Rusai stačiatikiai ir sentikiai Lietuvoje
Vysk. Petras Būčys
1.

Kaip ši statistika atsirado

J. E. Kauno Arkivyskupas Juozapas Skvireckas 1935 m. vasario mėn.
9 dien. išsiuntinėjo savo arkivyskupijos klebonams ir filijalistams klausi
mų lapus, norėdamas sužinoti, kiek jo valdomoje teritorijoje yra katalikų,
kiek kiekvienos kitokios tikybos žmonių ir kiek laisvamanių. Aš apsiėmiau
apdirbti gautąją tuo būdu medžiagą. Antrojo Katalikų Lietuvių Moksli
ninkų ir Mokslo Mėgėjų suvažiavimo rengėjai kvietė mane paruošti paskai
tą teologų sekcijai tame pačiame suvažiavime. Nebaigęs tikybinės statis
tikos darbo, nenorėjau imtis kito uždavinio, bert Akademija iš kitų Lietuvos
vyskupų išgavo panašios tikybinei statistikai medžiagos ir ją man pavedė.
Tokiu būdu susidarė du uždaviniai, ir aš apsiėmiau atlikti abu.
Iš Kauno arkivyskupijos atsakymų nesulaukta gana daug. Kadangi
miestuose viena pusė gatvės priklauso vienai parapijai, o kita — kitai, ir be
to, tos pačios tikybos žmonės mieste dažnai kraustosi iš vieno buto į kitą,
tai Kaune sudaryti tikybų statistiką parapijomis yra ypačiai sunku. Ma
žesniuose miestuose mažiau sunkumo, bet juo didesnis miestas, juo daugiau
kliūčių parapijinei tikybų statistikai ir mažiau tikslumo joje.
Iš Kaišadorių vyskupijos netrūksta nė vieno atsakymo.
Iš Panevėžio vyskupijos tetrūksta tiktai iš Stelmuižės, bet tas trūku
mas nieko nekenkia statistikai, kadangi Stelmuižė sujungta su Imbradu,
iš kurio atsakymas gautas.
Iš Telšių vyskupijos trūksta atsakymų iš keturių vietų.
Iš Vilkaviškio vyskupijos atsakymų nedavė dvi parapijos: Aleksotas ir
Liubavas. Šioje pastarojoje vietoje maža rusų, bet neturėjimas žinių iš
Aleksoto labai atsiliepia bendrajai dekanato ir vyskupijos statistikai.
Visai nėra žinių iš Klaipėdos prelatūros, bet tenai iki 1923 m rusų ne
buvo visai, o pastaraisiais laikais atsirado tiktai Sovietų konsulato tarnau
tojų ir Lietuvos valdininkų bei jų šeimų. Tačiau jų skaičius nedidelis.
Iš visos nepriklausomosios Lietuvos, Klaipėdos krašto neskaitant, ži
nių trūksta iš 9 parapijų ir 14 filijų. Parapijų Lietuvoje yra 439, o filijų
su priskirtomis apylinkėmis 62 ir kitokių 24, neskaitant šiaip bažnyčių
(vienuolynų, įgulos bažnyčių, koplyčių įstaigose). Pravoslavų ir sentikių
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statistikai turi reikšmės tiktai parapijos ir tos filijos, kurios dirba ganyto
javimo darbą. Tokių yra viso labo 525. Atsakymų trūksta iš 23 vietų, t.y.
1,1075%.
2. Mokslinė šios medžiagos vertė.
Ta vertė nėra didelė, nes visose vyskupijose didelėje atsakymų dalyje
katalikų skaičius parapijoje duodamas žymiai mažesnis negu 1935 m.
Elenche. Jei tie skaičiai būtų teisingi, tai jie reikštų katastrofą, būtent,
staigų ir neišaiškinamą katalikų mažėjimą. Kadangi maro Lietuvoje 1935
m. nebuvo, tai katalikų sumažėjimas turėtų reikšti daugelio atsimetimą
nuo katalikybės. Atsakymuose į Kauno arkivyskupijos klausimų lapą atsi
metimai būtų turėję pasireikšti dideliais skaitmenimis apostazijų skiltyje.
Tačiau to visai nėra. Jei 1935 m. katalikų skaičius būtų pasibaisėtinai
sumažėjęs, tai 1937 m. Elenche katalikų skaičiai turėtų būti mažesni, bet
ir to nėra.
Kadangi šiuo raštu nemanau ko nors skųsti, nei netiesioginiu būdu
įduoti tiems, kurie turi teisės bausti apsileidėlius, tai neminėsiu nė vardų.
Su statistika dirbančiam žmogui neįmanoma, kaip septyniuose deka
natuose galėjo lygiai tiek gimti, kiek ir mirė: nė vieno viršaus, nė vieno
mažiau; ir tai ne vien visoje 313.000 su viršum žmonių masėje, bet ir
kiekvienoje septintojoje jos dalyje. Tokio stebuklo demografijos mokslas
dar niekur nėra užėjęs. Nei gamta, nei Dievas tokių „stebuklų“ nedaro.
Čia yra paprastas statistikos rašymas iš atminties. Nepykstu ant tų, kurie,
matydami mane vargstant su statistikomis, primindavo pasakėčios beždžio
nę, nuoširdžiai prakaitavusią be jokios naudos. Žinoma, kad prisiųstoji man
statistinė medžiaga nebuvo pirmos rūšies1. Bet aš vis gi nesijaučiu dirbęs
tuščią ir paiką beždžionės darbą.
