žiniasklaida palyginti etiškai atspindi religines bendruomenes. Lietuvoje yra ir plačiau 
krikščionišką pasaulėžiūrą pristatančių, ir nišinių religinių žiniasklaidos priemonių. Pasak 

V. Žukienės, vienos religijos propagavimo valstybėje pavyzdžių yra ir kitose šalyse. „Dėl 
savo įsitikinimų transliavimo tarpusavyje turėtų susitarti pačios religinės bendruomenės, 
kad nebūtų vien tik propaguojamos katalikų tikėjimo tiesos. Dėl pagrindinių dalykų juk jos 
laikosi tos pačios pozicijos, pavyzdžiui, nepritaria Stambulo konvencijai“, – sakė V. Žukienė. 
 Susitikime su žurnalistais dalyvavę religinių bendruomenių atstovai diskriminacija iš 
žiniasklaidos pusės irgi nesiskundė – tie laikai, anot jų, jau praeityje. Nors geresnio vieni 
kitų supratimo dar pasigendama ir tobulėti yra kur. 
 Saulius Domarkas, Krišnos sąmonės organizacija: „Piktybiškos, siekiančios sunaikinti 
kritikos pastaraisiais metais mūsų atžvilgiu nėra, religijos laisvė nėra apribota. Dirbu pro-
gramuotoju įmonėje, kartais kolegos linksmai pajuokauja apie mano tikėjimą, bet nesišai-
po, o gerbia. Prieš 30 metų buvo kita padėtis: žiniasklaida kritikavo, diskriminavo iš eilės 
visas naujas religines bendruomenes.“
 Gytis Tereikis, Jehovos liudytojų bendruomenė: „Dirbu laisvai samdomu vertėju, padedu 
kontaktuoti mūsų bendruomenei su žiniasklaida. Aišku, situacija dėl atspindėjimo žiniasklai-
doje yra geresnė negu anksčiau, tačiau dar yra kur tobulėti. Mes, kaip maža religinė ben-
druomenė, nesitikime ir nesiveržiame būti dėmesio centre. Vienintelis noras, kad žurnalistai 
rašytų objektyviai, o jei yra už ką kritikuoti, kritika turi būti teisinga ir atspindinti visas puses. 
Vis dar išlieka tendencija – jei religinė bendruomenė įsivelia į kokius konfliktas, neigiamus 
nutikimus, tada žiniasklaida reaguoja mielai ir staigiai. Prieš gerą dešimtmetį vienam nacio-
nalinio transliuotojo žurnalistui bandėme pranešti, kad didžiausiame Kauno stadione reng-
sime kongresą, kvietėme atvykti, pasidomėti. Žurnalistas mums atsakė, kad tai neįdomus 
renginys, bet va, jei ką nors pakarsite, tada padarysime reportažą. Kartą mūsų maldos namų 
kieme nukrito sužeista gulbė, vėliau mane pakvietė iškilmingai paleisti išgydytą gulbę, tai lai-
kraštis parašė, kad tai kažkodėl vyko mano, o ne Jehovos liudytojų bendruomenės namuose. 
Kodėl vengiama minėti bendruomenės pavadinimą? Būna, kad žiniasklaida praneša sausas 
žinias apie religines bendruomenes iš kitų šalių, bet šviečiamojo aspekto toje informacijoje 
nėra. Pavyzdžiui, pranešama, kad Rusijoje už savo tikėjimą žmones sodina į kalėjimus. Būtų 
gerai sulaukti komentaro, kodėl sodina, tai gerai ar blogai. Gal ir Lietuvoje reikia sodinti? 
Tokie analizuojantys komentarai būtų idealu.“
 Toma Bružaitė: „Esu aktyvi Romos katalikų tikėjimo bendruomenės narė, siekiu, kad  
katalikiško požiūrio visuomenėje būtų kuo daugiau. Turėjome katalikiško balso projektą 
2012 m.,  organizavome diskusijas visuomenėje, pati darbuojuosi portale bernardinai.lt, 
tad žiniasklaidos ir bažnyčios santykį pažįstu iš abiejų pusių. 
 Kalbėdami apie religijos ir žodžio laisvę, apžvelkime, kas galėtų padėti susikalbėti vi-
suomenėje. Pirma, tikėjimas nėra vien religijos praktikavimas, tai visą gyvenimą persmel-
kianti tikrovė. Partnerystės, o anksčiau donorystės klausimais norintis pasisakyti katalikas 
dažnai būna kritikuojamas, kad neva kišasi ne į savo reikalus. O jis negali atskirti savo 
pažiūrų ir kalbėti kaip pasaulietis. Antra, aš neatstovauju bažnyčiai, atstovauju bendruo-
menei, kalbu kaip jos narė. Kartais kunigai sudaro įspūdį, jog palaiko vieną ar kitą politiką. 
Kai žurnalistai prašo straipsniui komentaro, jiems būtinai reikia kunigo komentaro, nors 
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kitas bendruomenės atstovas gal net plačiau gali pakomentuoti aktualia tema. Yra daug 
pasauliečių, kurie puikiai pažįsta bažnyčios gyvenimą, plačiai dalyvauja visuomeniniame 
bendruomenės gyvenime. Yra bažnyčios mokymas, katalikai priima jį, negalima jo inter-
pretuoti, kaip kam šauna į galvą. Jei kalbėsime apie politiką, bažnyčia niekada negali pa-
sakyti, kokia jėga gera, kokia – bloga, o katalikai kartais maišo tuos dalykus. Pritariu, kad į 
nemalonumus, skandalus žurnalistai reaguoja aktyviau, o teigiamas istorijas nelabai linkę 
pasakoti. Gal kartais ir reikia tai pasakoti, ypač sprendžiant konfliktus, tačiau pageidautina, 
kad būtų išlaikomas balansas.“
 Vidmantas Velička, senovės baltų religinė bendruomenė „Romuva“: „Visi mes verti pa-
sirinkimo laisvės – šiuo metu turime 25 bendruomenes, susidomėjimas senuoju prigim-
tiniu tikėjimu, tautiniu paveldu, giesmėmis auga. Išeivija neužmiršta šaknų, šis tikėjimas 
mus riša. Didžiausio žiniasklaidos dėmesio dėl „Romuvos“ teisinio įregistravimo sulaukė-
me ją įkūrę 1992 m. Džiaugiamės, kai žurnalistai parašo gražių straipsnių apie mus, tačiau 
gera tribūna ir socialiniai tinklai, kuriuose galime laisvai skelbti savo pažiūras, apeigas. 
Esame vienos girios medžiai ir siekiame darnos.“
 Milda Ališauskienė: „Apibendrinant diskusiją galima pasakyti, jog kritinis požiūris, 
skandalai arba egzotinės naujienos apie religijas, yra patrauklios žiniasklaidai. Pavyzdžiui, 
jei avariją padarė katalikas ar ateistas, niekada nerašys, o jei vaišnavas ar musulmonas, yra 
tokia tikimybė. Tačiau reikia pripažinti, kad žiniasklaidoje stigmatizacija religinių bendruo-
menių atžvilgiu nyksta. Deja, ir didelio susidomėjimo viešojoje erdvėje religijomis nepas-
tebime, tai lyg ir nėra svarbu šiuolaikinio žmogaus gyvenime.“ 

Straipsnis publikuotas almanache „Žurnalistika“ 2021 m. (I)

Ramūnas Danisevičius, „Atlaidai“
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D aiv a  Čer v o k i en ė

AR PAJUS TOTORIŲ 
ISTORIJOS IR  
KULTŪROS METUS? 

Totoriai – gilią istoriją Lietuvoje turinti tautinė bendruomenė, 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įkurdinta dar Vytauto Didžio-
jo. Didesnės totorių gyvenvietės buvo įkurtos netoli Vilniaus ir 
Trakų, saugojo sostinę iš vakarų bei pietų pusės  nuo kryžiuočių. 
Totoriai buvo apdovanoti žemėmis ir bajorų privilegijomis, galėjo 
nevaržomai išpažinti savo religiją, statytis mečetes. Dabar Lietuvo-
je gyvena apie 3000 totorių. 2021-uosius Seimas paskelbė Lietu-
vos totorių istorijos ir kultūros metais. 
    Apie šalies totorių gyvenimo tradicijas ir aktualijas kalbė-
jomės su Lietuvos totorių buities muziejaus sumanytoja ir 
įkūrėja, jo siela Liuse Gaidukevičiene.

Muziejus privačiame name 
Totorės Liusės Gaidukevičienės ir  jos vyro lietuvio Vlado name Subartonyse dar 2007 
metais buvo atidarytas privatus Lietuvos totorių buities muziejėlis. Tarp vertingiausių eks-
ponatų jame – daugiau kaip prieš 200 metų ranka rašytas Koranas, beveik šimto metų 
muhiras (įrėminta giesmė iš Korano), rašyti ranka chamailai (maldaknygės), prieškario 
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tikybos vadovėlis arabų rašmenimis, senos nuotraukos ir dokumentai, stendai totorių bajo-
rų giminių heraldikos tema. Garbingoje ekspozicijos vietoje – totorių darbo įrankiai ir rankų 
darbo etažerė, nacionaliniai totorių drabužiai, siuvami iš vienspalvių prabangių audinių, 
siuvinėti aukso siūlais ir puošti įvairių spalvų karoliukais.  
 „Buvo laikas, kai totoriai turėjo galimybes statyti mečetes, mokytis arabų kalbos ir skaityti 
Koraną. Paskui tai buvo uždrausta. Tad norėjau daugiau sužinoti apie totorių gyvenimą, supras-
ti savo šaknis. Turėjau galimybę nuvykti į Krymą, Simferopolį, kur vyko Krymo totorių dekoraty-
vinės tautodailės paroda, pamačiau, kaip totoriai atgaivino savo amatus. Susižavėjau, prisimi-
niau, kad senelis buvo juvelyras, niežėjo nagai išbandyti ornamentiką, siuvinėjimo techniką. 
Išbandžiau. Prestižo reikalas buvo mokėti siuvinėti. Tų siuvinėjimų aukso siūlu nepardaviau, 
nepadovanojau – visi gali pamatyti muziejuje“, – pasakojo L. Gaidukevičienė ir pabrėžė, kad 
jos šaknys – Merkinėje. Jau prosenelė gimė ten, šeima buvo kailiadirbiai, turėjo įrankių. Surinko 
visus, eksponatų ieškojo ir pas kaimynus, bičiulius, pažįstamus, pirko antikvariatuose. Sulaukė 
ir dovanų. Štai neseniai užsienyje gyvenanti lietuvių šeima padovanojo arabiškais raštmenimis 
užrašytą maldą iš korano, įsigytą Tunise. 

Dvasinio gyvenimo ašis – mečetė
Sovietmečiu totorių dvasinė kultūra ir religija buvo smarkiai apnykusi. Iš keturių Lietuvoje 
veikusių mečečių trys buvo uždarytos, išliko tik viena – Raižiuose. Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę, atkurtas Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras muftijatas, atnaujintos 
mečetės Raižiuose, Keturiasdešimties totorių kaime, Nemėžyje ir Kaune, į kurias melstis 
renkasi visi Lietuvoje gyvenantys musulmonai.
 Islame didžiosios šventės skaičiuojamos pagal Mėnulio kalendorių, todėl kasmet pasi-
slenka dviem savaitėmis. Totoriams ypač svarbios pasninko pabaigos, Ramadan Bairam, 
ir aukojimo, Kurban Bairam, šventės.
 Per ramadaną, 30 dienų nuo saulės patekėjimo iki jos laidos, draudžiama valgyti ir gerti, 
rūkyti. Valgyti galima tik saulei nusileidus. Šiomis dienomis ypatingas dėmesys skiriamas 
maldoms, Korano skaitymui, gyvenimo apmąstymui, vargšų šelpimui, geriems darbams. Pa-
sak Lietuvos totorių buities muziejaus įkūrėjos, ramadanas yra tam, kad žmogus apmąstytų 
savo gyvenimą, visapusiškai apsivalytų, suprastų neturtingųjų, kitų nelaimėlių dalią.
 Ar labai sunku laikytis ramadano reikalavimų? „Nepasakyčiau. Juk ir krikščionys raginami 
pasninkauti prieš didžiąsias šventes“, – sakė L. Gaidukevičienė ir pridūrė, kad pasibaigus 
pasninkui ateina ramybė, susikaupimas ir trijų dienų Ramadan Bairam, kai žmonės po maldų 
mečetėje vyksta vieni pas kitus į svečius, vaišinasi tradiciniais totoriškais patiekalais.

Kapus juosia akmenys
Amžinojo poilsio totoriai iškeliauja į savo kapines, esančias Raižių kaime, Alytaus r., Nemė-
žio ir Keturiasdešimties totorių kaimuose Vilniaus r., Vilniuje Liepkalnio gatvėje bei Šven-
čionyse. Anksčiau mirusiuosius laidodavo mirties dieną. Dabar tradicijos supanašėjo su 
vietinių gyventojų.

 Tradiciškai totorių kapus juosia penkios eilės akmenų, o paminklas su maldos įrašu 
nusuktas nuo kapo.
 Anksčiau antkapiuose įrašai daryti arabiškais rašmenimis, laikui bėgant, nuo XVIII am-
žiaus pabaigos iki XX amžiaus pradžios, – tomis kalbomis, kuriomis buvo kalbama konkre-
čioje vietovėje. Ant antkapio buvo iškalama malda, bet ne žmogaus atvaizdas ar nuotrauka. 
 Labai išsiskyrė totorių laidotuvių patiekalai. Joms ruošdavo medaus gėrimą sytą, specia-
lią grietine balintą sriubą su jautienos kukuliukais, ryžių košę su razinomis, virė jautieną, kol-
dūnus, pupeles, ant stalo dėjo chalvos. Buvo ir apeiginiai paplotėliai – džaimos. Kiekvienam 
svečiui įduodavo po paplotėlį, kad jį parsinešęs į namus suvalgytų ir pasimelstų už velionį.

Totoriška virtuvė ir tradicijos
„Totoriai nevalgė kiaulienos, gyveno blaiviai – nevartojo alkoholio. Taip gyvena ir mūsų šei-
ma“, – pabrėžė L. Gaidukevičienė.
 Pasak pašnekovės, daugumos totoriškų patiekalų pagrindas yra mėsa, bet ne kiauliena. 
 „Tikrų koldūnų galima paragauti tik totorių šeimoje. Totoriai koldūnų neperka, gami-
na. Svarbiausia – smulkiai pjaustyta jautiena ir aviena, dažnai dėdavo ir žąsienos. Peiliais 
pjaustyta mėsa nesusimeta į gumulą“, – pasakojo L. Gaidukevičienė.
 L. ir V. Gaidukevičiai laiko avių – jų mėsa dažniausiai dedama ant šeimos pietų stalo. 
Dar neseniai laikė ir pulkelį žąsų, jų mėsą ir taukus totoriai taip pat labai vertino. Dabar 
auginti žąsis atsisakė – visgi jau septyniasdešimtmečiai.
 Beje, L. Gaidukevičienė parengė ir tris knygas apie totorių kulinarinį paveldą, į kurias sudėjo 
iš tėvų ir senelių paveldėtus, daug kartų išbandytus receptus. Moteris organizuoja ir edukaci-
nes veiklas, moko gaminti totoriškus koldūnus, kepti šimtalapį, dalyvauja įvairiose šventėse. 

Totorių metų nejaučia
Ar Lietuvos totorių buities muziejaus sumanytoja ir įkūrėja jaučia, kad 2021-ieji Seimo 
buvo paskelbti Totorių istorijos ir kultūros metais? L. Gaidukevičienė patikino, kad labiau-
siai jautusi karantiną dėl COVID-19 pandemijos. Kasmet vasaros pradžioje muziejėlyje su-
laukdavo nemažai svečių iš Lietuvos ir viso pasaulio, net JAV, Kanados, Izraelio, Naujosios 
Zelandijos, o 2021-aisiais buvo labai tylu. 
 Liusė ir  Vladas Gaidukevičiai užaugino du sūnus, vienas jų tapo kariškiu, kitas baigė 
teologijos mokslus. Jie abu su žmonomis lietuvėmis savo vaikus jau auklėja pagal katalikiš-
kas tradicijas.
 „Gerbiu jų pasirinkimą. Džiaugiuosi, kad marčios tikinčios ir vaikus taip auklėja.  Juk 
visos religijos moko pamatinių gyvenimo vertybių, mylėti, gerbti kitus žmones. Kristus savo 
mokiniams sakė: „Ramybė Jums“, religingi arabai sveikinasi: „Salamu alaycum“, kas taip 
pat reiškia linkėjimą ramybės“, – sako L. Gaidukevičienė. 