3. Šio darbo tikslai.
Iš to, kad aš minėjau kunigų darytojo darbo trūkumus, negalima da
ryti išvados, kad kitur atsakymai būva vertingesni. Tų pačių trūkumų ra
sime visur, ne vien dvasiškijoje. Galėčiau paminėti kai kurias pasauliečių
daromąsias statistikas dar mažiau vertas mokslo žvilgsniu. Daug laiko su
gaišęs su blogąja medžiaga, dabar jau turiu pagrindo ir teisės pasakyti
broliams kunigams, kad jau laikas mums imti žmoniškai statistiškai sekti:
a) kiek ir kokių žmonių turime tose srityse, kuriose darbuojamės, b) kas
ir kaip veikia mūsų katalikus, c) kaip veikia mūsų katalikai tuos, su ku
riais gyvena, tą pačią žemę dirba, tuos pačius vargus vargsta.
1
Redakcija buvo pažadėjusi autoriui, kiek galint, užpildyti prisiųstoje medžiagoje
pasitaikančias spragas. Bet tatai jai nepavyko dėl tų pačių priežasčių, kurias autorius
čia taip apgailestauja. Red.
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Yra dar ir antros naudos iš mano darbo. Jis kreipėsi į rusus, likusius
mūsų tėvynėje po Didžiojo karo, prieš kurį jie buvo atvykę mūsų rusinti,
ir nukatalikinti. Tuos tikslus turėjo rusų valstybė mūsų krašte; tiems tik
slams rusai buvo įgyvendinti mūsų šalyje, dažniausiai, konfiskuotose že
mėse. Ėjo smarki ir lietuviams sunki kova tarp rusų pravoslaviškos ir
lietuvių katalikiškos kultūros. Šiandien neprotinga ir pavojinga būtų krykš
tauti, džiaugtis ir didžiuotis laimėjimais, o visai nedora ir abiem pusėm ža
linga būtų tą kovą atnaujinti keršto ar piktumo sumetimais. Šiandien
betgi mums reikia pažinti padėtį ir žinoti, ką mes turime daryti, kad už
gesęs gaisras neužsidegtų iš naujo.
Amžina įvyktų taika, jei rusai, pasilaikydami savo tautybę, kalbą,
apeigas, papročius ir net savą atskirą hierarchiją, sueitų į tą tikybos vie
nybę, kuri buvo iki XIII a. Ta vienybė dar tebebuvo stipri, kai ste
bukladario šv. Mikalojaus kūnas buvo gabenamas iš Miros į Barį, iš atsime
tusios nuo vienybės Likijos, į tebesančią vienybėje Pugliją. 1917 m. ru
denį, kada Maskvoje buvo susirinkęs visos Rusijos bažnytinis sinodas, žy
mus pravoslavų mokslininkas, profesorius ir protojeriejus Bulgakovas pa
siūlė įtraukti į Sinodo darbotvarkę punktą: peržiūrėti Rusų Bažnyčios san
tykius su Rymo patriarchatu. Pasiūlymas buvo įtrauktas, bet liko ne
svarstytas, nes komunistai išblaškė sinodą, neduodami jam baigti užsi
brėžtų darbų. Kas negalėjo įvykti dėl priešų pavartotos jėgos, tą turėtu
me padaryti šiandien. Prieš įvykdant reikia pažinti save ir tuos, kuriuos
kviečiame į vieningą darbą Kristaus Bažnyčios pavojams sumažinti.
Nors tat ši statistika nėra tobula, bet ji visgi mums aiškiai parodo,
kiek ir kur yra pravoslavijos židinių Lietuvoje, kokia jų gausybė. Nors
skaičiuose ir yra klaidų, bet žymu, kur didesnis, kur mažesnis židinys. Tie
patys klausimai tokiu pat tikslumu, arba, geriau sakant, netikslumu aiškėja
ir iš sentikių religinio gyvenimo Lietuvoje.
4. Bažnytinė vienybė.
Betyrinėjant statistinius klausimus ir sueinant su žmonėmis aiškėja ir
pats svarbiausiasis klausimas, būtent, ar ryšis stačiatikiai peržiūrinėti savo
santykius su Rymo patriarchatu. Sentikiai yra labai griežti. Jų liaudis,
daugiau kaip 90% į šį klausimą atsakytų neigiamai. Jie tik tuo atveju im
tųsi vienybės klausimą svarstyti, jei visos lotynų apeigos būtų panaikintos,
jei visi vakarų katalikai būtų perkrikštyti triskart panardinant vandenyje.
Sentikių vadai netaip griežti, bet jie nekovos su savo liaudies nusistatymu,
nors šiaip gali toli nukrypti nuo senosios tikybos, bet tik tuose dalykuose, į
kuriuos liaudis nekreipia dėmesio.
Stačiatikių pasauliečių daugumas savotiškai jungia tikybą su tautybe,
manydami, kad Rymo patriarcho teisių pripažinimas esąs rusų tautos tei-
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sių atsižadėjimas naudai tų tautų, kurias Rusija valdė šimtą su viršum metų,
būtent: Lietuvai ir Lenkijai. Pravoslavų pasauliečių dalis, kuri sveikai at
skiria politikos, tautos ir tikybos klausimus, laiko pasauliečiams neleistinu
daiktu, dvasiškijos nevedamiems, eiti savais keliais tikybos dalykuose.
Bet dabartinė stačiatikių dvasiškija Lietuvoje tebegyvena tomis pačiomis
mintimis ir tais pačiais jausmais, kuriais gyveno, ir tais pačiais tikslais, ku
riuos vykdė prieš 1914 metus.
Suprantant tą visa, negalima pykti ant tų, kurie mano pastangas, su
kelti rusuose susidomėjimą Bažnyčios vienybės reikalu, laiko tuščiu darbu.
Visai nepykdamas, aš savotiškai didžiuojuosi esąs paikas dėl Kristaus
(1 Kor. 4, 10).
Norėdami vienybės mes turime pažinti ir taisyti savo klaidas ir kal
tes, kurios gal tą vienybę apsunkinti ir sutrukdyti. Nemanykime, kad
klaidų ir kaltybių tėra tik pusėje tų, su kuriais norime vienytis. Savo pu
sėje silpnybių ir klaidų ieškodami kai kurie vienybės trokštantieji katali
kai nuėjo per toli, nes užmiršo, kad Katalikų Bažnyčia buvo ir tebėra V.
Jėzaus vienatinė Bažnyčia. Dogmatiškai suklysti ji negalėjo ir nesuklydo.
Klaidų ir silpnybių mes turime ieškoti ne Bažnyčioje, o žmonėse, pirmiausia
savyje. Labai svarbu yra turėti kantrybės išklausyti nemalonių priekaištų
Ir turėti drąsos pripažinti tiek tiesos, kiek jos yra juose. Tiesa mus iš
gelbės (Jon. 8, 32).
5. Stačiatikybė ir Lietuvos valstybė.
Kun. Vladas Mironas rašo: „Pradėjus Lietuvai nepriklausomai gy
venti, tikybų padėtis pakitėjo. Mūsų konstitucija skelbia tikybų laisvę,
tai yra visos tikybos juridiniu atžvilgiu yra lygios, visoms tikyboms yra
leista tvarkytis jų vidaus kanonais — gyventi savo tvarka. Vyriausybė
tiktai to reikalauja, kad tie kanonai būtų suderinti su mūsų valstybės
įstatymais“2.
Lietuvos vyriausybė visuomet buvo palanki mūsų šalies stačiatikiams.
Arkivyskupas Eleuterijus atvyko Kaunan iš Lenkijos kalėjimo. į kurį Jis
buvo patękęs dėl to, kad nenorėjo pripažinti stačiatikių autokefalijos Len
kijoje. Jo nuomone, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir kitų buvusiųjų Rusijos
valdžioje žemių pravoslavai turi būti klusnūs Maskvos metropolito įsakymų
vykdytojai. Apsigyvenęs Lietuvoje metropolitas Eleuterijus gauna iš vals
tybės stambią algą ir dažnai žymių pašalpų statyboms.
Palankumas reiškiamas ne vien jo asmeniui, bet ir jo vedamoms įstai
goms. Subsidijų duota jo globoje esančiai rusų gimnazijai statyti (200.000
litų), naujai katedrai užbaigti (80.000) ir kitiems dalykams, neturintiems
2
„Tikybos Nepriklausomoje Lietuvoje“ leidinyje „Pirmasis Nepriklausomos Lietu
vos dešimtmetis“, Kaunas, 1930, p. 386.
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asmeninio pobūdžio. Kunigas Mironas, buvęs tikybų dalykų referentas
tiesioginėje ministerio žinioje, paskelbė duomenų, rodančių, kiek kuri ti
kyba gauna pinigo iš Lietuvos iždo. Pasirodo, kad vienam katalikui me
tams tenka 79 centai, o vienam stačiatikiui 2 litai, t. y. pustrečio karto
daugiau3. Kun. Mironas nepridėjo, kad Lietuvos iždas naudojosi tomis
žemėmis, miškais ir ežerais, kuriuose iš katalikų Bažnyčios paėmė valdyti
imperatorius Mikalojus I, o iš pravoslavų Bažnyčios Lietuva nėra gavusi
jokių kilnojamų nei nekilnojamų turtų.
Lietuvos Vyriausybės palankumas stačiatikiams pasireiškia dar ir tuo
mi, kad valstybės tarnyboje, žiūrint konfesinio gyventojų santykio, kur kas
didesnis nuošimtis yra stačiatikių negu katalikų. Tai nėra sistemos už
davinių vykdymas, bet tai lengvai suprantamas minčių giminystės reiški
nys. Beveik visi rusai inteligentai Lietuvoje yra veiklūs tautininkų parti
jos ir jos organizacijų nariai. Jiems visiems bendra: pirma tautybė, pas
kui tikyba ir dvasios reikalai.
Rusai yra taip jautrūs savo rusiškos tautybės suprematijos gynėjai,
jog dėl to negali pripažinti nė Kristaus suteiktų šv. Petrui bei jo įpėdi
niams teisių ir pareigų vienatinėje Dievo Bažnyčioje. Kaip tas rusiškos
tautinės suprematijos, mano nuomone, klaidingai išpūstas jautrumas de
rinasi su lietuviškuoju nacionalizmo absoliutu, aš nepajėgiu suprasti, bet
neturiu nė reikalo šį klausimą gvildenti.
Statybos žvilgsniais stačiatikiai Lietuvoje kur kas geriau aprūpinti už
Katalikų Bažnyčią. Viena šventykla išeina nepilnai 200 stačiatikių ir 2395
katalikams. Beveik visos stačiatikių šventyklos yra mūrinės, o daugumas
katalikų bažnyčių medinės. Nelyginamai laimingesni yra stačiatikiai už
katalikus ir dvasiškijos atžvilgiu, nes turi vieną kunigą 748 žmonėms, o
katalikai 1273 tikintiesiems, t. y. beveik dusyk mažiau. Šiuos dalykus
gerai žino stačiatikiai Lietuvoje, privalu tai žinoti ir katalikams.