Straipsnis publikuotas „XXI amžius“, 2021-07-02 (Nr. 26-27, p. 28)
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Saulius Žiūra, „Palaimintas Vilnius“Saulius Žiūra, „Ramybės sargyboje“
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Saulius Žiūra, „Šventieji tarp mūsų“ Saulius Žiūra, „Angelų kelionės pradžia“
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Saulius Žiūra, „Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero“
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R a s a  J aku b au sk i en ė

ŠVENTĖS IR JŲ SVARBA 
PAGONIMS BEI 
KRIKŠČIONIMS

Švenčių ir jų tradicijų mūsų gyvenime yra įvairių – šeimos, valsty-
binių, atmintinų dienų, religinių. Būtent apie pastarąsias šįkart pa-
sikalbėjome su pagoniškų švenčių žinove dr. Daiva Šeškauskaite 
Skalsa, kuri dar yra ir dainų atlikėja, muzikantė, lektorė, apeigų 
vedėja ir organizatorė, bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
Kultūrų studijų katedros docente Dalia Senvaityte. Išklausius ab-
iejų pašnekovių, išvada viena – tiek įvairių konfesijų krikščionims, 
tiek ir pagonims svarbiausios šventės yra Kalėdos ir Velykos. O 
žvelgiant į pavasario–vasaros laikotarpį, savo svarba nenusileidžia 
Rasos (daugelio vadinamos Joninėmis) bei Sekminės.

Saulė ir mėnulis – ypatingi
„Kovo mėnesį arba, kai prasiskleidžia pirmieji lapai, pirmoji žaluma, švenčiama pirmos ža-
lumos šventė Jorė. Balandžio mėnesį – Mildos, margučių šventė. Dabar visiems mieliau 
Mildos šventę švęsti gegužę, kai viskas žydi, nes labiau dera prie meilės. Birželio mėnesį 
Rasos, jaunimo šventė. Rasos, Joninės – tai dvi šventės“, – pasakojimą apie pagoniškų 
švenčių tradicijas pradeda dr. D. Šeškauskaitė. 
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 Toliau tęsdama ji pažymi, jog saulė ir mėnulis – nuo seno garbinami dangaus kūnai. 
„Rasos – tai laikas, kai saulė mūsų platumoje išbūna ilgiausiai danguje, solsticija. Tai vadi-
nama ilgiausia metų diena. Kiekvienais metais ji gali truputį skirtis, tad reikia stebėti astro-
nominį ekvinokcijų ir solsticijų kalendorių. O trumpiausia diena – Kūčios, kai saulė danguje 
pasirodo trumpai, – aiškina lektorė. – Vasarą ir žiemą šios dvi šventės yra svarbiausios. 
 Diena su naktimi susilygina du kartus per metus pavasarį ir rudenį (apie kovo 20-ąją ir 
rugsėjo 23-iąją). Ilgiausią metų dieną saulė pasieks aukščiausią tašką danguje. Tuo metu 
augmenija veši, kupa, rugiai žydi, plaukia, sakoma: rugiai kupa – priaugo. Rugiai žydi – bus 
duonos. Todėl Rasos šventė turi daug pavadinimų: Rasos, Kupolės, Saulės, Saulėgrąža, 
Saulėgrįža ir pan. Kupolės – tai žolynai, Melampyrum (M. nemorosum, M. polonicum, M. 
pratense) genties, jonažolės (Hypericum herporatum), ramunės (Matricaria spp.), šilingės 
(Lysimachia spp.), gvazdikiniai (Caryophyllaceae) ir daugelis kitų, žydinčių tuo laiku. Ku-
polių pavadinimas kilo nuo žodžio „kupa“, kuris reiškia „veši, sudaro kupolą“. Kupolės žydi 
įvairiomis spalvomis, kaip ir saulė bei ugnis turi daug spalvų. Reikia paminėti žodžio kupėti 
reikšmę – norėti, geisti.“

Rasos – jaunimo šventė
Dr. D. Šeškauskaitė pasakoja, kad per Rasas saulė garbinama ant karčių užkeliant stebu-
les, kurios saulei leidžiantis paleidžiamos nuo kalno. Tai – saulės įvaizdis.
 „Saulei nusileidus kūrenami laužai jai pagerbti. Ryte, patekant saulei, žolė būna su rasa. 
Sakoma, kad apsiprausęs birželio 21 dienos rasa būsi sveikas visus metus. Todėl šventė ir 
vadinama Rasomis“, – šventės pavadinimo kilmę aiškina pagoniškų tradicijų puoselėtoja. 
 Žinovė dėsto, kad gamtoje birželio mėnesį viskas žaliuoja ir tai tapatinama su žmonių 
gyvenimu. 
 „Rasos šventėje svarbiausi dalyviai – jaunimas. Kaip gamtoje, taip ir jie turi susirasti 
ir išsirinkti sau porą. Kupėjimas, kupa, kupolės, arba Rasos, ir yra aukščiausias žydėjimo, 
sužaliavimo taškas gamtai ir kartu žmonėms, jaunimui, kai tekamo amžiaus merginos ir 
vaikinai ruošiasi tuoktis. Per Rasas susiradę porą, iki Užgavėnių visi vesdavo, visos ištekė-
davo“, – Rasų tradicijas apžvelgia dr. D. Šeškauskaitė.

Spėjimai iš gamtos ir burtai – švenčių palydovai
Anot pašnekovės, visiems lietuviams ir europiečiams svarbios šventės: Kūčios, Kalėdos, 
Jorė, Margučių, Rasos. Žiemą saulė per Kūčias pasitinkama, garbinama, nes nuo Kūčių, 
nuo gruodžio 21-osios, dienos ilgės ir saulė dažniau matysis danguje.
 „Per kiekvieną šventę bandoma nuspėti, kokie bus ateinantys metai, kaip pavasarį rei-
kės sėti ir ar rudenį bus derlius. O vasaros švenčių metu buvo įvairiais burtais aiškinamasi, 
kaip žmogus praleis savo energinį gyvenimą – savo meilės gyvenimą, – dėsto dr. D. Šeš-
kauskaitė. – Rasų šventėje jaunimas laisvai bendrauja, šoka, merginos vainikus nusipina 
ir mėto ant karties – kupolės. Kelintą kartą užmes – po tiek metų ištekės. Upėje ar ežere 
merginos su vaikinais leidžia vainikus – kurių sueina, susitinka, tais metais sueis į porą.“

Visų šventųjų diena – birželį
Dr. D. Šeškauskaitei antrina ir VDU docentė D. Senvaitytė, kad tiek pagonims, tiek krikščio-
nims svarbiausios yra tos pačios šventės. O įvairių konfesijų svarbiausios krikščioniškos 
šventės (Velykos, Kalėdos, Šeštinės, Sekminės) savo esme nesiskiria. 
 „Juk kalbame apie tuos pačius krikščionis! Stačiatikiai bažnyčioje remiasi Julijaus ka-
lendoriumi, tad Kalėdas švenčia tiesiog kitu laiku; taip pat dažnai su katalikų bei protes-
tantų Velykomis nesutampa ir stačiatikių šventė (dėl specifinės jų laiko nustatymo meto-
dikos, pagal Velykas kilnojamų kitų švenčių laiko). Liturgija, žinoma, šiek tiek skiriasi. Be 
to, skirtingos krikščionybės šakos pažymi tam tikrus specifinius šventuosius ar asmenis 
(protestantai)“, – aiškina D. Senvaitytė.
 Paklausta, ar kiekviena iš konfesijų turi kokių nors tik „savo“ švenčių, pavyzdžiui, balan-
džio, gegužės ir birželio mėnesiais, VDU docentė teigia, kad ypatingų skirtumų nėra.
„Kaip jau minėjau, specifinėmis šventėmis skirtingose krikščioniškose tradicijose galima 
laikyti tik tam tikrų šventųjų paminėjimą. Velykos dažniausiai švenčiamos būtent balandį, 
Sekminės – gegužę ar birželį. Stačiatikiai švenčia Visų šventųjų dieną pirmą sekmadienį 
po Sekminių – taigi dažniausiai birželį (o katalikai ir protestantai – lapkričio 1 d.)“, – sako 
pašnekovė. 
 D. Senvaitytė teigia, kad kiekvienai krikščioniškai tradicijai svarbiausios šventės yra tos 
pačios: „Krikščioniškoms konfesijoms – stačiatikių, protestantų, Romos katalikų – svar-
biausios šventės, be abejo, yra Velykos ir Kalėdos. Taip pat visiems svarbios ir Sekminės. 
Paskui – Epifanija (Trys karaliai), Šeštinės ir kt.“.

Straipsnis publikuotas https://rinkosaikste.lt/ 2020-07-01
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Virgilijus Usinavičius, „Orvydų sodyboje“



66 67Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdaiReligijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai

Virgilijus Usinavičius, „Orvydų sodyboje“
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R a s a  J aku b au sk i en ė  

Va i d a s  B any s

NEĮTIKĖTINA 
ATGIMSTANČIO 
KĖDAINIŲ KLOIZO 
ISTORIJA  
(FOTOGALERIJA)

Kėdainiai pasižymi savo turtinga istorija, čia gausu kultūrinių 
vertybių, taip pat ir sinagogų. Vienoje iš jų šiuo metu įsikūręs 
Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūris centras, antroje – dai-
lės mokykla, o trečioji restauruojama. Kėdainių istorikas Vaidas 
Banys, ruošdamasis šiam straipsniui, rado dar niekur iki šiol 
neskelbtų įdomių faktų apie jos atsiradimo istoriją, kuriais pirmą 
kartą dalijasi ir su „Rinkos aikštės“ skaitytojais.

„Viduje buvo aptiktas nežinomas statinys, todėl buvo vykdomi archeologiniai tyrimai. Pa-
sak Kėdainių rajono savivaldybės architekto Ryčio Vieštauto, trijose vietose rasti įgilinti 
laipteliai. Kur jie vedė, tiksliai nustatyti ir pasakyti negalima. Yra spėjimų, kad tai buvo vieta, 
kurioje galbūt galėjo būti kepami macai, bet galbūt ten stovėjo krosnys ir galėjo būti kū-
renama, – pasakojo savivaldybės atstovė. – Taip pat rasta kultūros vertybių turinčio tinko. 
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Kad būtų galima eksponuoti rastas vertybes, bus rengiama projekto vadinamoji „A“ laida.“
 Buvo planuojama trečiojoje sinagogoje įkurti Dailės mokyklos technines ir meno dirb-
tuves. Kaip teigė mero patarėja, tokie planai ir liko.

Kreipėsi į ekspertą Izraelyje
Miesto architektas R. Vieštautas netikėtu radiniu sinagogoje nesistebi.
 „Kadangi per netrumpą savo, kaip architekto, karjerą nuolat teko dirbti su paveldo sta-
tiniais, tai atrastas vadinamasis rūsys nebuvo labai netikėtas. Ištyrus objektus, pagal patal-
pų dydį ir suodžių kiekį pasirodė, kad tai labiau panašu į krosnis.
 Padedant Kėdainių krašto muziejaus direktoriui buvo kreiptasi į sinagogų ekspertą Iz-
raelyje. Labai netikėta, kad nei ekspertas, nei jokie istoriniai šaltiniai nepatvirtino tų krosnių 
paskirties. Taigi greičiausiai tai gali taip ir likti galvosūkiu, – neslėpė miesto architektas. – 
Gera naujiena, kad administracija supratingai atsižvelgė į radinius ir skyrė papildomų lėšų 
jiems eksponuoti. Taigi galvosūkius, kas ten galėjo būti, toliau galės spręsti ten besimo-
kantys dailės mokyklos mokiniai ir visi, aplankę buvusią sinagogą. Atviras klausimas palie-
kamas ateinančioms kartoms ir, žinoma, istorikams, tyrinėjantiems Kėdainius.“
 Kaip tik vienas iš tokių ir yra Vaidas Banys, kuris geba kiekvieną istoriją perteikti įdomiai 
ir įtraukiančiai. Ne išimtis ir rekonstruojamos sinagogos istorija. Kaip tik apie ją V. Banys 
toliau ir pasakoja.

Kėdainių žydiško paveldo turtai
Kėdainiai daugelyje istorijos kontekstų yra unikalūs. Taip pat ir įvairių tikėjimų maldos 
namų architektūros srityje. Žydų sakralinė architektūra taip pat ne išimtis. Turime vieną iš 
dviejų seniausių mūrinių barokinių ir vieną iš dviejų Lietuvoje išlikusių klasicistinių sinago-
gų. Pastaroji po daugelio dešimtmečių merdėjimo vėl prikeliama naujam gyvenimui.
 Kėdainiuose žydų sinagogos tvarkomos pagirtinai, jų kultūrinis paveldas čia ypač ak-
tualizuojamas, netrūksta specialistų ir entuziastų, įsigilinusių į šią temą bei keliančių ją iš 
užmaršties.
 Tačiau žydų sakralinio paveldo istoriniai tyrimai yra labai chaotiški, informacija priešta-
ringa ir supainiota. Tad dabar restauruojamo statinio pastatymo data įvairiuose žinynuose 
svyruoja nuo XVIII a. antrosios pusės iki XIX a. pabaigos. Su šia sinagoga buvo siejama 
Vilniaus Gaono vaikystė, su jos statybos finansavimu – turtingi siuvėjai, mėsininkai bei kiti 
turtuoliai – Elijas Vilneris, Izraelis Rabinovičius ir t. t.
 Visgi klasicistinis šventyklos stilius neleidžia peržengti XIX a. vidurio ribos. Neišven-
giamai ją tenka sieti su vienu išskirtiniu miesto įvykiu. Jį pamiršę, mes netekome ir labai 
spalvingos viso miesto istorijos dalies. Statinio atsiradimo priešistorė verta tragikomiško 
Emiro Kusturicos stiliaus scenarijaus.

Kaip viskas prasidėjo
O viskas prasidėjo per Rosh Hashana šventę. Žydai tiki, kad Aukščiausiasis būtent šią die-

ną sukūrė pirmąjį žmogų – Adomą, davusį pradžią žmonijai. Ta diena yra ir žydų Naujųjų 
metų diena, kai žydai eidavo prie vandens pasimelsti ir iš kišenių iškratyti „nuodėmes“.
 Prie Smilgos upės vedusi Vandens gatvė (nepamirškime, kad tikroji upės vaga tekėjo ne-
toli Senosios Rinkos) tikriausiai tokį pavadinimą turėjo ne tik buitine, bet ir apeigine prasme.
 Per Rosh Hashana Dievas tam tikra prasme sudaro ateinančių metų žmonijos „planą“. Pa-
radoksalu, tačiau tuomet tikrai buvo nulemti Kėdainių žydų socialiniai ir kultūriniai pokyčiai.
 Mat tą rytą į šventines pamaldas sinagogoje vienas siuvėjas išdrįso ateiti su aksomine 
šlike (kipa). Tuo metu tokį galvos apdangalą Kėdainių bendruomenėje turėjo garbę dėvėti 
tik prie Mizracho (rytinės sienos) šalia Aron ha-kodešo (sinagogos altoriaus) sėdinčios 
garbingos ir turtingos miesto personos.
 Išsišokėlis netrukus buvo iškviestas į kahalą, kur jam buvo priminta, kad jo statusas 
bendruomenėje leidžia nešioti tik medvilninę šlikę ir vienspalvę kepurę. Žmogeliui buvo 
uždėta bauda, o kepuraitė atimta.
 Taip šis įvykis ir būtų tyliai pasibaigęs, tačiau kahalo sprendimas supykdė nelaimėlio 
kolegas. Tad artėjančios Sukoto šventės metu jie susitarė surengti savotišką demaršą. Ne 
tik siuvėjai, bet ir dalis kitų amatininkų bei prekybininkų į sinagogą atėjo užsidėję aksomi-
nes šlikes, litvakiškus štreimelius (šventines kailio kepures) ir apsirengę lygiai taip, kaip ir 
kahalo grietinėlė garbinguose šventovės suoluose.
 Manifestacija buvo demonstratyviai pakartota ir antrąją šventės dieną (Sukotas šven-
čiamas visą savaitę).