Sentikių Lietuvoje, kun. Mirono iš oficialių šaltinių gautomis žinio
mis, yra 32.149. Mes žinome, kad jie turi 53 šventyklas ir apie 60 pamal
dų vedėjų; taigi viena šventykla tenka 606 tikintiesiems. Keletas pamal
dų vedėjų dirba centro valdyboje ir kapelionauja Lietuvos kariuomenėje,
kurioje yra ir sentikių. Beveik visos, išskyrus penketą, sentikių šventyklos
yra medinės.

6. Centro administracija.
Kaune kas metai pasirodo Russkij Kalendar. Jis yra išėjęs ir 1936 m.
Nors jame pasitaiko ir klaidų, bet žinias apie rusų Bažnyčios centri
nę valdybą geriau yra imti iš to kalendoriaus, negu iš rusams svetimų šal
3

Op cit 390 p.
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tinių. Gaila, kad šis leidinys beveik visai neduoda biografinių žinių apie
arkivyskupą Eleuterijų, Lietuvos s t a č i a t i k i ų aukščiausiąjį ganytoją.
Prieš Didįjį karą Kaune neturėjome stačiatikių vyskupijos ordinariato; te
buvo tik vyskupo vikaro rezidencija. Vilniuje buvo ordinariatas. Oficialiuose
raštuose vilniškis stačiatikių aukštasis ganytojas turėjo arkivyskupo var
dą. Neoficialinėje kalboje senieji šio krašto gyventojai stačiatikiai savo
arkivyskupą tituluodavo metropolitu dėl to, kad jis buvo Juozapo Siemaš
kos įpėdinis, o Siemaška yra buvęs katalikas, bet rytinių apeigų. Iš la
bai senų laikų rytinių apeigų katalikai, vadinami uniotais, Lietuvoje tu
rėjo keletą vyskupijų ir jų centras buvo Vilniaus metropolija. Po 1839 m.,
įvykdžius Mikalojaus I įsakymą uniotus laikyti stačiatikiais ir metropo
litui Siemaškai noriai tapus stačiatikiu, metropolito titulas buvo jam pa
liktas iki gyvos galvos. Arkivyskupas Eleuterijus yra, nors netiesioginis,
metropolito Juozapo Siemaškos įpėdinis. Metropolito titulą jis atgavo ne
seniai nuvykęs į Maskvą. Tą titulą jam suteikė Maskvos metropolitas
Sergijus, tuo būdu parodydamas dėkingumą už ištikimybę Maskvai. Kiti
aukštieji stačiatikių hierarchai to titulo arkivyskupui Eleuterijui nepripa
žįsta, išskyrus tuos, kurie yra maskviškio metropolito Sergijaus šelpiami.
Metropolito Sergijaus pavyzdžiu tapo perorganizuota ir Lietuvos sta
čiatikių vyskupijos valdyba: panaikintą Dvasinę Konsistoriją pakeitė Vys
kupijos Taryba (Eparchialnyj Sovet.). Jos pirmininkas yra mitroforinis
(infulatas) protojeriejus Aleksandras Družilovskis (Šiauliai) ir nariai:
mitrf. protjr. Mykolas Pavlovičius (Kaunas), protj. V. Nedviedskis ir mitr.
prtj. Eustatijus Kalisskis. Taryboje, nauju Maskvos pavyzdžiu, dalyvau
ja ir pasauliečiai: I. E. Tatarincevas, A. N. Savickis, V. K. Nedielskis, sek
retorius V. M. Kamenskis, reikalų vedėjas S. P. Dedevičius. Revizijos ko
misiją sudaro: arkidiakonas Gabrielius Kobecas ir pasauliečiai A. S. Soko
lovas bei A. A. Gomolickis. Tarybos raštinė yra Kaune, Vytauto pr. 20 a
Visoje vyskupijoje yra 31 parapija. Jos suskirstytos į tris dekanatus
blagočinijas: Kauno (12), Panevėžio (10) ir Šiaulių (9).
Prie Kauno metropolito yra mokykla dvasiškiams rengti. Į ją pri
imami vyrai, baigę 6 gimnazijos klases. Jei kas to cenzo neturi, o šiaip
tinka būsimiems dvasios luomo uždaviniams, cenzą gali įsigyti čia pat
esančioje rusų gimnazijoje. Mokslas tęsiasi dvejus metus, o silpnesnie
siems — trejus. Ta mokykla vadinama Pastyrskije Kursy (ganytojų kur
sai). Lietuvos vyriausybė kursams laikyti duoda lėšų.
S e n t i k i a i buvo rusų vyriausybės spaudžiami. Tik pačiais paskuti
niais laikais, po 1905 m., ypač ministerio Stolypino metais, jų padėtis pa
lengvėjo. Būdamas Lietuvos dvarininkas, jis net pastatydino vieną šven
tyklą Lietuvos sentikiams. Nepriklausomojoje Lietuvoje visos buvusios
vyriausybės, taip pat ir dabartinė davė sentikiams pilną laisvą ir lygias
teises su visais piliečiais. Finansinės pašalpos iš iždo jie gauna po 1 litą
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žmogui, t. y. perpus mažiau už pravoslavus, truputį mažiau už žydus, bet
žymiai daugiau už katalikus.
Sentikiai tvarkosi atskiromis bendruomenėmis, kurios pačios sau ren
kasi pamaldų vedėjus. Rusijoje būdavo gana daug įvairių sentikių sektų.
Lietuvoje beveik visur tie patys, vadinamieji pajūriniai arba bekunigiai,
rusiškai: primorskii tolk arba bezpopovcy. Jie nešventina kunigų, neturi
mišių nei kitų sakramentų, kuriems reikia turėti kunigo įšventimus. Todėl
pas juos nėra nei Eucharistijos, nei išpažinties. Jie laikosi rusų stačia
tikių knygų, spausdintų Maskvoje prie caro Aleksiejaus Michailovičiaus,
t. y. prieš patrijarko Nikono reformą. Kai kurios tų knygų perspausdin
tos Lietuvoje, ypač Gardine Jono Kazimiero karaliaus laikais (1620—1640),
kada Rusijoje negalima buvo spausdinti. Yra perspausdintų ir Maskvo
je 1915 m.
Lietuvos sentikiai kandidatams į pamaldų vedėjus nestato kitų reikala
vimų, išskyrus šiuos: a) kad būtų tik vieną kartą vedęs ir ne našlę, b)
kad neskustų barzdos, c) kad laikytų pasninkus, ir d) kad mokėtų vesti
įprastąsias pamaldas. Daugelis pamaldų vedėjų neturi jokio mokslinio
cenzo. Lietuvos vyriausybė, norėdama padidinti jų išmokslinimą, ketina
reikalauti bent keturių klasių cenzo. Tačiau tas sumanymas ras ir kliū
čių. Daug greičiau pasiseks kita priemonė, būtent, duoti lėšų prirengia
miesiems kursams. Vienas tokius kursus išėjęs asmuo jau yra išrinktas
pamaldų vedėju.
Kaune yra centralinė Lietuvos Sentikių Taryba. (Jos būstas yra Šir
vintų g-vė 13). Iš aukščiau minėtojo Russkij Kalendar na 1936 (40 p.)
imu žinias apie tos tarybos sudėtį. Jos pirmininkas yra A. S. Efremovas,
vicepirmininkas K. M. Chochlovas, nariai: A. T. Pankratjevas (pamaldų ve
dejas ir karo kapelionas), I. P. Gusarovas, reikalų vedėjas M. I. Tumašo
vas. Revizijos komisija: pirmininkas P. E. Filimanovas ir nariai S. S.
Nikitinas ir S. S. Čečiškinas. Prie Tarybos yra „Komisija Dvasios reika
lams“, kurioje pirmininkauja A. T. Pankratjevas, o nariai yra šeši pamaldų
vedėjai: M. S. Vasiljevas, O. G. Orlovas, V. A. Michailovas, S. A. Sokolovas,
A. G. Volkovas ir G. K. Kondyrevas. Nei Taryba, nei Komisija netikrina,
ar kandidatas į pamaldų vedėjus yra tinkamas, nekontroliuoja nė jo veik
los. Bendruomenės veikia kiekviena sau. Jos nėra suskirstytos nei į bla
gočinijas, nei į kitokias grupes.
Iš žemiau duotosios lentelės matyti stačiatikių ir sentikių skaičiai Lie
tuvoje vyskupijomis.

PAAIŠiKINIMAI:
Asm. — asmenys, P. v. -- pamaldų vedėjai,
Švnt. — šventyklos, Atv. — atvirtimai į katalikus,
Dvs. — dvasiškiai, Mš. m. — mišrios moterystės,
Gied. — giedotojai, Išv. — išvirtimai iš katalikų
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A. KAUNO ARKIVYSKUPIJA.
Čia yra stačiatikių ir sentikių centrai, nes laikinojoje mūsų sostinėje
yra susitelkusios pačios stipriausios ir pačios geriausios rusų jėgos. Čia
daugelis rusų mokslininkų profesoriauja universitete ir nemaža jų yra
tarp aukštųjų valdininkų. Kaune yra ir pravoslavų metropolito Eleuteri
jaus būstinė.
Kauno mieste 1923 m. buvo: s t a č i a t i k i ų 3030 arba 3,3%; gi 1935
metais susituokusių buvo 41 arba 1,2%, gimusių 29 arba 1,1%, mirusių
27 arba 1,9%. S e n t i k i ų 1923 m. tame pačiame mieste buvo 901 arba
1,0%, o 1935 m. susituokė 35 arba 1,0%, gimė 70 arba 2,6%, mirė 34 arba
2,4%. Visų tikybų gyventojų 1923 m. Kaune buvo 92.446, o 1935 visų tiky
bų susituokė 3430, gimė 2735, mirė 1404.
Neturėjau noro mažinti stačiatikių skaičiaus Kauno arkivyskupijoje,
bet jis išėjo daug mažesnis už tikrąjį dėl to, kad vieniems klebonams visai
nepasisekė sužinoti, kiek yra stačiatikių jų parapijose, o kitiems pasisekė
sužinoti tik dalį to, kas yra. Kiek jie sužinojo, tiek ir pranešė. Tokias
žinias ir aš duodu.