Kėdainietiškos oligarchijos grimasos
Kėdainių verslo elitas už tokį spjūvį į jų statusą savo tautiečiams nusprendė nedovanoti. 
Susimokę su miesto valdžia ir miesto savininku Čapskiu, jie suplanavo egzekuciją. Trečiąją 
šventės dieną grafo samdiniai visus „opozicionierius“ ir siuvėjus nuo jauno iki seno atves-
dino į Senąją Rinką ir viešai nuplakė rimbais.
 Skaitytojui šioje vietoje reikia šiek tiek paaiškinti, kas tuo metu buvo Čapskiai ir kas 
kahalas.
 Šio įvykio šaltiniuose vardas neminimas, tačiau tikriausiai turimas omenyje grafas Sta-
nislovas Huten-Čapskis, Napoleono armijos pulko vadas kare su Rusija.
 Prasidėjus šiai istorijai, jis ne taip seniai buvo grįžęs iš Paryžiaus ir tik per stebuklą 
išsaugojo savo dvarą nuo konfiskacijos. Čapskiai, nors ir išsilavinę, turėjo blogą vardą už 
nevaržomą elgesį žemesnių luomų atžvilgiu.
 Galima spėti, kad Stanislovo sūnus Marijonas, norėdamas pagerinti sugadintą dvaro sa-
vininkų reputaciją eilinių žydų akyse, 1857 m. iš miesto plytinės skyrė plytas „Beth midrash“ – 
Talmudo studijų centro statybai. Publicistas Haimas A. Horowičius tarpukariu lankydamasis 
Kėdainiuose pažymėjo, kad neoficialiai ši sinagoga ir buvo vadinama „Čapskio šule“.
 Tuo tarpu kahalas – LDK ir Lenkijoje viduramžiais „pagimdyta“ žydų savivaldos siste-
ma, po šių valstybių okupacijos Rusijoje išgyveno krizę. Žydų savivalda tapo oligarchine 
struktūra, sudaryta iš turtingiausių ir įtakingiausių asmenų, verslo ryšiais susijusių su vie-
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tos valdžios administracija. Kahalo rankose buvo visi žydų vidaus reikalai, jis galėjo teisti, 
bausti bei išvaryti iš miesto.

Vilniaus Gaonas ir žydiškų bausmių ypatumai
Šiame kontekste būtina pasakyti porą žodžių apie Vilniaus Gaoną – ant restauruojamos 
sinagogos sienos porą dešimtmečių kabėjo lenta jo atminimui. Be to, Kėdainių urbanistai 
svajoja mieste pastatyti paminklą „berniukui genijui“.
 Nuo to laiko, kai legendiniai Katzenellenbogenų dinastijos rabinai atrado, priglaudė 
Kėdainiuose ir vėliau skatino ugdyti gabų berniuką Elijų – būsimą Vilniaus Gaoną, tarp Vil-
niaus ir Kėdainių žydų bendruomenių užsimezgė stiprus dvasinis ryšys. Jis nulėmė tai, kad 
net ir po žydų išminčiaus mirties 1797 m. Kėdainiai dar ilgą laiką išliko „tvirtovė“, atspari 
chasidizmo įtakoms.
 O būtent tik chasidai tuo laiku išdrįsdavo organizuotai prieštarauti kahalo sprendi-
mams. Šis sąjūdis kovojo su įsigalėjusiu rabinistiniu judaizmu, sekėjų rasdamas dažniau-
siai varguomenėje.
 Chasidų Kėdainiuose, kaip ir sostinėje, nebuvo dėl to, kad Vilniaus Elijas buvo negai-
lestingas savo oponentams.
 Būtent jis paskatino taikyti retai žydų bendruomenėje taikomą Herem’ą – aukščiausią 
socialinę ir kultūrinę žydų bausmę, visiems laikams pašalinant prasikaltėlį iš žydų ben-
druomenės. Įprastai žydų bausmės būdavo kiek švelnesnės – lengvesnė nezifah ar kiek 
griežtesnė niddui, labiau įspėjamojo-auklėjamojo pobūdžio.
 Kėdainių žydai net turėjo savo kuną – areštinę, kuri ir būdavo naudojama panašiais į 
konfliktą su siuvėjais atvejais.

Kėdainių žydų maištas
Tai, kad viešai žydų egzekucijai buvo pasitelkti kitatikiai „smogikai“, atrodė neeilinis įvykis 
kėdainiečiams, tolerantiškai priimantiems įvairius tikėjimus. Atsitokėję nuskriaustieji su-
sivienijo ir kahalo vadovybę (o gal ir miesto valdžią su pačiu miesto „oligarchu“ grafu S. 
Čapskiu) padavė į teismą.
 Tačiau tuometinė Rusijos teisinė sistema kai kuriais aspektais nelabai skyrėsi nuo šių 
laikų Lietuvos teismų – pinigingi veikėjai ten sėkmingiau „tvarkydavo reikalus“, nei teisybės 
ir teisingumo ieškantys piliečiai. Bėgo metai, bylinėjimasis užsitęsė.
 Tačiau amatininkai rankų nenuleido – buvo nuspręsta kreiptis į „aukščiausią ministeri-
ją“. Kada tai įvyko, tiksliai nėra žinoma, bet tokia proga galėjo pasitaikyti 1824 m. pavasarį. 
Tuomet Rusijos sosto įpėdinis didysis kunigaikštis Konstantinas iš Peterburgo vyko į nese-
niai jam pastatytus Belvederio rūmus Varšuvoje.
 Buvo žinoma, kad pakeliui jis ruošiasi sustoti Kėdainiuose. Žydai surašė peticiją ir, ke-
tindami ją įteikti tiesiai būsimam monarchui į rankas, ėmė jo lūkuriuoti prie numatytos 
atvykimo vietos. Ši vieta tikriausiai buvo miesto Austerija prie Peterburgo trakto, šalia po-
sūkio į senąjį Dotnuvos vieškelį.

„Revoliucijos“ pergalė bei rezultatai
Deja, žydams nepasisekė ir šį kartą. Pirmiausia, Konstantinas Kėdainiuose turėjo rūpesčių 
ir be žydų reikalų. Tais metais visą Lietuvą purtė studentų filomatų ir filaretų sąmokslų byla.
Vilniaus universitetui priklausiusi Kėdainių gimnazija neliko nuošaly. Kėdainių škotas gim-
nazistas Jonas Molesonas subūrė grupelę sąmokslininkų, kurie mieste išklijavo lapelius 
su grasinimais atvykstančiam sosto įpėdiniui. Grasintojai buvo suimti, Konstantino apsau-
ga sustiprinta. Amatininkų priešininkai netruko tuo pasinaudoti. Jie sumokėjo vietiniam 
chuliganui, ir jis, pamatęs žydus su peticija, sukėlė muštynes.
 Apsauga ir žandarai, išgirdę triukšmą, nesirinkdami suėmė visus, taip sudaužydami 
žydų viltis įteikti skundą būsimam carui į rankas. Miesto elitas vėl triumfavo.
 Vėl sumušti miestiečiai nusprendė imtis „dantis už dantį“ taktikos. Pamatę, kad gra-
žiuoju nei valdžioje, nei teismuose teisybės neras, jie tiek savo kahalui, tiek Kėdainių val-
džiai paskelbė partizaninį karą.
 Miesto grietinėlei vaikščioti toliau nei centrinė gatvė tapo nebesaugu. Situacijai kais-
tant, valdininkai ėmė „spausti“ kahalą derėtis su įpykusiais tautiečiais.
 Žydų aukštuomenė nusileido ir paskelbė paliaubas. Prie derybų stalo „maištininkai“ 
iškėlė sąlygas. Svarbiausia iš jų buvo teisė visiems žydams dėvėti šlikes ir vilkėti kitelį – 
mantiją su diržu.
 Taip pat pareikalauta vietos Rabinų taryboje (žydų teisme): sprendžiant amatininkų bei 
prekybininkų ginčus su stambaus nekilnojamojo turto savininkais ir panašiais to meto oli-
garchais, vienas dayanas (teisėjas) privalėjo atstovauti ir pirmųjų teisėms. Amatininkai taip 
pat norėjo atstovo vietos žydų savivaldos kontoroje.

Kėdainių kloizo gimimas
Kahalas su reikalavimais sutiko, „karas“ baigėsi. Kėdainiečiai tapo kovos už savo teises 
pavyzdžiu kitoms bendruomenėms.
 Ši istorija buvo pasakojama iš kartos į kartą. Būsimas JAV žurnalistas ir pedagogas 
Benjaminas J. Bialostockis, XX a. pradžioje tėvo magidimo į Kėdainius atvežtas studijuoti 
Gemaros (Talmudo aiškinimo), šį pasakojimą iš miesto siuvėjo lūpų išgirdo jau antrą vieš-
nagės dieną.
 Tačiau konfliktas sukėlė ne tik socialinį, bet ir religinį-kultūrinį Kėdainių žydų vidurinio-
sios klasės sąjūdį.
 Miestiečiai nusprendė pasistatyti savo sinagogą, prie kurios mizracho galėtų deleguoti 
tikrais darbais bendruomenės labui nusipelniusius atstovus.
 Taip ir atsirado dabar restauruojama klasicistinio stiliaus šventovė. Vieta jai buvo pa-
rinkta galbūt specialiai priešingame didžiajai sinagogai Senosios Rinkos kampe, už eilinio 
Kreivosios (dabar Smilgos) gatvės vingio.
 Gana neįprasta, kad ji, „atsitraukusi“ nuo savo vyresniosios „sesės“, atsidūrė labai arti 
Karmelitų vienuolyno – per didelis artumas krikščioniškiems objektams ir aukštingumas 
žydų sakraliniams pastatams buvo draudžiamas.
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 Šventovėje patarnavo rabinas, 3 kartus per dieną kviesdamas į pamaldas. Sinagogoje 
neapsiribota meldimusi, prie jos buvo įkurta ir mokykla, tad šis kompleksas vadintas kloi-
zu. Jame buvo studijuojamas Chayei Adamo veikalas, kurio autorius Abraomas Danzigas 
buvo rabinas, Vilniaus Gaono mokinys.
 „Maištininkai“ savo kultūriniam protestui įprasminti šio autoriaus veikalą pasirinko ti-
kriausiai neatsitiktinai. Chayei Adamo  „Žmogaus gyvenimas“ sulaukė milžiniško populia-
rumo tarp mažiau išsilavinusių žydų, nes Talmudo mokymai jame buvo aiškinami gyvai ir 
pasauliečiui lengviau suprantama forma. „Žmogaus gyvenimą“ amatininkai drauge kvietė 
studijuoti kasdien tarp popietės ir vakarinių pamaldų. Šeštadienį po vakarienės, sekmadie-
nį po popietinių pamaldų rabinas skaitydavo kitus Toros raštus.
 A. Danzigą, 1820 m. mirusį Vilniuje, galima laikyti jau naujesnių laikų švietėju, nebijoju-
siu kritikuoti to meto autoritetų ir jų draudimų.

Maldos namų ir jų mecenatų mįslės
Po kelių dešimtmečių Elijas Vilneris pastatė dar vieną nedidelį kloizą. Literatūroje rašoma, 
kad mecenatas buvęs turtingas siuvėjas, tačiau kas iš tikrųjų buvo šis žmogus, kol kas 
nėra nustatyta. Galbūt tai Seredžiuje gyvenęs Vilniaus Gaono anūkas, nepalikęs palikuo-
nių. Dar vienas E. Vilneris – kėdainietis amatininkas, gyveno Rygoje.
 Šioje mokykloje buvo studijuojamas kitas veikalas – Ein Ya’akov. Tai klasikinis Talmudo 
aiškinimas, labiau skirtas varguomenei, vaikystėje neišmokusiai savo pamokų ješivose.
E. Vilnerio kloize dar būdamas vaikas Ein Ya’akovo raštus paaugliams aiškino kitas Kėdai-
nių žydų genijus Mozė Leibas Lilienbliumas – vienas įtakingiausių savo laikotarpio publi-
cistų ir Izraelio valstybės įkūrimo organizacijos Hovevei Zion steigėjų.
 E. Vilnerio kloizas buvo netoli Chayei Adamo kloizo Kreivojoje gatvėje, į jį taip pat nuolat 
rinkdavosi amatininkai, mėsininkai ir kiti žydų žemesniosios ir viduriniosios klasės atstovai. 
Tikriausiai dėl šių priežasčių E. Vilneriui dažnai priskiriama ir Chayei Adamo mecenatystė.
Nelabai aišku, kodėl literatūroje šios šventyklos maldininkai priskiriami turtingųjų klasei. 
Gal dėl kitų to paties E. Vilnerio nuopelnų – jis finansavo ir Didžiosios Sinagogos Aron 
ha-kodešo įrengimą prie rytinės sienos, šalia kurios miesto turtingieji išsipirkdavo garbin-
giausias vietas. Būtent pro šią sieną 1831 m. mūšio su sukilėliais metu kiaurai virš besimel-
džiančiųjų galvų praskriejo rusų artilerijos sviedinys.

Amatininkų kloizo augimas
XIX a. II p. žydai Kėdainiuose turėjo jau 7 sinagogas, kloizus ir maldos namus. Pvz., Duob-
kasių kloize (Kabronishe kloyz), dažniausiai melsdavosi ir savo šventes švęsdavo Laidoji-
mo brolijos ir Giesmininkų draugijos nariai.
 Nemažai painiavos kyla ir dėl dar vieno žydų mecenato – Izraelio Rabinovičiaus – vei-
klos. Šaltiniuose jis minimas kaip apie 1870 m. statyto kloizo steigėjas. Tikriausiai tais me-
tais buvo statomas ne naujas, bet rekonstruojamas senasis amatininkų kloizas, o prie jo 
pristatomas priestatas – mokykla.

 Minėtas I. Rabinovičius finansavo ir beit-midrašo statybą prie Mažosios sinagogos. Jo 
ir Getselsonų iš Vilijampolės pavardės buvo iškaltos garbės lentoje greta M. Čapskio.
Matyt, mecenatai bandė tiek įtikti, tiek suvienyti priešiškas žydų socialines grupes.
Tad po rekonstrukcijos padidėjęs Chayei Adamo kloizas, kad būtų išvengta painiavos, 
vadintas ir Didžiuoju kloizu. Jo romantizmo stiliaus „inkrustacija“ aiškiai įžiūrima šiaurės 
vakarinėje statinio dalyje.
 Prie jo pristatytas drožinėtas medinis prieangis ir įstiklinta veranda. Pastatas nuo ga-
tvės pusės buvo aptvertas aukšta ažūrine kaltine tvora, vidiniame kieme įveistas sodas.

Kėdainių žydų konkurencija ir festivaliai
XIX a. antroje pusėje padėtis nesikeitė ir skilimas tarp Kėdainių sinagogų tebegyvavo. Am-
žininkai juokavo, kad kloizo žmonės šulę apeidavo ratu, o šulės maldininko į kloizą neįneš-
tum net mirusio…
 Garsusis Niujorko daktaras Chaimas J. Epšteinas prisiminimuose rašė, kad XIX–XX am-
žių sandūroje tarp šulės ir kloizo bendruomenių vyko karas. Prieš Peisach šventę (žydų 
Velykas) oponuojanti bendruomenė iš kepėjo nieku gyvu nepirkdavo velykinių macų, jei 
prieš tai krosnyje jie buvo kepami „priešininkams“. Tik įsitikinus, kad krosnis kruopščiai 
išvalyta ir košeriškai tinkama, buvo leidžiama kepti naują partiją…
 Tuo metu Kėdainiuose buvo dvi žydų religinės mokyklos, vadinamosios Talmudo drau-
gijos. Tarp šių taip pat vyko arši konkurencija, kurioje kloizo mokiniai, vedami garsaus rabi-
no Šlomo Zalmano Traubės, savo žiniomis gerokai lenkė bendruomenės išlaikomą studijų 
centrą.
 Kiekvieną vakarą abiejų mokyklų mokiniai sėdėdavo prie ilgų mokyklos stalų, palinkę 
prie Gemaros studijų. Šios vykdavo aršiai ginčijantis ir diskutuojant, tad tiesa gimdavo la-
bai sunkiai.
 Po septynerių su puse metų būdavo švenčiama studijų pabaigos šventė, tapdavusi vi-
suotine viso miesto švente. Tuomet kloizas pasipuošdavo girliandomis, sietynai šviesdavo 
baltomis žvakėmis, giedodavo choras, akompanuojamas Kėdainių klezmorimų kapelijos. 
Viena iš šiai šventei sukurtų dainų buvo tokia populiari, kad ilgainiui tapo miesto žydų himnu.
 Šventė trukdavo 7 dienas – po dieną už studijų metų triūsą. Kiekvieną šventinės sa-
vaitės naktį kažkuris iš draugijos narių privalėdavo suorganizuoti šventę su vaišėmis savo 
namuose, nusisamdydamas sinagogos kantorių (chorvedį) su visa klezmorimų kapelija…
Pritrūkus klezmerių, į vakarėlius buvo kviečiami Kėdainiuose stovėjusių kariuomenės pul-
kų orkestrai. Šitokiais žydų festivaliais kaimynystėje gyvenę miestiečiai krikščionys, žino-
ma, nebūdavo labai sužavėti…
 Tokios tad daugiau kaip šimtmetį gyvavusio kloizo ir aplink jį virusios Kėdainių žydų 
bendruomenės istorijos nuotrupos.