S t a č i a t i k i ų šventyklų Kauno arkivyskupijoje yra tiek pat, kiek ir
Panevėžio vyskupijoje, bet dvasiškijos Kaune yra dusyk daugiau ir be to,
žymesnės, nors Panevėžio krašte ji taip pat rinktinė. Atvirtimų į kata
likus Kauno arkivyskupijoje buvo 183, o Panevėžio vyskupijoje 171. Skir
tumas nedidelis, bet Panevėžio vyskupijoje nėra nė vienos vietos, kur atvir
timų skaičius būtų toks žymus, kaip Ukmergės parapijoje.
Labai įdomus, kitur beveik nepastebimas reiškinys Kaune yra lietuvių
inteligentų ėjimas į stačiatikybę po 1918 m., t. y. Lietuvos nepriklauso
mybės laikais. Neteko sužinoti nė vieno tokio atsitikimo, nesusijusio su
moterystės išsiskyrimu, kurio negalėjo gauti Katalikų Bažnyčioje, o susi
jusių su moterystės išsiskyrimu perėjimų į stačiatikius buvo gana žymus
skaičius. Taigi, yra pagrindo gailestauti, kad stačiatikybė Lietuvoje stoja
į eilę tų tikybų, kurios sunkina katalikybės uždavinį išlaikyti moterystės
priesaikos neliečiamybę ir šeimos židinio pastovumą.
S e n t i k i ų šventyklų Kaimo arkivyskupijoje yra 9 su pamaldų vedė
jais gyvenančiais prie jų, bet Kaune dar yra keletas pamaldų vedėjų, suda
rančių Dvasinę Komisiją prie Centrinės Sentikių Tarybos. Į šiaurę nuo
Kauno, išilgai Ukmergės plento, nuo 5 iki 30 kilometro, t. y. iki Jonavos
ir Skarulių yra daug sentikių gyventojų. Šita vieta sentikių skaičium ir
tirštumu yra antra Lietuvoje, ją praneša tik Zarasų, Utenos ir Rokiškio
apygarda Panevėžio vyskupijoje.
B. KAIŠADORIŲ VYSKUPIJA
S t a č i a t i k i ų židinių vyskupijoje yra penki:
1. Inturkė, Molėtų dekanate, tikinčiųjų turi apie 244, apima Dubin4 Žinios
gautos iš Centralinio Statistikos Biuro Kaune.
sirašinėjimo komisiją sudarė A. Merkys (pirm.), Federauskas

—
ir

1923 m. gyventojų su
Laptev‘as (reik. vedėjas)
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gių, Giedraičių, Molėtų, Joniškio ir Videniškio apylinkių gyventojus sta
čiatikius. Klebonas yra Petras Sokolovas, Panevėžio dekano (blogočinnyj)
protojeriėjaus Gerasimo Šorečo žinioje. Prie šventyklos yra ir giedotojas.
2. Kruonis, Žiežmarių dekanate, tikinčiųjų turi apie 516. Jie gyvena
Kruonyje (apie 500), Viliūnuose bei Žiežmariuose. Parapijos klebonas
yra Aleksandras Grabovskis, buvęs kunigaikščio Vasilčikovo dvarų prie
vaizdas, baigęs sutrumpintus pastoracijos kursus Kaime ir metropolito
Eleuterijaus įšvęstas kunigu; jis yra vedęs.
3. Semeliškės, Žaslių dekanato ribose, yra didžiausia Kaišiadorių vys
kupijoje stačiatikių parapija. Ji turi apie 655 tikinčiuosius Semeliškėse,
Dusmenyse, Aukštadvaryje, Stakliškėse ir jų apylinkėse. Klebonas yra
Jonas Gandurinas, buvęs Rusų armijos generolas ir korpuso vadas, išėjęs
trumpuosius pastoracijos kursus ir metropolito Eleuterijaus įšventintas
kunigu.
4. Vievis, Žiežmarių dekanato ribose, tikinčiųjų turi apie 447 Vievy
je, Kietaviškėse, Gegužinėje, Kaišadoryse, Paparčiuose, Žasliuose ir apy
linkėse. Klebonas yra A. Nedviedskis. Yra ir giedotojas.
5. Merkinė turi apie 254 tikinčiuosius Merkinėje, Alovėje, Dauguose,
Nedzingėje, Nemunaityje, Varėnoje ir apylinkėse. Tai pačiai stačiatikių
parapijai priklauso apie 60 žmonių, gyvenančių Vilkaviškio vyskupijos ri
bose, būtent, Leipalingyje (18), Seirijuose (12), Simne (30) ir apylinkėse.
Viso labo stačiatikių parapija Merkinėje turi apie 314 tikinčiųjų. Klebo
nas yra Jokūbas Žukas. Šventykla mūrinė. Prie jos yra ir giedotojas.
Visos keturios pastarosios parapijos yra Kauno dekano mitroforinio
protojeriejaus Eustafijaus Kalisskio žinioje. — Pažymėtina, kad mažiau
sios katalikų vyskupijos sostinė Kaišadorys yra apstatyta stačiatikių židi
niais Kruoniu, Semeliškėmis ir Vieviu, kuriems vadovauja gudriausias ir
veikliausias pravoslavų dvasiškis prtj. Kalisskis, turėdamas savo vadovybė
je buvusį korpuso vadą, dabar dvasiškį.
Kaikurie Kaišadorių vyskupijoje gyvenantieji stačiatikiai priklauso
savo tikybos parapijoms, esančioms anapus Kaišadorių vyskupijos ribų,
būtent: 1. Kiauklių ir Želvos parapijų ribose gyvenantieji stačiatikiai pri
klauso Ukmergės stačiatikių parapijai Kauno arkivyskupijoje, 2. Kuktiš
kių ir Suginčių parapijų ribose gyvenantieji stačiatikiai priklauso Gaižiūnų
stačiatikių parapijai Utenos parapijoje ir dekanate, Panevėžio vyskupijoje.