Straipsnis publikuotas https://rinkosaikste.lt/ 2021-05-04
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Kloizo remontas 1991 m. kovo mėn. Kėdainių krašto muziejaus fondas

Žydas daržininkas aria lauką prie 
Kėdainių. Apie 1920 m. YIVO 
instituto fondas

Didysis Kloizas praėjus 12 m. nuo uždarymo. Smilgos gatvėje gyventojus žydus pakeitė lietuviai: 
Jadvygos ir Česlovo Jaugelavičių vestuvės. 1953 m., Editos Bodendorfės albumas.

Mokytojas su vaikais chederyje (žydų 
pradinė mokykla). 1924 m. Fot. Alter 
Sholem Kacyzne, YIVO instituto fondas

Didysis Kloizas XX a. 4-as deš. Iš „Synagogues in Lithuania: a catalogue“
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Krautuvė tuometinių Mėsinių, Tilto ir Didžiosios gatvių sankryžoje, priklausiusi Traubių 
šeimai. Šlomas Zalmanas Traubė buvo Didžiojo kloizo rabinas. XIX a. pab.-XX a. pr. Wernerio 
Poensgeno archyvas

Garbės lenta, su aukotojų, skyrusių 
lėšas beit-midrašo statybai, pavardėmis. 
Prancūzų kalba įamžintas M. Čapskis, 
rėmeliuose - I. Rabinovičius, aukojęs taip 
pat ir amatininkų kloizo rekonstrukcijai. 
Kėdainių krašto muziejaus fondas

Žydų siuvėjas. 1926 m. Fot. Alter Sholem 
Kacyzne, YIVO instituto fondas

Žydai senelių namuose. 1915-18, fot. 
Jacob Steinhardt, Berlyno žydų muziejus

Kėdainių žydai prie puodžiaus krautuvės. XIX a. pab.-XX a. pr. Wernerio Poensgeno archyvas.

1806-1819(?) m. Kėdainių žydų pinkas (metraštis). XX a. 4 deš. YIVO instituto fondas
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R a s a  J aku b au sk i en ė  

Va i d a s  B any s

KĖDAINIAI –  
(NE)DRAUGIŠKAS 
MIESTAS RELIGINĖMS 
MAŽUMOMS?

Taip jau susiklostė, kad Lietuvos centre esantys Kėdainiai niekada 
nebuvo tik vieną kitą tautinę mažumą glaudęs miestas. O jei jau yra ne 
viena tautinė mažuma, vadinasi, bus ir kelios religinės bendruomenės, 
konfesijos. Tiesa, Kėdainių krašto istorikas Vaidas Banys kiek skep-
tiškai vertina vadinamąjį Lietuvos centro daugiakultūriškumą.
  „Pirmiausia, Kėdainių istorija tautinių mažumų atžvilgiu nėra kažkuo 
labai ypatinga. Puiku, kad prieš porą dešimtmečių miestas atrado 
savo arkliuką, viliodamas svečius daugiakultūriu paveldu. Tačiau 
kartais persistengiame vienoje plaktuvėje maišydami tautinę įvairovę 
su tikėjimų įvairove. Šios sąvokos nėra tapačios. Kėdainiai į Babiloną 
panašėjo tik kelis istorinius periodus“, – pabrėžė istorikas.

Škotai prisidėjo prie tikėjimų įvairovės
Jo teigimu, pirmasis, gidų ir turistų mėgstamiausias, yra Kristupo Radvilos inicijuotas 
miesto modernizavimo laikotarpis.
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 „Tuomet čia buvo kviečiami amatininkai, mokslininkai, pirkliai. Norėdami būti labiau 
išskirtiniai, mes šį periodą istorinėje chronologinėje liniuotėje mėgstame ištempti šimtme-
čiais. Deja, jis truko gana trumpai ir po XVII a. vidurio siaubingų karų ir marų kurį laiką be-
veik neliko ne tik atvykėlių, bet ir vietinių gyventojų. Po šio tvano tam tikra dalis mokslininkų 
ir specialistų sugrįžo. Tačiau tai nebebuvo ta kultūrinė įvairovė, kuri Kėdainius išskirtų iš 
daugelio regionų, ypač šalies pakraščiuose, kur buvo gausios vokiečių, totorių, rusų, gudų, 
karaimų ir kitos tautinės bendruomenės. 
 Niekuo nenustebinsime nei žydais, kurių buvo absoliučiai kiekviename miestelyje, nei vo-
kiečiais, kurie vakariniuose regionuose dominavo, o šiauriniuose valdė didžiausius dvarus, – 
pasakojo V. Banys. – Svarbiausia, kad po tvano sugrįžo ir ėmė didėti škotų bendruomenė. 
Jie ir yra pagrindinis mūsų kultūrinis išskirtinumas Lietuvos istorijos kontekste lig pat XIX a. 
Kartu – ir konfesinis, nes tie patys škotai svariai prisidėjo ir prie miesto tikėjimų įvairovės.“

Krikščionybė sunkiai prigijo
Teiginį, kad „populiariausia religinė mažuma – krikščionys“, istorikas taip pat gali patikslinti: 
„Šis teiginys yra kiek komplikuotas. Tikriausiai pirmoji krikščionių mažuma į mūsų kraštus 
atvyko Vytauto laikais. Tai buvo kryžiuočių pilies prie Kunionių įgula. Tačiau netolerantiški 
žemaičiai po kurio laiko juos iš ten išvijo.
 Kėdainiuose krikščionys religine mažuma buvo gal tik iki pastatant pirmąją bažnyčią 
ant aukščiausios miesto kalvos. Pasak legendų, iki krikščionybės įvedimo ten buvo kūre-
nama šventoji ugnis. Legendos gali turėti šiokį tokį pagrindą, nes net ir praėjus porai šimtų 
metų po krikščionybės įvedimo, naujas tikėjimas provincijoje labai sunkiai skynėsi kelią.
 Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis pyko, kad daug kur krašte valstiečiai ir toliau 
gerbia žalčius ir garbina ąžuolus kaip šventus. Ąžuolyno likučių bažnyčios kalno apylinkėje 
dar buvo XX a. pradžioje, o vienas įspūdingos apimties galiūnas tebestovėjo kalno viršūnė-
je visai netoli didžiojo altoriaus.“
 Vis dėlto bėgant metams, kaip pasakoja V. Banys, kai dauguma kėdainiečių priėmė 
naują tikėjimą, krikščionys beveik niekada nebebuvo mažuma.
 „Neprabėgus nei šimtmečiui po bažnyčios pastatymo, Kėdainių dvarą pasiekė refor-
macijos banga. Pirmieji čia įsitvirtino radikalieji reformatai – arijonai. Gan ilgokai iš Šv. Jur-
gio sakyklos buvo sakomi arijonų pamokslai.
 Visgi jų skelbiamos tiesos nelabai tiko valdančiajai konjunktūrai ir Kėdainių dvare įsitvir-
tino valdžiai nuosaikesni Jono Kalvino pasekėjai evangelikai reformatai. Kėdainiams tapus 
miestu, jie netrukus perėmė ir Šv. Jurgio bažnyčią bei ilgam tapo miesto religine dauguma. 
Katalikai su šventovės praradimu nesitaikstė ir pradėjo kelis dešimtmečius trukusį teismų 
maratoną su miesto savininkais, – apie naujų religijų atsiradimą ir nesutarimus pasakojo 
istorikas ir dėstė tolesnę jų eigą. – Pagaliau bažnyčia buvo grąžinta katalikams, kurie, tuo 
metu sudarydami miesto religinę mažumą, gyveno daugiausia kairiajame Nevėžio krante. 
Reformatams perduodant šventovę, tarp katalikų ir protestantų buvo paskelbtas „taikos 
susitarimas“, galiojęs apie šimtmetį.“

Statė šventyklas
Pašnekovas pasakojo, kad reformatai netrukus pasistatė bažnyčią ant kitos kalvos priešin-
game krante.
 „Šioje vietoje buvo kuriamas naujas – Jonušavos miestas. Mažai abejonių, kad jo gy-
ventojų daugumą sudarė evangelikai reformatai. Vis dėlto kitame naujo miesto gale buvo 
leista pasistatyti savo bažnyčią ir protestantiškosios reformacijos pradininko Martyno 
Liuterio pasekėjams – evangelikams liuteronams. Daugumą jų sudarė vokiečiai. Tačiau 
apie pastarųjų gyvenimą miesto „aukso amžiuje“ duomenų labai mažai ir, ar jie Jonušavoje 
apskritai gyveno už savo klebonijos ribų, kol kas nėra žinoma, – žiniomis dalijosi V. Banys. – 
XVII a. viduryje Kėdainiuose buvo pastatytos dvi šventyklos. Pirmoji, statyta apie 20 metų, 
nebeleido abejoti, kokia konfesija viešpatauja dešiniajame miesto krante. Renesansinė re-
formatų katedra, iškilusi virš rotušės ir didžiausio turgaus, išdidžiai žiūrėjo į senąjį gotikos 
šedevrą kitame krante. Antroji šventykla buvo gerokai kuklesnė, tačiau žymėjo dar vienų 
krikščionių atstovų – stačiatikių – įsikūrimą mieste. Medinė stačiatikių bažnyčia ir vienuo-
lynas stovėjo prie Knypavos Rinkos. Jonušas Radvila ją pastatė šio tikėjimo žmonos ir jos 
dvaro aplinkos dvasiniams poreikiams tenkinti.
 XVII a. pabaigoje išmirus Biržų–Dubingių Radvilų linijai, pamažu baigėsi ir reformacijos 
epocha Kėdainiuose. Į Kėdainius įkėlė koją vienuoliai jėzuitai ir karmelitai. Pastarieji de-
šiniajame Nevėžio krante per kelis dešimtmečius pasistatė bažnyčią ir vienuolyną. Taika 
tarp katalikų ir reformatų baigėsi, dabar dėl užgrobtų valdų ilgai bylinėjosi protestantai.“

Įsigali žydai ir judaistinė kultūra bei tikėjimas
Istorikas sakė, kad nykstant škotams, kurie sudarė nemenką dalį miesto reformatų, daugė-
jo žydų, atnešusių čia judaistinę kultūrą ir tikėjimą.
 „Jų aktyvumas Kėdainiuose tolydžio didėjo nuo XVIII a. Žydų veikla apogėjų pasiekė 
XIX a. pabaigoje, kai mieste jie ėmė sudaryti gyventojų, o kartu – ir religinę daugumą. Tuo 
metu čia veikė dvi sinagogos, keletas kloizų ir religinių mokyklų.
 Lietuvos valstybės žlugimas sąlygojo ne tik žydų, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų su-
aktyvėjimą Kėdainių regione. XIX a. viduryje pas mus vėl užvirė daugiatautis katilas. Skirtu-
mas buvo tik tas, kad jis virė ne tik mieste, kaip buvo Radvilų laikais. 
 Miesto, solidesne to žodžio prasme, jau nebuvo – jis teturėjo eilinio valsčiaus centro 
statusą. Iš miesto aukso amžiaus didybės liko tik sapnas, tad labiau pasiturintiems atvy-
kėliams (nežydams) čia tiesiog nebebuvo ką veikti. Šie kūrėsi mūsų derlingos provinci-
jos dvaruose ir palivarkuose. Į savo krikščioniškas šventoves jie suvažiuodavo šventadie-
niais“, – kalbėjo žinovas.
 Anot jo, tuo metu išaugo Kėdainių liuteronų parapija: „49 metus joje ištarnavo kunigas 
Henrikas Adolfas Perzėkė. Aktyviausiais jo veiklos metais Kėdainių ir Ariogalos liuteronų 
parapijose buvo apie 1 500 tikinčiųjų – dvigubai daugiau nei Vilniuje ar Kaune.
 Kaip pasakojo istorikas, po 1863 m. sukilimo Kėdainių dvarą perėmė liuteronas Edu-
ardas Totlebenas, kuris buvo gana tolerantiškas įvairių religijų atžvilgiu. Jo rūmų parke 
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stovėjo nedidelės rusų ir bulgarų cerkvės bei musulmonų mečetė. Tačiau iki šių dienų 
išlikęs yra tik minaretas. Mečetė iki šių dienų apipinta legendomis apie nekrikščionišką 
generolo meilę musulmonei…

to, kad jau XX a. viduryje katalikų kapinėse reformatus buvo pasiūlyta laidoti tik patvoryje.
 Protestantai arijonai tol buvo vienodai ujami tiek katalikų, tiek ir jiems giminingų refor-
matų, kol iš LDK turėjo visai išsikraustyti. Evangelikai reformatai ir evangelikai liuteronai iš 
šono atrodo labai panašūs. Jie ne kartą Lietuvos istorijoje bandė vienytis, tačiau viduje turi 
kur kas daugiau skirtumų, nei panašumų. 
 Lietuviams atkūrus valstybę, prasidėjo šalies liuteronų bažnyčios vidinis skilimas. Il-
gametis Kėdainių liuteronų bažnyčios kunigas P. Tittelbachas atkakliai priešinosi lietuvių 
liuteronų siekiams gauti lygiavertes teises sprendžiant savo Bažnyčios reikalus.“

Katalikų bažnyčios naikinimo metas
Istorikas pasakojo, kad XIX a. su rusų valdininkais ir kariuomenės įgulomis atėjo nauja 
valstybinė religija – stačiatikybė. „Deja, tai nebebuvo tie kuklūs vienuoliai, prie Knypavos 
draugiškai gyvenę trijų kitų krikščioniškų bažnyčių apsuptyje. Imperinė pravoslavija stojo į 
nuožmią kovą su kai kuriomis kitomis krikščionių konfesijomis. 
 Po 1863 m. sukilimo rusų taikinys tapo katalikų bažnyčia. Katalikai vilioti mesti savo 
tikėjimą, jiems drausta statyti šventoves, bažnyčios kalba rusinama, lietuviški maldynai už-
drausti, – anuometes realijas nušvietė pašnekovas. – Tuo tarpu katalikų bažnyčia pogrin-
dyje sukūrė lietuviško religinio švietimo ir leidybos sistemą, kuri, vėliau prisijungus pasau-
liečiams knygnešiams, pavertė niekais visas pravoslavinimo pastangas. Kėdainių regione 
turime ne vieną tos epochos herojų. Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje palaidotas kunigas 
Jonas Buterlevičius. Už tai, kad nesutiko savo bažnyčioje įvesti rusų kalbą, jis buvo nuteis-
tas ir ištremtas į Kareliją, Oloneco guberniją.
 Krakių Šv. apaštalo Mato bažnyčios šventoriuje palaidotas vienuolyno kapelionas Ma-
teušas Kaziliauskas. Už lietuviškos katalikiškos spaudos organizavimą jis buvo ištremtas į 
Archangelsko guberniją, kur prie Šiaurės Dvinos upės praleido 31 metus…
 Laukagalio miške įsiterpusiame Sudargalio bajorkaimyje gimė kunigas Antanas Vytar-
tas. Jis buvo vienu produktyviausių draudžiamos lietuviškos katalikiškos spaudos leidybos 
organizatorių, parengusiu daugiau kaip tris dešimtis knygų.“
 Pasak V. Banio, Lančiūnavos dvaro koplyčią mėginta paversti stačiatikių cerkve, vėliau 
pastatytoje mūrinėje bažnyčioje buvo draudžiama aukoti mišias, tačiau lančiūnaviškiai 
rinkdavosi melstis slapta. Kuo kartais baigdavosi toks savo tikėjimo gynimas, rodo Kražių 
skerdynių istorija.

Vidiniai konfesijų nesutarimai
Kova tarp brukamos stačiatikybės ir katalikų bažnyčios, anot istoriko, buvo bekompromisė.
„Rusų valdžia XIX–XX amžių sandūroje ėmė demonstruoti galią rekonstruodama ar staty-
dama bažnyčias miestų centruose. Savo bizantinius kupolus jos iškėlė ir Kėdainiuose bei 
Akademijoje. 
 1895 m. į po gaisro rekonstruotos Kėdainių cerkvės šventinimo ceremoniją atvykęs 
pats Kauno gubernatorius vietos rusams skelbė, kad jie privalo būti šio krašto misionieriai, 

 Šitai sąlygojo gana palankus Rusijos požiūris liuteronų atžvilgiu bei po 1863 m. sukili-
mo Kėdainių dvarą perėmęs liuteronas Eduardas Totlebenas. Jis buvo gana tolerantiškas 
įvairių religijų atžvilgiu. Jo rūmų parke stovėjo nedidelės rusų ir bulgarų cerkvės bei musul-
monų mečetė. Pastaroji iki šių dienų apipinta legendomis apie nekrikščionišką generolo 
meilę musulmonei…“
 Paklaustas, kaip sutarė religinės mažumos ir ar būta nesutarimų tarp jų, V. Banys tik 
šyptelėjo: „Be abejo, daugiakultūriškumas ir multikonfesiškumas yra tik dabartinių laikų 
turistinis pasididžiavimas. Etniniai, konfesiniai ir socialiniai skirtumai visada lemia neišven-
giamas įtampas. Kėdainiuose atvykėliai taip pat kai kam kėlė nepasitenkinimą ir priešiš-
kumą. Katalikų ir protestantų sugyvenimas turi kelių šimtmečių priešiškų santykių istoriją. 
Religinių karų pas mus išvengta, tačiau antagonizmo būta nemažai. Ypač jis suaktyvėjo 
XVIII a., kai buvo persekiojami reformatų kunigai, niokojamos jų bažnyčios. Pavyzdžiui, po 
1781 m. Kėdainių gimnazijos vyresnių klasių mokinių protestantų muštynių su katalikais 
mokykla kuriam laikui net buvo uždaryta.
 Kėdainių stačiatikių kapinėse galime pamatyti keletą reformatų palaidojimų. Tai pasekmė 

Algimanto Barzdžiaus/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.
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nešantys čia pravoslavišką šviesą… – pasakojo pašnekovas. – Šios politikos pasekmė buvo 
ir kitų religinių mažumų – ukrainiečių stačiatikių bei rusų sentikių – pasirodymas Kėdainių 
provincijoje. Pirmųjų daugiausia buvo atkelta į Dotnuvos apylinkes. Valinavoje jiems buvo 
pastatyta cerkvė ir mokykla. Antrieji apsigyveno keliose vietovėse – palei Žibartonis, Lipliū-
nuose, Norbutiškėse, Pelėdnagiuose. Iš šio kaimo jie buvo atkelti į Nociūnus, kur gyveno 
iki pat sovietinės melioracijos vajaus.“
 V. Banys priminė istoriją, kad stačiatikių ir sentikių tarpusavio priešiškumas siekia dar 
XVII a. epochą, kai sentikiams oficiali bažnyčia paskelbė anatemą, jie buvo prakeikti, ma-
siškai žudomi ir persekiojami. Tik XX a. bažnyčių santykiai normalizavosi. „XIX a. tikybiniai 
mūšiai aprimo, tačiau tautiniai procesai konfesijas ėmė skaldyti iš vidaus. Lietuvos katali-
kai, sunkiai kovodami su brukama stačiatikybe, įsivėlė į dar sunkesnį vidinį karą. 
 Vadinamieji lenkomanai paskelbė dogmą, kad katalikų bažnyčia Lietuvoje yra lenkų 
bažnyčia ir jokios kitos tautinės apraiškos joje nepageidaujamos. Lietuviškos pamaldos 
buvo trukdomos, per giedojimus buvo švilpiama ar net keliamos muštynės.
 Visoje Lietuvoje nuskambėjo įvykis, kai iš Šėtos bažnyčios 1901 m. buvo išmestas ju-
biliejinis kryžius su lietuvišku užrašu. Kunigai litvomanai bažnytinės vyresnybės buvo bau-
džiami, keliami į skurdesnes parapijas ar žeminami tarnyboje“, – apie prieš kiek daugiau 
nei šimtmetį vykusius nesutarimus kalbėjo istorikas.
 Pasak jo, tiek Pirmojo pasaulinio karo pradžia, tiek ir pabaiga vėl permaišė kultūrines 
ir konfesines kortas istoriniame Kėdainių žaidime: „Karo pradžioje į Rusiją buvo evakuotos 
stačiatikių ir sentikių bendruomenės bei pusiau prievarta ten pat iškeldinti žydai. Tačiau su 
kariuomene atėjusi vokiečių valdžia aktyvavo liuteronų veiklą. Po karo į atsikūrusią Lietu-
vos valstybę sugrįžo žydai ir sentikiai, o dauguma stačiatikių jau nebegrįžo ir pravoslavijos 
epocha baigėsi.
 Vidiniame katalikų bažnyčios konflikte kultūrinio ir politinio flagmano statusą praradu-
siems lenkomanams teko pripažinti litvomanų pergalę. Į seniausią miesto bažnyčią greitai 
grįžo lietuvių kalba, tuo tarpu Šv. Juozapo bažnyčioje dar dešimtmetį buvo meldžiamasi tik 
lenkiškai.“

Kėdainiuose išsitenka keli tikėjimai
Kaip pasakojo V. Banys, Antrasis pasaulinis karas vienus tikėjimus iš Kėdainių religinio 
žemėlapio visai išbraukė, o karo baigtis turėjo tragiškų padarinių visoms konfesijoms: „Su-
degė Truskavos, Labūnavos, Pagirių bažnyčios. Žydai buvo išžudyti, senieji liuteronai pasi-
traukė visiems laikams. Išskyrus seniausią Šv. Jurgio ir naujausią Viešpaties Atsimainymo, 
visos kitos miesto šventyklos buvo uždarytos ir išniekintos, kai kur rajone visai nugriautos 
(Akademijoje ir Aristavoje).
 Sovietinė kovinio ateizmo doktrina persekiojo tikinčiuosius, vežė į Sibiro lagerius kuni-
gus ir vienuolius. Tarp garsiausiųjų toje kovoje užgrūdintų dvasininkų – lageryje miręs vė-
liau susprogdintos Akademijos bažnyčios rektorius Fabijonas Kemėšis, du kartus lageryje 
kalintas Algirdas Dobrovolskis, nepalenkiamas Josvainių klebonas Leonas Kalinauskas. 

Lageryje garsiojo kalinių maldyno leidybą suorganizavusiai ir už tai nukankintai Adelei Dir-
sytei rengiama paskelbimo palaimintąja byla.“
 Apibendrindamas Kėdainių religinę istoriją ir nesutarimus, V. Banys kiek lengviau atsi-
kvėpė: „Nepaisant fizinio ir dvasinio teroro, dauguma religinių mažumų ir didumų sulau-
kė mūsų dienų. Kartais miesto gatvėse galime pamatyti net nacių negailestingai naikintų 
senųjų arijonų tikėjimo „giminaičių“ – Jehovos liudytojų. Kėdainių apylinkėse tebegyvena 
ir keletas senųjų protestantų palikuonių. Kėdainių reformatai prieš porą dešimtmečių išgy-
veno net bažnyčios pakilimą, deja, kunigo išvykimas parapijos augimą sustabdė. Stačiati-
kiai turi savo šventiką, bendruomenė, nors ir sumažėjusi, tačiau gyvuoja. Sentikiai po so-
vietinės melioracijos pasklido po gretimas apylinkes, nemažai jų apsigyveno Kėdainiuose, 
Biliūno gatvėje. Mociūnuose iki šiol veikia sentikių kapinės. Pirmojo jose palaidoto sentikio 
ainis domisi savo bendruomenės istorija ir ieško savo šaknų tolimoje Rusijoje.“
 Pastangos visada duoda vaisių ir, tikėkimės, ateityje mūsų mažumų istorija praturtės 
įdomiais atradimais.

Straipsnis publikuotas https://rinkosaikste.lt/ 2021-06-04
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Evaldas Grinius, „Linija“Modestas Patašius, „Kai pakeli akis į dangų“
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Rokas Tenys, „Dievo karuselės“ 
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D en is a s  N i k i ten k a  

APEIGINIAI KURŠIŲ 
AKMENYS – VIEŠOJO 
PAŽINIMO PARAŠTĖSE

Mūsų prigimtinio baltiškojo paveldo pažinimas sulaukia vis didesnio dėmesio: tvarkomi, 
lankomi piliakalniai, tačiau yra viena nepelnytai pamiršta, bet ne ką mažiau įdomi archeo-
loginių paminklų grupė. Tai – apeiginiai akmenys. Mįslingi, slėpiningi, apgaubti legendų ir 
padavimų. 
 Problema ta, jog net ir savarankiškai radę šiuos reliktus pagal koordinates ir nuvykę į 
vietą dažniausiai nerasite jokių lauko informacinių stendų. Tokia situacija ne tik palieka va-
dinamuosius dubenuotuosius akmenis visuomenės pažinimo užribyje, bet ir skatina elgtis 
vandališkai.
 Chrestomatinis pavyzdys – unikalus kuršių apeiginis akmuo Klaipėdoje, Tauralaukyje. 
Dėl sukurptų legendų jis dar vadinamas Velnio akmeniu. Jaunimas mėgsta ten rinktis ir 
puotauti, sėdėti ant kuršiškojo aukuro bei svaigintis alkoholiniais gėrimais, šiukšlinti.
 Pavyzdžių, kai baltiškosios alkvietės su apeiginiais akmenimis turi informacinius sten-
dus, visame Kurše – vienetai.

Istorijos pažinimas
Karingiesiems, ilgaisiais laivais drakarais Baltijos jūrą skrodusiems kuršiams priskiriamų 
bei iki mūsų dienų išlikusių apeiginių akmenų su išskaldytais, nusklembtais ar išgręžtais 
dubenimis Vakarų Lietuvoje – kelios dešimtys.



94 95Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdaiReligijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai

 Tai savotiškos mūsų protėvių bažnyčios: akmenys neretai būdavę apskaldomi iš šonų 
suformuojant ritinį, pastatomi ant akmenų pastovo, o šalia įrengiama įgilinta ir mažesniais 
akmenimis išgrįsta apeiginė laužavietė. Tokiose vietose protėviai melsdavosi, prašydavo 
dievų malonės arba dėkodavo jiems, švęsdavo šventes, atlikdavo apeigas.
 Akmuo su dubeniu skirtas skysčiams (paaukoto gyvūno kraujui, midui, alui) nulieti. Po 
perkūnijos dubenyje prisikaupęs lietaus vanduo laikytas šventu ir gydomuoju. Net prieš 
šimtmetį žmonės lėkdavo prie tokių akmenų apsiprausti veidą, akis, ypač po pirmosios 
pavasario perkūnijos ir lietaus. 
 Įgilintose, apie 1,5 m skersmens laužavietėse (ne ant akmenų!) būdavo atliekami ugnies 
ritualai: archeologai tokiose vietose randa puodų šukių, perdegusio gintaro, gyvūnų kaulų 
ir kt. Tad šie akmenys – itin savita, įdomi archeologinio paveldo dalis. Tačiau stebėtina, kad 
šis segmentas yra nuskriaustas, palyginti su kitais. Štai prie piliakalnių, net ir atkampiau-
siose vietose, išvystame kartais ne po vieną, o po keletą stendų. 
 Keliautojas, istorijos mėgėjas, kraštotyrininkas lengvai ras viešai skelbiamą informaciją 
apie apeiginius akmenis. Tačiau tam reikia specialiai ruoštis ir padaryti namų darbus. Visi 
paveldosauginiai objektai skelbiami Kultūros paveldo departamento (KPD) interneto sve-
tainėje, prie jų pridėta gana ribota medžiaga. 
 Dažnas turistas tik kelyje arba iš turizmo informacijos centruose gautos medžiagos su-
žino apie įdomiausius tos vietovės objektus. Į piliakalnius plentų pakraščiuose būna nuo-
rodos, o nuvykęs randi ir stendą. Paskaitęs, susipažinęs su archeologiniu objektu jau kitaip 
į jį žiūri. Sužinai, kas ten gyveno, kada, kas rasta, kokios yra legendos ir pan. O apeiginiai 
akmenys lieka tarsi paraštėse.
 Galima paminėti vos keletą pavyzdžių, kai keliautojui, smalsuoliui tiesiog vietoje vizua-
liai bus paaiškinta, prie kokio objekto jis stovi: tai Šilalės šventvietės kompleksas su dube-
nuotuoju akmeniu (Skuodo r.), Sūdėnų akmuo su dubeniu (Kretingos r.), Pelėkių akmuo su 
dubenėliais (vakarų baltai, bronzos amžius) ir keletas kitų.

Velniški reikalai
Tauralaukyje, kairiajame Dangės krante, upės terasos apačioje slūgso įspūdingas pilkšvo 
granito riedulys. Jis saugomas valstybės, įrašytas į Kultūros vertybių registrą dėl vienos 
priežasties: tai dar XIII a. Vokiečių ordino dokumentuose minimas kuršių apeiginis akmuo. 
Vienintelis dabar žinomas visoje etninėje kuršių Pilsoto žemėje.
 Akmenyje yra dubuo. Spėjama, kad jis – itin retas visoje Lietuvoje, nes ne iškaltas, o 
išgręžtas (yra rievės dubens šonuose), panaudojant senovines technologijas: tikėtina, nu-
smailintą ąžuolo rąstą, vandenį ir smėlį. Nuo dubens zigzagu žemyn leidžiasi latakas skys-
čiams nutekėti į žemę. Ant šio akmens likę ir daugiau proistorės reliktų: iškalti trys kryžiai. 
Versija – Vokiečių ordino žemių riboženklis. Yra ir dar kai kas: galbūt natūraliai susiforma-
vęs reljefas, kuris primena žmogaus delną su penkiais pirštais.
 Prisiminimų knygą apie senąją Klaipėdą parašęs, joje tarpukariu gyvenęs Bruno le Co-
utre net sukurpė eilėraštį, pavadintą „Velnio akmuo“: „Tai velnio pragariškos valdos! / Čia 

žemė smenga, traukia, sklaidos. / Akmuo didysis – velnio sostas; / Pirštų penkių jame 
žymė / Praeivį kviečia: Eime!/ Atlyginimas tau paruoštas!“
 Apie šį akmenį žinomas ir ne vienas padavimas. Visuose jų figūruoja gobšus dvarinin-
kas ir velnias. Jie dėl turtų žaidžia kortomis prie akmens. Nesisekė ponui: nelabasis dūmus 
iš nasrų leido, šie ponui akis graužė ir jis kortų nebematė. Pralošė visus pinigus ir pusę 
savo dvaro. Tada dvarininkas prisiminė, kad velnias bijo kryžiaus, ir nubraižė ant kortų kry-
žius. Velniui ėmė nesisekti, nebegalėjo jis savo šėtoniškų gudrybių naudoti ir pralošė po-
nui krūvą pinigų. Jau norėjo dvarininką skandinti Dangėje, bet pragydo gaidžiai, ir velnias 
dingo. Kitame pasakojime velnias trenkia delnu į akmenį.
 Kad tai paveldosauginis objektas, šiandien byloja tik du betoniniai, sovietmečiu statyti 
stulpai. Su nuluptais ketaus skydais, kuriuose buvo pateikiama saugomos kultūros verty-
bės statusą mininti informacija. Stendo nerasime. Nė žodžio apie kuršius, riboženklį, del-
ną, legendas.