Pastarosios vietos klebonas vienuolis Agafangelas Fiodorovas yra taipgi
Kauno blagočinijoje.
S e n t i k i ų židinių Kaišadorių vyskupijoje yra šeši, būtent:
1. Gailiūnai-Lazarcai, Videniškio par., Molėtų dekanato ribose. Ten
šventykla medinė, statyta 1843 m.; tikinčiųjų ji turi apie 1095; pamaldų
vedėjas yra Titas Agafanovas gimęs apie 1885 m., vedęs. Prie šventyklos
yra ir žemės sklypas. Ši bendruomenė apima beveik visus Giedraičių de
kanato ribose gyvenančius sentikius ir, tur būt, Molėtų dekanato: Bijutiš
kio, Inturkės, Molėtų, Videniškio ir jų apylinkių gyventojus sentikius.
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2. Kuliniai, arba Kulinčiai, Suginčių par., Saldutiškio dekanate. Šitai
bendruomenei priklauso Suginčių, Labanoro, Kuktiškių ir jų apylinkių
sentikiai iš Saldutiškio dekanato, Joniškio, Skudiškio, Stirnių ir Intur
kės dalies — iš Molėtų dekanato, viso labo apie 357 žmonės. Pamaldų
vedėjas yra Aleksiejus Kovalevas.
3. Perelazai, Gegužinės par., Žaslių dekanato ribose. Šventykla me
dinė su bokštu, Pimenovo lėšomis statyta 1905 m. Tai bendruomenei pri
klauso Gegužinės, Paparčių, Palomenės ir jų apylinkių sentikiai — iš Žas
lių dekanato, bei Bagaslaviškio, Čiobiškio, Gelvonų ir, tur būt, Musninkų
bei Šešuolių — iš Širvintų dekanato, viso labo apie 1024 asmenis. Se
niau Perelazuose pamaldas vesdavo dvarininko Pimenovo šeimos nariai:
dabar p. Pimenovai dažniausiai gyvena Kaune, o pamaldų vedėjas yra
Vasilijus Michailovas, gim. apie 1885 Rygoje, vedęs lenkę Sadovskytę, iš
rinktas 1920.
4. Daniliškiai, Vievio par. ir dekanato ribose; medinė šventykla sta
tyta 1931 m. Ją lanko Onuškio ir Stakliškių par. ribose gyvenantieji sen
tikiai. Drauge su Vievio sentikiais jie sudaro 116 asmenų bendruomenę.
Pamaldas veda Elisiejus Rancovas.
5. Dūdziškiai, Kalvių par., Žiežmarių dekanato ribose, pamaldos lai
komos ūkininko namuose, aptarnauja tos parapijos ir apylinkės gyvento
jus sentikius, apie 143 žmones. Pamaldas veda Steponas Sysanovas, gimęs
apie 1880 m., našlys.
6. Strėvininkai, Žiežmarių par. ir dekanato ribose; medinė šventykla
statyta 1895 m. Jai priklauso vietiniai ir Žiežmarių bei Kietaviškių senti
kiai iš Žiežmarių dekanato, Žaslių ir Kaišadorių sentikiai iš Žaslių deka
nato, Nemunaičio par. sentikiai iš Merkinės dekanato, viso labo apie 621
asmenį. Pamaldų vedėjas — Spiridonas Anisimenka, gimęs apie 1863 m.,
išrinktas 1911, vedęs, sūnus miręs, duktė ištekėjusi.
Iš 10 vietų katalikų klebonai praneša, kad ten sentikiai stipriai laikosi
savo tikybos, iš 9 vietų nepareikšta nuomonės šiuo klausimu, iš 5 vietų
pranešama, kad sentikių jaunuomenė krypsta į katalikus, iš 4 vietų, rašo
ma, kad jaunuomenės kryptis yra neaiški, ir iš 4 vietų, kad ta kryptis yra
bloga.
C. PANEVĖŽIO VYSKUPIJA.
Stačiatikių turi nedaugiau už kitas katalikų vyskupijas Lietuvoje, nes
tiktai 2020, Jie yra pasklidę po visą vyskupijos plotą, bet daugiausia
miestuose.
Pravoslavų šventyklų šios vyskupijos ribose yra 11, taigi viena šven
tykla išeina 183 tikintiesiems. Prie septynių šventyklų yra po dvasiškį,
kuriam tenka aptarnauti apie 388 žmones. Dvasiškiams padeda keturi
giedotojai, dažniausiai inteligentai žmonės.
Metropolitas Eleuterijus kreipia daug dėmesio į Panevėžio vyskupiją:
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beveik pusė tenykščių dvasiškių yra protojeriejai; būtent Savickis, Šore
cas ir Voskrenskis. Panevėžio dekanas (blogočinnyi) vadovauja ne vien
tiktai šešiems konfratrams, gyvenantiems Panevėžio vyskupijoje, bet taipgi
Ukmergės klebonui, Kauno arkivyskupijoje, ir Inturkės dvasiškiui, Kaiša
dorių vyskupijoje.
Panevėžio vyskupija yra pats didžiausias Lietuvoje s e n t i k i ų židinys,
nes turi 14.000 žmonių, kuriems vadovauja 23 asmenys 23 šventyklose.