Šiukšlių kalnai
Kodėl svarbu žmones informuoti apie protėvių paveldo reikšmę, puikiai įrodo šio akmens 
pavyzdys. Apsilankius dažniausiai galima išvysti šiukšlyną. Ypač – šiltuoju metų laiku. Jau-
nimas mėgsta būriuotis palyginti atokioje vietoje. Sėdima ant akmens, geriama, valgoma, 
rūkoma. Kadaise protėvių išgręžtas dubuo naudojamas kaip peleninė. Aplink mėtosi įvai-
rių gėrimų skardinės, buteliai (jie net sudaužomi į akmenį), maisto pakuotės, saulėgrąžų 
lukštai ir pan.
 Šių eilučių autoriui ne kartą teko prie Tauralaukio akmens pabendrauti su pro šalį ei-
nančiais žmonėmis. Apeiginis akmuo slūgso labai mėgstamoje vietinių tauralaukiškių pa-
sivaikščiojimų vietoje. Pakrantėmis zuja ir žvejai.
 Teko sutikti į pamėgtą maudyklę pro akmenį einančius vaikus ir pasiteirauti, ar šie žiną, 
kas čia per akmuo. „Taigi čia Velnio akmuo!“ – atšovė vienas iš bamblių. Pakvietus prieiti 
arčiau ir parodžius dubenį su lataku, paaiškinus, kad čia – buvusi kuršių alkavietė, vaikams 
atvipo žandikauliai. Nežinojo. O kai pasiūliau surasti tris iškaltus kryžius, juos apėmė azar-
tas. Jaunimas yra jaunimas, tačiau net pamėgtu taku palei Tauralaukio akmenį šunelį ve-
džiojęs senolis nežinojo, kad kone kasdien vaikšto pro kuršių aukurą. „Tikrai? Jau beveik 
40 metų čia gyvenu ir mes tiesiog vadiname tą akmenį Velnio vardu. Kuršių padarytas 
dubuo? Grįžęs žmonai papasakosiu“, – suraukė antakius senolis ir lėtai nupėdino Dangės 
pakrante. Tad ir jaunam, ir pagyvenusiam galvoje sukasi tik viena asociacija: Velnio akmuo. 
Blogas. Prakeiktas. Nevertas pagarbos. Galima šiukšlinti.
 Galima vardyti ir vardyti kuršių šventvietes su dubenuotaisiais akmenimis, kurių priei-
gose nėra jokios viešos lauko informacijos apie objekto tikrąją paskirtį, jo reikšmę.

Veikia prevenciškai
Kuršių gyvosios istorijos klubo „Pilsots“ lyderis Benas Šimkus pabrėžė, kad bet koks pavel-
dosauginis objektas turi skleisti apie save informaciją. „Tai susiję ir su prevencija – objekto 
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pažymėjimas oficialiu ženklu, informaciniu stendu drausmina. Taigi, informacinių ženklų 
būtinybė yra neabejotina vien tuo aspektu. Juolab kad archeologiniai objektai neretai nio-
kojami ar su jais elgiamasi nepagarbiai iš nežinojimo. Tokių pavyzdžių yra: vietinės ben-
druomenės mėgsta stovyklauti apleistuose piliakalniuose. Tas pats ir su šventvietėmis. 
Net dar blogiau. Jei yra stendais pažymėti paveldosauginiai paminklai, jiems suteikiamas 
viešo, svarbaus objekto statusas. Įvaizdis“, – „Vakarų ekspresui“ sakė jis.
 Anot rekonstruktoriaus, lauko informacijos apie dubenuotuosius akmenis, šventvietes 
nebuvimas šiuos turizmui patrauklius protėvių paveldo likučius stumia į dar tolesnes pa-
raštes.
 „Jei šventvietės neįtrauktos į turistų maršrutus, sunkiai randamos ir nelankomos, tai jų 
niokojimo ar sunaikinimo faktai pastebimi per vėlai. Galų gale keistokai atrodo, kai užsie-
nio turistai, kurie domisi ikikrikščioniškuoju laikotarpiu, gauna informacijos apie mus kaip 
paskutiniuosius pagonis, apie šalį, kuri pilna mitologinių objektų, bet atvykę jų neranda“, – 
sako B. Šimkus.

Reikia diskusijų
KPD Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas Laisvūnas Kavaliauskas „Vakarų ekspre-
sui“ sakė, kad lauko informacijos reikia ne tik prie Tauralaukio, bet ir prie kitų apeiginių 
akmenų.
 „Vienareikšmiškai prie visų paveldosauginių, archeologinių objektų turi būti informa-
cinės lentelės ar stendai, nes kitaip žmonės net nežino, ką praeina vaikščiodami. Kai yra 
lauko informacija, žmogus jau susidomi objektu, paskaito, sužino istoriją, mitologiją, ir po-
žiūris pasikeičia. Dėl dubenuotųjų akmenų tikrai kyla problemų. Eina ir praeina žmonės 
net nesuprasdami, kas tai. Tauralaukio precedentas – apskritai išskirtinis, nes ta šventvietė 
nuolat šiukšlinama. Galbūt dėl to, kad „lankytojai“ nežino, kas tai. Akmuo, ir tiek“, – tikino 
ilgametis paveldosaugininkas. 
 Paklaustas, kas turėtų rūpintis vienokių ar kitokių informacinių stendų įrengimu, L. Ka-
valiauskas nurodė kelis variantus.
 „Manau, prie pat akmens stendo nereikėtų, tik prieigose. O pavyzdžių, kaip tos infor-
macinės lauko lentelės įrengiamos, turime įvairių. Jas pastato savivaldybių administraci-
jos, vietos bendruomenės, seniūnijos, saugomų teritorijų direkcijos, iniciatyvūs žmonės. 
Žinoma, viską reikia derinti su KPD. Stenduose pateikiamą medžiagą taip pat derėtų ruošti 
atsakingai, pasikonsultuojant su istorikais, archeologais“, – akcentavo jis.
 Uostamiesčio Savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas ir buvęs 
KPD darbuotojas Vitalijus Juška „Vakarų ekspresui“ pateikė savo įžvalgas. 
 „Yra buvęs ne vienas atvejis, kai pastačius stendą prie dubenuotojo akmens šis būda-
vo pavagiamas. Išsiveždavo kokie ūkininkai. Tad lazda turi du galus. Atokesnėse vietose 
gal ir nereikėtų tų lauko informacinių stendų, miestų teritorijose – kitaip. Reikėtų pažy-
mėti. Kita vertus, ir lauko informacija neretai nesulaiko vandalų. Vasarą jau teko keisti 
stendą prie Žardės piliakalnio, nes jis buvo suniokotas. Ar ta informacija įkvėptų elg-

tis sąmoningai? Vienus – taip, o kitiems žmonėms niekas neįdomu. Jie yra vandalai, ir 
tiek“, – svarstė V. Juška.
 Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Ri-
mantas Balsys tikino, jog variantų, kaip reikėtų informuoti žmones apie paveldosauginius 
objektus, yra keletas. 
 „Paliesta apeiginių akmenų problema tikrai aktuali. Nėra stendų. Prie piliakalnių yra. 
Manau, galima diskutuoti dėl informacijos pateikimo formos. Ar stendo pavidalu, ar su-
kuriant kokias interaktyvias programėles, kurias įsijungęs žinotum, kur keliauti ir kur nu-
keliavai. Kita vertus, tokia programėlė galėtų būti aktuali galbūt tik ieškotojams, istorijos 
entuaziastams. Abejočiau, ar reikėtų lauko stendų prie atokiai esančių apeiginių akmenų. 
Tačiau Tauralaukyje – būtina. Nėra abejonių, kad tokie ypatingi paveldo objektai kaip apei-
giniai akmenys neturėtų likti užmarštyje, ir juos aplankę žmonės galėtų vienokia ar kitokia 
forma gauti istorinės, mitologinės ir archeologinės medžiagos“, – „Vakarų ekspresui“ sakė 
knygą „Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai“ parašęs mokslininkas.

Straipsnis publikuotas https://ve.lt/ 2020-11-25
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Virgilijus Usinavičius, „Laokoontas atvyko į Užtrakį“
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Virgilijus Usinavičius, „Atgaila”
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Virgilijus Usinavičius, „Atgaila”
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O k s ana  L au rut y tė

IKI MIRTIES VIENAS  
KITO NEAPLEISTI

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventėje Santuokos sakramentą atnau-
jinę pakruojiškiai Monika ir Audrius Kazlauskai neslepia – šeimoje 
būna šilto ir šalto, bet kai turi pagalbą iš aukščiau, viskas grįžta 
į savas vietas. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre kursus 
sužadėtiniams pradėsiantys vesti sutuoktiniai šią veiklą vadina Di-
evo dovana. Besiruošdami tapti savanoriais, jie tiek daug sužinojo, 
jog yra tikri: yra dalykų, kuriuos privalu žinoti sužadėtiniams, kad 
šeimos pasaka tęstųsi „ilgai ir laimingai“.

„Buvo šventė“
Pakruojiškių Monikos ir Audriaus jausmai pakylėti. Juk du vaikus auginantys sutuoktiniai 
savo santuokos įžadus atnaujino ir meilę vienas kitam prieš Dievą paliudijo, stebint tūks-
tantinei Šeimų šventės dalyvių miniai.
 Monika atvirauja vis dar esanti pakylėta, o Audrius nusijuokia, kad per repeticiją jau-
dinosi labiau nei per ceremoniją. Šv. Mišių metu jau buvo šventė. Atnaujinant Santuokos 
sakramentą, buvo ir jautru, ir džiaugsminga, ir kartu ramu. O ši ramybė – tai dovana iš 
aukščiau.
 „Tai nekasdienis jausmas. Dėkojome Viešpačiui, kad jis buvo kartu, kai mums buvo 
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gerai ir kai buvo blogai. Peržvelgėme aštuonerius savo santuokos metus, kaip mums se-
kėsi, kaip nesisekė. Sukilo visi dalykai, bet supranti, kad visų akivaizdoje stovi vien dėl Jo. 
Nes Jam prisiekei, pažadėjai iki mirties vienas kito neapleisti. Mane labiausiai įkvepia šie 
žodžiai. Kad dar visko bus, bet nėra baimės, kad nutiks kažkas blogo. Nes turi užnugarį. Kai 
pasakai tai garsiai prieš visus, dar labiau sustiprina“, – kalba Audrius.
 Pokyčiai vyksta visą gyvenimą ir derintis vienam prie kito reikia nuolat. Kai Monika 
ir Audrius sulaukė kvietimo atnaujinti sakramentą, užplūdo visokių jausmų – jaudulys, 
džiaugsmas ir kartu baimė. Reikėjo susigyventi su tais jausmais. „Juk viešumas, žino-
mumas – atsakomybė. Reikia gebėti ir priimti komplimentus, kad neužriestum nosies, 
nesusisvarbintum. Tą akimirką patiri tam tikrus jausmus, bet jie asmenybei turi didesnę 
įtaką“, – sako vyras.

Kodėl mokyklose to nemoko?
Kodėl būtent Monika ir Audrius sulaukė ypatingo pasiūlymo? Sutuoktiniai kelerius metus 
Šiaulių vyskupijos Pakruojo dekanato Šeimos centre vedė sužadėtiniams kursus, lankė 
seminarus, rekolekcijas, vyko į piligrimines keliones. Šiemet jie kursus ves jau Šiauliuo-
se, o Monika netgi mokosi vesti seminarus 10–12 m. mergaitėms „Ciklo šou“, kurių metu 
žaismingai pasakojama apie mergaitės ir moters kūne vykstančius procesus, mokoma 
gerbti kūną.
 Pakruojiškiai jiems patiems labai netikėtai sulaukė kvietimo tapti savanoriais. Po vienų 
šv. Mišių priėjo dekanas Remigijus Čekavičius ir pasiūlė tapti sužadėtinių rengimo sava-
noriais. Jis norėjo atkurti šeimos centrą, pasiūlė pagalvoti, ar Kazlauskai rastų laiko tokiai 
veiklai.
 „Man dabar tokia nuostaba ir juokas, kokiu netikėtu metu sulaukėme pasiūlymo. Šei-
moje buvo nelengvas laikotarpis. Meldėmės intensyviau, nes išgyvenome sunkumų ir pra-
šėme Dievo parodyti kelią, suteikti galimybę išeiti iš situacijos, kurioje buvome užstrigę. Ir 
Dievas parodė. Tą pasiūlymą taip suprantu“, – nusijuokia Audrius. Nusijuokia ir Monika, 
paantrindama, kad Dievas atsiuntė valtį, kai jie skendo.
 O tada, lankydami kursus, gavo tiek žinių, kad ir savo santuokos kreivę patiesino, ir su-
prato viso to prasmę – būtina sutuoktiniams ir sužadėtiniams išgirsti, kaip įveikti konfliktus, 
sunkumus, kaip nepridaryti sau ir kitam problemų.
 „Savanorystė neduoda finansinės naudos, bet dvasiniam augimui naudos – vežimu 
vežk. Juolab kad sutampa gyvenimo tikslas – semtis sau ir dalytis su kitais. Juk statistika 
baisi – išsituokia per 50 proc. porų. Klausdavome savęs, kodėl žmonės neranda išeities, 
kodėl suka skirtingais keliais. Radome daug atsakymų, pamatėme, kaip gyvename, kaip 
vartojame, kaip mus nejučia programuoja. Sužadėtinių kursuose pateikiamos nepaprastai 
vertingos žinios besituokiantiems, susituokusiems ir žinios, kurias būtina perduoti savo 
vaikams“, – kalba Audrius.
 Monika pritaria: ji buvo girdėjusi informacijos, kuri buvo padrika, nenuosekli. Todėl kur-
suose vis savęs klausdavo, kodėl nesužinojo to anksčiau, kodėl mokykloje to nemoko.

Kai šeima pastatyta ant smėlio
Audrius ir Monika su kolege savanore Pakruojyje parengė santuokai apie 40 porų. Net nedide-
liame mieste tai nėra daug, bet niekam ne paslaptis – bažnytinių santuokų mažėja.
 „Mes su viena pora dirbame individualiai, būdavome keturiese. Daugiausia buvome 
šešiese. Nemažai buvo emigrantų, mažiau pakruojiečių. Įdomiausia – žmonėms buvo stai-
gmena, kad Bažnyčia kalba labai plačiomis temomis, giliai, bet labai paprastai. Sugriau-
davome mitus, stereotipus. Nes patys per daug ką perėjome, kažką girdėjome, bet kodėl 
taip reikia, negalėjome pasakyti. O dabar žinome, kad yra tam tikrų rekomendacijų, kad 
neprisidarytume sau problemų, dėl savęs paties ar antrosios pusės gėrio“, – sako Audrius, 
apgailestaudamas, kad nė viena pora nepasakė besituokianti bažnyčioje todėl, kad tada 
Dievas padės keliauti per gyvenimą, padės likti tvirta šeima.
Audrius ir Monika supranta, kad jų šeimos tvirtumas neša kitiems liudijimą, kad šeima 
gali išlikti, kad gali būti tvirta, ištikima. „Kasdienybė juk daro savo, visose šeimose būna 
visko. Viešumoje matome daug gražių porų, bet šeimos ima ir sugriūva. Todėl, kad jos ne 
ant tvirto pamato pastatytos, o ant smėlio. Žinomi žmonės taip atvirai visą savo gyvenimą 
deklaruoja, nes iš to uždirba. Gal tai ir yra bėda?“ – svarsto Audrius.
 Pakylėti. Pakruojiškių Monikos ir Audriaus jausmai pakylėti iki šiol. Juk du vaikus augi-
nantys sutuoktiniai atnaujino savo santuokos įžadus, paliudijo meilę vienas kitam prieš 
Dievą, stebint tūkstantinei Šeimų šventės dalyvių miniai.

Tikėjimas stiprėjo gyvenant santuokoje
Ar sužadėtinius santuokai ruošiantys sutuoktiniai nuo mažumės buvo giliai tikintys?
Monika šypsosi – ji buvo pakrikštyta, priėjusi prie Pirmosios Komunijos, bet bažnyčią lankė 
tik per didžiąsias šventes. Nežinia, kas pastūmėjo, bet, besimokydama mokykloje etikos, o 
ne tikybos, nusprendė lankyti Sutvirtinimo sakramento kursus. O kai susitiko su Audriumi, 
kuris buvo giliai tikintis, vis ginčijosi. Nesakė, kad Dievo nėra, bet jos protas reikalavo įrody-
mų. Moteris norėjo teisingai pasirinkti. Visada realybę suvokė blaiviai, labiau tikėjo Darvino 
evoliucija, o ne dievokūra.
 Audrius tikėjo nuo mažens, nes mama lankė bažnyčią, tarnaudavo joje. Tėtis ateidavo 
tik per šventes, tačiau sūnui patarnauti bažnyčioje nedraudė. Vaikas net buvo kalbinamas 
tapti kunigu, bet jis pernelyg nesigilino į tokius pasiūlymus, o ir mama anūkų norėjo. Bū-
damas paaugliu ir studijų metais nuo tikėjimo dalykų nutolo, bet vėliau likimas suvedė su 
nauju Rozalimo klebonu Alfonsu Rimkumi. Kunigui nebuvo kur apsigyventi, tad mama pri-
ėmė į Rozalimo bendruomenės namus, o Audrius talkino, kai reikėjo pagalbos. Su kunigu 
daug kalbėjosi, diskutavo, pamažu grįžo ir noras būti arčiau Dievo. „Mus du kunigai sutuo-
kė Pašvitinio bažnyčioje. Gyvenant santuokoje, sustiprėjo ir tikėjimas“, – sako sutuoktiniai.
 Dabar jie sako matantys, kad Dievas tikrai laimina jų veiklą, šeimą. Į gyvenimą atėjo 
žmonių, liudijančių tikėjimą. Gautos žinios padeda saugoti tvirtą šeimą, o ir profesinis gy-
venimas suklestėjo.
 Monika yra šeimos gydytoja, dirba šeimos medicinos klinikoje, kuriai vadovauja jos 
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vyras Audrius, o savininkai yra jie ir Audriaus tėvai. „Turėjome viziją, padėjome vienas ki-
tam ir pavyko. Sekasi, nes abi gydytojos įdeda daug širdies. Nesukaks nė treji metai, persi-
kelsime į didesnes patalpas“, – džiaugiasi vyras.

„Su ja viskas buvo išskirtinai smagiai“
Monikai ir Audriui meilė atsitiko netikėtai. Jie mokėsi paralelinėse klasėse, bet nebendra-
vo. O kai teko bendrauti per laidos susitikimą, mergina net pyktelėjo ant neva arogantiško 
Audriaus. Besiruošiant namo, jaunuolis ją pakvietė šokti, vėliau abu išėjo pasivaikščioti... 
„Pradėjo jis man kalbėti, kas yra moteris, kas yra mama, koks ji stebuklas, nes gali išnešioti 
kūdikį. Suokė, suokė jis man... Iš jokio vyriškosios lyties atstovo nebuvau girdėjusi nieko 
panašaus. Kad moterį išaukštintų. Po truputį pradėjome susirašinėti“, – prisimena Monika.
 O Audrius taip pat suprato, kad Monika – moteris, su kuria gali kalbėtis įvairiausiomis 
temomis, ginčytis, diskutuoti. „Turėjau draugysčių, net skaudžių draugysčių, bet visada no-
rėjau moters, su kuria galima pasikalbėti. Turėjau nuojautą, kad dabar sutikta mergina bus 
ta tikroji. Su ja viskas vyko išskirtinai smagiai“, – sako vyras.
Galiausiai, kai Monikai reikėjo išvažiuoti į Vilnių tęsti medicinos studijų, jie nusprendė su-
situokti ir keliauti kartu rimtai – su Bažnyčios palaiminimu.
 „O dabar labai daug stebuklų nutinka gyvenime. Kas ne taip – iškart pagalba ateina. Tai 
knyga kokia nors iš dangaus nukrenta, tai paskaitose atsakymų išgirsti“, – juokiasi Monika.
 O ką daryti, jei pora susipyko tiek, kad, atrodo, išeities nebėra? „Reikia kalbėtis. O kai 
kalbiesi, reikia laikytis taisyklių, neteisti vienas kito. Sužadėtiniams visada sakau, kad jie 
leistų vienas kitam būti skirtingiems. Leiskime moteriai būti moterimi, o vyrui vyru. Antraip 
šeimos laužas ne šildys, bet nudegins“, – sako Audrius.

Straipsnis publikuotas https://www.etaplius.lt/ 2020 m.
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Modestas Patašius, „Kai susipykstama su  protu... griebiasi ugnies.  
2012.10.04  Kulautuvos Šv. Mergelės medinė bažnytėlė“.

Modestas Patašius, „Kai susipykstama su  protu... griebiasi ugnies.  
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Modestas Patašius, „Kai susipykstama su  protu... griebiasi ugnies.  
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Kazimieras Linkevičius, „Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilika“
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O k s ana  L au rut y te  

POLICIJOS 
SIELOVADININKĖ: 
„TAIP ŽAIZDOS TAMPA 
PALAIMINIMAIS“

„Pirmiausia pasakau, kas nėra sielovada“, – šypsosi vienintelė Lietu-
voje pareigūnų sielovada besirūpinanti ir oficialiai policijoje dirbanti 
vienuolė Fausta Palaimaitė. Šventosios Šeimos seserų vienuolijos 
sesuo rugsėjo pabaigoje lankėsi Šiauliuo se ir savaitraščiui „Etaplius“ 
atviravo: „Pačios skaudžiausios žmogaus žaizdos gali tapti palaimini-
mais, turtu, kurio iš tavęs niekas neatims.“

„Žmogus turi būti centre, o ne algoritmas“
Sesuo Fausta – ne tik Šventosios Šeimos seserų vienuolijos sesuo, teologijos mokslų dak-
tarė, bet ir Kauno apskrities VPK Valdymo organizavimo skyriaus specialistė bei Kauno 
tardymo izoliatoriaus Resocializacijos skyriaus specialistė, dirbanti su nepilnamečiais nu-
teistaisiais ir suimtaisiais. Apie nepilnamečių sielovadą įstaigoje, kurią vienuolė švelniai 
vadina kalėjimuku, šį kartą nekalbame. Angelų sargų dienos proga labiausiai smalsu iš-
girsti, ką gi jau beveik trejus metus policijos sistemoje veikia Fausta.
 Sielovadininkė dalijasi, kad pareigūnai duoda priesaiką, jog gins žmogaus teises ir 
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laisves, mūsų valstybę, negailėdami savo jėgų. Tam reikalingas tvirtas dvasinis ir etinis 
pamatas.
 „Kasdienybėje tai atrodo tiesiog darbas, tačiau kai pasitaiko sudėtingų situacijų, kur 
reikia tarnauti, tikrai užmirštant savo asmeninius interesus ir poreikius, rizikuoti sveikata 
ar gyvybe, ši priesaika, gilus vidinis apsisprendimas suteikia jėgos. Kad toje kasdienybėje 
neužsimirštume, reikia visokių priminimų. Tai gali atlikti ir sielovada. Džiaugiuosi, kad man 
patikėjo galimybę organizuoti jauniems pareigūnams pasiruošimo priesaikai mokymus, 
kad galiu lankyti atskirus padalinius, vesdama trumpus mokymus, kuriuose vienaip ar ki-
taip stengiuosi pakviesti sugrįžti prie pamato, ant kurio stovi visas asmens gyvenimas ir 
pareigūno tarnyba“, – kalba pašnekovė.
 Mokymų temas padiktuoja aplinkybės. Yra ir asmeninių susitikimų, teikiama pagalba, 
konsultacijos, motyvuojama, rašomi rašiniai į vidinį tinklaraštį. Fausta atvirauja, kad jai la-
bai patinka dalyvauti kartu su bendruomenės pareigūnais ir prevenciniuose renginiuose, 
svarbu ir socialiniai policijos bendradarbiai – pakalbėti apie tarpinstitucinį bendradarbia-
vimą, kad žmogus turi būti centre, o ne algoritmas, bei kaip reaguoti į įvykį. „Bažnyčios 
socialinis mokymas duoda visus atsakymus, kaip bendrijų gyvenimai turėtų funkcionuoti, 
tik mažai kas žino šiuos principus“, – sako vienuolė.

„Ačiū“, „prašau“, „atsiprašau“
„Aš pati žaviuosi pareigūnais, jų atsidavimu tarnybai, tokiu gyvenimo pasirinkimu dėl kitų, 
kuris nėra nei itin gerai apmokamas, nei itin gerbiamas, kuris reikalauja visur būti pavyz-
džiu, tenka nuolat išgyventi įtampą, nežinią, nuolat išlikti budriam, nes klaidos gali kainuoti 
gyvybę“, – kalba pašnekovė.
 Todėl ji stengiasi tiems žmonėms perteikti pagarbą ir dėkingumą, paskatinti siekti dva-
sinių dalykų, investuoti laiko ir jėgų į gyvenimo kokybės gerinimą, saugoti šeimos santy-
kius, ieškoti būdų sunkumams įveikti.
 Pastaruoju metu popiežius Pranciškus padiktavo mokymų temas. Jis dažnai kalba apie 
santykius, kad jie tampa daug šiltesni, vartojant tris žodelius: „ačiū“, „prašau“, „atsiprašau“. 
Tai tapo trijų Faustos paskaitų ciklu.
 „Pasakoju, kaip dėkoti, kas yra dėkingumas, iš kur jis kyla, kaip suprasti, kiek daug turiu. 
Dėstau apie dvasingumą, apie pačius paprasčiausius dalykus. Pareigūnai išgirsta ir tai, 
kad žmonai reikia padėkoti čia ir dabar, kai ji ką nors gero padarė, o ne po dviejų mėnesių 
ateiti su gėlėmis ir padėkoti „už viską“. Gali tada žmona pagalvoti, kad su kita permiego-
jai“, – juokiasi sesė.
 Vienuolė, nuolat besidalijanti savo įžvalgomis ir įkvėpimais feisbuke, prieš kelerius me-
tus įveikė Šv. Jokūbo kelią, tad viena jos paskaitų yra ir apie tai, kad gyvenimas yra kaip 
kelias, kad piligrimystė yra kaip mini gyvenimas.
 „Kopi į kalną kelionėje, vadinasi, lyg gyvenime išgyveni problemas, ligas, artimo žmo-
gaus priklausomybę, kai nežinai, kada tas sunkumas kelyje baigsis ir kaip dvasiniu lygme-
niu visa tai atsispindi“, – sako ji.

 Po pasivaikščiojimo Šiauliuose feisbuke Fausta parašė: „Radau paminklą chameleo-
nui. Ir ilgai galvojau apie prisitaikymą ir pataikavimą. Apie spalvas. Apie tapatumą. Apie 
savastį. Apie bendrystę.“

Dievas ateina į pagalbą, kai žmogus pats būna viską padaręs
Fausta paskaitas skaito ne tik Kauno apskrities policijos komisariatų pareigūnams, kartais 
keliauja ir į kitas apskritis. „Į sielovados studijas įeina ir psichologija, komunikacija, eduko-
logija, šios žinios labai reikalingos, tačiau visko vien psichologija negali atstoti. Žmogus 
gali sakyti, kad jam pakanka psichologijos, kam čia sielovada. Žinoma, galima rinktis, ta-
čiau daugeliu atvejų reikalingas tikėjimas Dievu ar aukštesne jėga, kad žmogus įdėtų savo 
jėgų į naudojimąsi visomis priemonėmis“, – kalba pašnekovė.
 Sielovadininkės teigimu, bendras dvasingumo principas yra toks, kad Dievas ateina į 
pagalbą tada, kai žmogus savo jėgomis jau būna viską padaręs, kas tik įmanoma. O jei 
nesinaudoja šiomis priemonėmis, nieko nebus.
 „Tai iliustruoja žinomas anekdotas apie žmogelį, kuris meldžiasi, kad išloštų loterijoje, o 
Dievas atsiliepia, kad bilietą pirma reikia nusipirkti. Na, aš sakyčiau, kad darbą, už kurį mo-
kamas norimas atlyginimas, bandyti susirasti. Dievas labai gerbia žmogų ir nieko nedaro 
už jį, ką jis pats ar su kitų žmonių pagalba gali padaryti. Toks yra dvasinio augimo kelias“, – 
paaiškina sesė.

„Sielovada – tuos perlus išsitraukti“
Kas yra sielovada? Pasak Faustos, pirmiausia reikia pasakyti, kas ji nėra. Su sielovada ne-
susidūręs žmogus bijo, nes galvoja, kad sielovadininkas privalomai klaus apie santykius su 
Bažnyčia, kada buvo išpažinties ir su kuo jis miega.
 „Iškart pasakau, kad nė vieno tokio klausimo nebus. Evangelijoje pagal Joną Gerasis 
Ganytojas 10 skyriaus 10 eilutėje sako: „Aš atėjau, kad žmogus turėtų gyvenimą – kad 
apsčiai jo turėtų.“ Visa sielovada – pagalba kitam žmogui, kad gyvenimo apsčiai – tikro 
gyvenimo, o ne pakaitinio –  jis turėtų“, – paaiškina vienuolė.
 Kai žmogus parūko „žolės“ ar ko nors kito pavartoja, dirbtinai susikuria euforinę bū-
seną, įsivaizduoja, kad tai yra „geras gyvenimas“. Bet tai nėra gyvenimas – tai gyvenimo 
naikinimas. Tokių veiksmų pasekmės yra žlugdančios. Gyvenimą teikianti pilnatvė ateina 
iš vidinių motyvų, meilės.
 „Žmogus turi atpažinti, kur gyvenimo trūksta ir kokius mažus dalykus gali padaryti, kad 
to gyvenimo būtų daugiau“, – kalba sielovadininkė.
 Kai po truputį pradedi eiti sąžiningumo link, atleidimo, atlyginimo už skriaudas, savęs ir 
tikrovės priėmimo, dvasinėje kelionėje tos žaizdos tampa palaiminimais, skaudžiausi daly-
kai tampa turtais.
 „Panašiai lyg su perlais. Kas nieko neišmano, nežino, kad kriauklėse yra perlų, neneria į 
dugną pasigrožėti ir jų nesusirenka. O galėtų būti milijonieriai. Turi žinoti, kur nerti, kaip kriau-
klę išsitraukti ir ją atsidaryti. Sielovada ir yra tuos perlus išsitraukti“, – šypsosi pašnekovė.
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„Dugno išmintis“
Nebūtinai pareigūnui, bet kokios profesijos žmogui, pasimetusiam pasaulio reikaluose, 
Dievo įvaizdis gali būti visoks: kvailas, senas, teisiantis, kontroliuojantis, piktas ir pan. „To-
kio Dievo nėra“, – šypteli Fausta, tęsdama, kad kartais Dievas leidžia žmogui visas pelkes 
išbraidžioti, kad šis galų gale pas Jį sugrįžtų.
 „Dievas sūnų palaidūną išleidžia iš namų ir priima grįžusį su džiaugsmu. Man nebai-
sūs tie kritiniai atvejai, kai žmogus kenčia, išgyvena netektį ir pan. Aš pati radau savo du-
gną, pabuvau savame pragare, todėl man nebaisus kito žmogaus pragaras. Dievas yra 
galingesnis, Jis gali išvesti. Nebūčiau perėjusi, sakyčiau, kad nesijaudintų, kad pagalvotų 
logiškai ir pan. O kadangi Dievas man davė malonę visa tai patirti, aišku, tai buvo nemaloni 
malonė, man nebaisu“, – sako Fausta.
 Žmonių, išgyvenančių netektis, susirgusių nepagydoma liga, tikrai daug. Ir sielovada 
čia gali daug padėti. „Man dangus tikrai yra, jis taip arti, tikresnis negu visa ši tikrovė. Čia 
juk tik įvadas į gyvenimą, šį įvadą reikia gražiai pabaigti. O miręs artimasis juk niekur neiš-
nyko, jis toliau gyvena ir greičiausiai gyvena daug geriau“, – sako pašnekovė.
 Kai Fausta pati išgyveno sunkumus, savo dugną, atrodė, kad gyvenimas kaip nors jau 
galėtų baigtis. Tačiau jis nesibaigė. Reikėjo įdėti daug pastangų, darbo, mąstymo, tai truko 
kelerius metus, o tada atėjo pilnatvė.
 „Net neįsivaizdavau, kad gali būti taip gera ir šviesu gyventi. Buvo labai sunkių akimirkų, 
bet šiandien jos yra mano turtas, suteikiantis galių priimti kitą žmogų ir jo kančią ir pabūti 
šalia viltimi bei šviesa“, – sako ji.

„Turi pradėti tarnauti kitiems“
Fausta sako nesutikusi beviltiškų žmonių. Jei augai vaikų namuose, buvai muštas, prie-
vartautas, tai nereiškia, kad esi jau nurašytas. Tai tik reiškia, kad turi daug darbo, kad visa 
tai taptų turtu. Tada turėsi tokį turtą, kurio iš tavęs niekas neatims. „Bet darbo bus tikrai 
daug“, – šypsosi ji.
 Dar vienas labai svarbus dalykas – išbraidęs savo dugną ir sukaupęs turtą, žmogus 
neišvengiamai turi pradėti tarnauti kitiems. „Tai 12 visų anoniminių programų žingsnis. 
Pažįstu žmonių, pavyzdžiui, alkoholikų, kurie vos tik liaujasi tarnauti, grįžta atgal. Tas mūsų 
pats baisiausias dalykas, kuris būna išgydytas, turi milžinišką galią nešti kitiems žinią. Įgyji 
drąsos eiti ten, kur sveiku protu vadovaudamasis niekada neitum, sakyti dalykus, kurių 
niekada nepasakytum. Tai tarsi dinamitas, nebeleidžiantis ramiai gyventi. Jei bandai ramiai 
gyventi, nieko neišeis. Įgytas turtas yra skirtas dalytis“, – sako sielovadininkė.
 Visi žmonės turi skaudulių, bet kai juos paliečia Dievas, įgyja didžiulę išmintį. Tačiau 
kiekvienas turi laisvę rinktis – galima ir visą gyvenimą nugyventi, kolekcionuojant nusi-
vylimus. „Štai toks tas sielovados darbas. Turi leistis su žmogumi į jo visiškai individualią 
kelionę. Neturiu teisės sakyti, kaip jis privalo gyventi, – jis turi sąžinę, ji jam ir pasakys. 
Aš tik skatinu išdrįsti priimti gyvenimo apstybę, o tai neišvengiamai viską keičia“, – kalba 
pašnekovė.

Dalyvauti pasaulio sukūrime
Faustai ėmus kalbėti apie sielovadą, žodžiai, rodos, liejasi savaime. Ji sako nemokanti kal-
bėti su žmogumi, kuris nėra sielovadinis. Pradeda kalbėtis ir mato, kur jo gyvenime trūksta 
gyvenimo. Ir taip norisi, kad žmogus jo pasiimtų.
 „Yra užsispyrusių žmonių, bet yra ir tokių, su kuriais pajunti dvasios bendrystę, matai, 
kad jis toje pačioje dvasioje gyvena“, – sako sesuo.
 Kai žmogus supranta, kad šis gyvenimas jam kaip užduotis, ima keistis. „Dievas nenori 
kančių, kad tu, rupūže, dabar sirgtum, išgyventum netektis. Svarbiausia suvokti, kad turi 
pabusti iš savo rūpesčių. Visi žmonės patiria sunkumų darbe, su kolegomis, artimaisiais, 
sveikatos, finansinių. Bet sielovada yra orientuota į pilnatvę“, – kalba pašnekovė.
 Fausta primena istoriją iš Motinos Teresės gyvenimo. Jos asistentė, tvarkiusi įvairius 
reikalus, labai dažnai Teresei pranešdavo, kokių problemų kyla. Motina Teresė vieną dieną 
jai pasakiusi, kad nenori girdėti apie problemas, nes tai yra Dievo dovanos. Tad sykį, kai oro 
uoste keletą valandų buvo atidėtas skrydis, asistentė jau ėjo pranešti, kad yra problema, 
nes jos pavėluos į konferenciją, bet jau besižiodama tai sakyti staiga prisiminė Teresės 
pastabą ir pranešė: „Mes turime dovaną: skrydis atidėtas dviem valandoms.“ Motina Tere-
sė apsidžiaugė dovana ir nuėjo ramiai pasimelsti į oro uosto koplyčią. Tai yra tikra, kiekvie-
noje problemoje galime atrasti dovaną. Nėra lengva, bet būtina.
 Fausta sako, kad jai labai patinka Biblijos pasakojimas apie pasaulio sukūrimą ir jai 
labai gražu pačiai dalyvauti pasaulio kūrime. „Dievui nereikia, kad mes dirbtume iki išse-
kimo, gal visai nedaug jam reikia darbų, bet atliktų su dėkingumu ir meile. Jis suteikia tiek 
jėgų, kiek reikalinga, o ne kiek kažkas suplanavo. Dievas nereikalauja daugiau, nei tu gali. 
Kai žmogus supranta, kad dalyvauja pasaulio kūrime, o ne vien įgyvendina planus, tada 
džiaugiasi savo gyvenimu, randa, kur reikia meilės pridėti į kasdienius darbus“, – kalba ji.
 Pajutę, kad su Dievu esame vienoje komandoje, galime sukurti daugiau gėrio. Ne 
kiekiais ir skaičiais tai matuojama. Žmogaus reikalas savo dieną pripildyti dėkingumo ir 
džiaugsmo. „Kas padaryta be dėkingumo ir džiaugsmo, tas yra brokas. Tai netinka dan-
gaus karalystei“, – sako Fausta.

Straipsnis publikuotas https://www.etaplius.lt/ 2020 m.
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Ramūnas Guiga, „Gabijos šnabždesys“

Ramūnas Guiga, „Kupolė: žolynų burtai“
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Ramūnas Guiga, „Saulėgrįžos apeigos II“

Ramūnas Guiga, „Saulėgrįžos apeigos I“
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O k s ana  L au rut y tė

„VAIKAI – TAI KELIAS  
Į ŠVENTUMĄ“ 

Motinos dieną Kelmės r. Padubysio kaime gyvenančios Linos 
Talandienės diena prasidės kitaip. Miegamojo durys prasivers 
ir į plačią šeimyninę jos ir sutuoktinio Žano lovą sušoks šešiese: 
Gabrielė, Mykolas, Rapolina, Pranciškus, Augustinas ir Guoda 
Marija. Bus daug bučinių, gėlių, juoko, bus ir maldų už prieš 
kelerius metus dangui gimusį 6-metį Jurgį. Ir tada Lina palaim-
ingai atsidus: „Pilnatvė.“

Guoda Marija – paguoda iš dangaus
Sausį Linai sukako 40 metų ir, glausdama prie krūtinės dar dvejų metukų neturinčią 
Guodą Mariją, ji meldžia, kad turėtų pakankamai laiko visą įmanomą motinišką dėmesį 
skirti mažiausiai dukrai. Nes jei ims lauktis aštuntos atžalos, natūralu, kad mažylė dėme-
sio, kurio būtina gauti apsčiai, gaus jau mažiau. Be to, ir Linai ši mažiausia dukrytė – tikra 
paguoda. Kai prieš trejus metus avarijoje žuvo šešiametis sūnus Jurgis, Lina žinojo, kad 
Dievas atsiųs paguodą. Štai ir gimė mergytė, kuriai, kaip tikrai paguodai, duotas Guodos 
Marijos vardas.
 Padubysio kaime gyvenančių Linos ir Žano Talandžių šeima žinoma visoje šalyje. Žaną 
nuolat galima išvysti laikraščių puslapiuose ir televizijoje kaip bendruomenės priklauso-
miems žmonėms įkūrėją ir vadovą. Lina lieka tarsi šešėlyje, jos beveik niekur žiniasklaidoje 



126 127Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdaiReligijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai

nematyti, bet vyras ne kartą yra pasakęs, kad 99 proc. to, ką daro jo šeima, kas jis yra dabar, 
yra jo žmonos ir vaikų mamos Linos dėka.
 Su Lina kalbamės telefonu, kai ji leidžia laiką savo mėgstamame darbe. Už šešių kilo-
metrų nuo namų yra sodyba, kurioje gyvena ir darbuojasi vyrai, bandantys įveikti priklauso-
mybes. Sodyboje auginami galvijai, o Lina iš ožkų ir karvių pieno gamina grietinę, sviestą, 
varškę ir sūrius, kurių ypatingas skonis dėl specialios fermentacijos sename rūsyje stebina 
net išlavintą gurmanų skonį. Vaikus tuo metu, kai mama išeina į darbą, prižiūri tėtis ir Lina 
šias kelias valandas labai brangina. Ne dėl to, kad pabūna su savimi, gamta ir malda, kai 
žingsniuoja per žydinčias pavasario pievas į namus. Ir net ne tada, kai, paragavę jos sūrių, 
žmonės nustemba, ar tik ne į Olandiją ar Prancūziją bus patekę. Labiausiai jos akys švyti, 
kai mato, kas nutinka priklausomybių sudaužytiems vyrams, kai jie susitinka su Dievu, kai 
atgauna prarastus gyvenimus.
 „12 val. dienos sėdame gerti arbatos. Pasikalbame, kas iš kur atvažiavo, kam kokios 
bėdos. Išgirstu gyvenimo istorijas, pati paliudiju. Auga bendrystė ir draugystė, matai, kaip 
skleidžiasi žmogaus gyvenimas, iš kokių nesąmonių jį Dievas ištraukė. Žmogus suklupo ir, 
kai matai, kaip gražiai jį Dievas veda, nėra didesnio džiaugsmo. O kai nuveži žmogų pas 
kunigą pirmos gyvenime išpažinties ar pokalbio... Jis išėjęs džiaugiasi, kaip jam gera, kad 
niekada tokio gerumo nėra patyręs. Joks psichologas taip nepadės. Man toks džiaugsmas 
dėl tos malonės, kad gali būti šalia ir pamatyti stebuklą, kaip žmogus susitiko su Viešpačiu, 
visu kūnu, visa esybe Jį patyrė“, – sako moteris.

Socialinis darbas – krikščionio gyvenimo būdas
Septynių vaikų mama sako visada norėjusi turėti gausią šeimą. Kol iki pilnametystės gyveno 
su tėvais Pakruojyje, jos mylimiausias serialas buvo „Be namų negerai“. „Įsivaizdavau didelį 
stalą, prie kurio sėdi ne tik šeimos nariai, bet ir tie, kuriems reikia bendrystės“, – sako ji.
 Mergaitė panoro tapti socialine darbuotoja, pradėjo studijuoti Vilniaus universitete ir 
įtikėjo. Kartu su atsivertimu atėjo ir suvokimas, kad socialinio darbuotojo profesijos moky-
tis nereikia. Juk tai yra krikščionio gyvenimo būdas. Kam mokytis to, kuo turi gyventi, kaip 
turi elgtis kasdienybėje?
 Tiesa, kol dar mokėsi, savanoriavo J. Matulaičio parapijoje, tada metus Vokietijoje, 
grįžusi išlaikė baigiamuosius egzaminus, bet bakalauro darbo neparašė. „Norėjau kad 
darbas būtų tikras, išgyventas, iš patirties, prasmingas, galvojau parašyti vėliau, nes no-
rėjau padirbėti bendruomenėje, tik nežinojau, kur ją rasti. Ir kartą kolegė pasiūlė vykti į 
Pakutuvėnus (Pakūtą – aut. past.), nes ten vienuoliai pranciškonai ieškojo socialinio dar-
buotojo pusei etato už 200 Lt algą. Niekas įsipareigoti nenorėjo“, – prisimena moteris.
 Lina tikrai bijojo vykti į bendruomenę, kurioje gyveno alkoholikai ir narkomanai, gynėsi 
turinti patirties tik su vaikais, bet paskambinęs brolis Gediminas Numgaudis OFM nura-
mino. Pasakė, kad narkomanai – tie patys vaikai, tik su barzdomis. Taip jaunutė socialinė 
darbuotoja atvažiavo į Pakutuvėnus, kur susipažino su ten gyvenančiu Žanu – alkoholiku, 
už nusikaltimus sėdėjusiu keliuose kalėjimuose.

Laimės akimirkos lyg iš dangaus
Po gero pusmečio nuo per didelio krūvio Lina pervargo ir nusprendė išvykti. Įsidarbino 
picerijoje Vilniuje ir pradėjo Dievo prašyti antrosios pusės. Labai norėjo šeimos, vaikų ir 
pastebėjo vis pagalvojanti apie Žaną. Su juo Pakutuvėnuose dažnai pasitardavo, bet į 10 
metų vyresnį vyrą labiau žiūrėjo lyg į brolį. Įkyrias mintis vijo šalin, nes tikrai nenorėjo, kad 
kalėjimus išmaišęs ir savo kriminalinę praeitį poetizuojantis alkoholikas taptų jos vyru. Bet 
Dievo planas buvo kitoks. Žanas Linai prisipažino mylintis, Lina taip pat buvo apstulbinta 
savo jausmų. Atsitiko meilė. Jie susituokė, prieš 14 metų gimė vyriausia dukra Gabrielė. 
Dar po metų Mykolas, ir šeima buvo labai gausiai apdovanota.
 Lina ir Žanas svajojo būti naudingi kitiems, tad netikėtai atrado parduodamą sodybą 
Dubysos pašonėje. Taip šeima įsikūrė Padubysio kaime, čia gimė kiti penki jų vaikai – 11-
metė Rapolina, Jurgis (žuvo 6-erių), 6-metis Pranciškus, 4-metis Augustinas ir 2-ejų Guoda 
Marija.
 Didelį būrį vaikų auginanti Lina neslepia – tikrai būna sunkių akimirkų, ligų, nelaimių, 
būna, kad pavargsta nuo nesibaigiančio triukšmo ir netvarkos. Tačiau matyti, kaip vaikai 
rūpinasi vienas kitu, kaip puola į pagalbą, nors prieš sekundę buvo susipykę, – laimės aki-
mirkos lyg iš dangaus.
 Lina didelę dalį vaikystės praleido Stačiūnų kaime pas močiutę ir šis laikas jai buvęs 
pats gražiausias. Ten išmoko įvairių kaimo ūkio darbų, net vaikus prižiūrėti, nes giminaičiai 
dažnai paprašydavo pagalbos. Todėl ji visiškai nebijojo lauktis, gimdyti ir auginti, nes visa 
tai buvo artima ir sava.
 „Besilaukiančios moterys dažnai guodžiasi visko bijančios, pavyzdžiui, kad pritrūks 
lėšų išgyventi, bet tai neturi jokio pagrindo. Brolis Paulius Vaineikis OFM mano draugei 
yra pasakęs, kad kai gimsta vaikas, Dievas jam vilkiką sauskelnių ir maisto iš paskos at-
siunčia“, – juokiasi moteris, sakydama, kad dabar turi visko net daugiau, nei norėjo. Be to, 
ji puikiai žino, kad vaikai, dabar padėdami jai prižiūrėti jaunesnius brolius ir seses, tikrai 
žinos, kaip auginti savo vaikus.
 Lina svarsto, kad sunkiausia, auginant būrį vaikų, susitarti ne su jais, o su savimi. „Vaikai 
viską iškelia į paviršių, iki kaulų čiulpų patikrina, parodo, kiek pats turi meilės, kantrybės, 
tarnystės, egoizmo, ar gebi atsiprašyti. Vaikai geriausiai palydi į šventumą. Dažnai junti, 
kad Dievas vaikų lūpomis kalba“, – šypsosi ji.
 Dar moteris žino, kad sekmadienį iš pat ryto visi vaikai sugužės į jųdviejų su Žanu lovą. 
O ko gaus Motinos dienos proga dovanų – jai paslaptis.
 „Nesistengiu net galvoti, kaip bus, nes žinau, kad Viešpats geriausiai pradžiugina ir nu-
stebina. Kai pasakau Marijai, kad į jos rankas atiduodu šventę, viską Dievas taip suplanuoja... 
Lieka tik džiaugsmas ir nuostaba. Mums niekada nė į galvą taip neateitų“, – juokiasi Lina.

Straipsnis publikuotas https://www.etaplius.lt/ 2020 m.
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Virgilijus Usinavičius, iš serijos „Kryžių kalno ir Žemaičių Kalvarijos atlaidai“
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Virgilijus Usinavičius, iš serijos „Kryžių kalno ir Žemaičių Kalvarijos atlaidai“
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Virgilijus Usinavičius, iš serijos „Kryžių kalno ir Žemaičių Kalvarijos atlaidai“
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Virgilijus Usinavičius, iš serijos „Kryžių kalno ir Žemaičių Kalvarijos atlaidai“
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Virgilijus Usinavičius, iš serijos „Kryžių kalno ir Žemaičių Kalvarijos atlaidai“



138 139Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdaiReligijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai

Virgilijus Usinavičius, iš serijos „Kryžių kalno ir Žemaičių Kalvarijos atlaidai“
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Virgilijus Usinavičius, iš serijos „Kryžių kalno ir Žemaičių Kalvarijos atlaidai“
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Virgilijus Usinavičius, „Prašymas“

Elektroninis straipsnių ir nuotraukų rinkinys „Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos 
žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai" parengtas įgyvendinant projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: 

įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją", kuris finansuotas Aktyvių piliečių fondo pagal EEE finansinį 
mechanizmą (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org). Projekto vykdytojas Naujųjų religijų 

tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) ir partneris Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) tikisi, jog didesnė 
informacijos sklaida įvairiose visuomenės grupėse apie religinę įvairovę ir religijos laisvę paskatins 
kritišką visuomenės požiūrį į religinių mažumų stigmatizavimą, neigiamų „etikečių“ klijavimą, atsiras 

daugiau prielaidų suprasti ir toleruoti žmonių teisę išpažinti įvairias religijas, turėti skirtingus įsitikinimus.
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