Gana daug sentikių yra Utenos dekanate, kur randame tris šventyklas su
trimis pamaldų vedėjais. Bet Rokiškio dekanate, gretimai su Utena, yra
5 šventyklos su 5 pamaldų vedėjais. Į rytus nuo Rokiškio ir į šiaurę nuo
Utenos yra Zarasų dekanatas, kuriame turime 9 šventyklas su 9 pamaldų
vedėjais. Šių trijų dekanatų apylinkės sudaro labai žymų sentikių centrą.
Lietuvos vyriausybės nuoširdus rūpestingumas deda labai rimtų pastangų
sentikių vadų mokslingumui padidinti.
Nesnaudžia nė komunistinė bedievybė. Ši pastaroji Utenos ir Zarasų
apylinkėse sugebėjo pakeisti plačiai žinomą rusiškąjį keiksmą taip, kad,
vieną žodį pridėjus, išėjo pasibaisėtinas burnojimas. Jis plinta tarp sen
tikių, kurie drįsta nebesilaikyti senovės papročių, nebegerbti šv. Marijos
nei jos paveikslų ir nebevengti degtinės.
Griežtai senovės besilaikantieji vadai nebeišranda vaistų naujoms pa
gundoms, nei priemonių gintis nuo naujų klaidų. Daugelis jaučia refor
mos reikalą, bet beveik niekas nenumano, kokia ji turėtų būti, kad nekenktų.
D. TELŠIŲ VYSKUPIJOJE
Ėjo smarkiausia kultūros kova, kai Rusijos vyriausybė ėmė vykdyti
savo užsimojimus padaryti lietuvius rusais ir katalikus stačiatikiais. Ka
rališkasis Viekšnių dvaras buvo išdalytas rusams, Telšių parapijos bažny
čia uždaryta, paskui nugriauta ir jos vietoje pastatyta stačiatikių šventykla,
o parapijai priklausiusi žemė pavesta jų dvasiškijai. Kęstaičiuose įvyko
didi kova dėl bažnyčios, ir beliko tiktai tuščia vieta. Kaunatavo bažny
čios ir jos nuosavybės perėjimas iš katalikų stačiatikiams buvo pilnas
skaudžių įvykių. Kultūrinis katalikų centras Kolainiuose varu virto sta
čiatikybės židiniu. Kražių byla sujudino visą Rusiją ir šiurpaus griausti
nio dundėjimu nuaidėjo per visą Europą.
Dabar Telšių vyskupijoje yra 4075 s t a č i a t i k i a i , 9 jų šventyklos ir
6 dvasiškiai. Kolainiai po Kauno yra stambiausias Lietuvoje stačiatikių
centras, nes turi apie du tūkstančiu parapijiečių. Telšių parapijos šven
torius, bet ne visas, grįžo katalikams; negrįžo nė nekilnojamieji turtai, ku
rie kitados tai parapijai priklausė. Už stačiatikių pastatytus šventyklos
mūrus Telšių vyskupija sumokėjo 31.000 su viršum litų. Prieš 1936 m.
Velykas pradėta Telšiuose skubiai statyti nauja stačiatikių šventykla. Ji
yra mūrinė, stovi ant gražaus kalnelio miesto priešakyje, netoli geležinke
lio stoties.
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S e n t i k i ų Telšių vyskupijoje yra 4536, t. y. apie 500 daugiau nei sta
čiatikių, bet jų šventyklos yra prastesnės ir menkesnės. Jų yra taip pat
9, tik viena mūrinė, kitos visos medinės. Keturiuose vyskupijos dekana
tuose: Alsėdžių, Palangos, Rietavo ir Švėkšnos, visai nėra sentikių. Trys
didžiausios sentikių grupės yra: Leonovka, Šaukėnų par., 1000 su viršum
gyventojų, Duobiniai, Upynos par., apie 500 žmonių ir Juozapavas, šalia
Mitkaičių, apie tiek pat. Kitose vietose sentikiai gyvena nedidelėmis gru
pėmis po kelias dešimtis žmonių ir kartais gana toli turi keliauti, kol pa
siekia savo šventyklą.
E. VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA.
Stačiatikių ir sentikių yra mažiau, negu kurioje nors kitoje Lietuvos
diecezijoje, nes tiktai 818 pravoslavų, kurie sudaro 0,22%, ir 750 sentikių,
sudarančių 0,21%. S t a č i a t i k i a i labiau nei sentikiai išsklaidyti visame
šios vyskupijos plote, bet jie nėra pakrikę, būdami dviejų klebonų žinioje ir
vadovaujami gudriausio Lietuvoje stačiatikių dvasiškio protojeriejaus Ka
lisskio. Jis yra Kauno dekanas (blagočinnyj) ir tiesioginis Kybartų bei Ma
rijampolės klebonų viršininkas.
Vis dėlto Vilkaviškio vyskupijoje pravoslavai žymiai tirpsta. Nuo 1905
iki šiol tenai į katalikus perėjo 211 žmonių, t. y. 29,46%. Pažymėtina, kad
kai kuriose parapijose, pav., Igliaukoje, Šilavote (Prienų dek.), Sintautuo
se (Naumiesčio dek.), Lukšiuose (Šakių d.) visi ten buvusieji stačiatikiai
perėjo į katalikus.
S e n t i k i a i Vilkaviškio vyskupijoje nėra taip išsisklaidę, kaip stačiati
kiai, bet nėra nė taip gerai organizuoti. Dvi jų grupės yra Dzūkuose:
viena Lazdijų parapijoje Nekrūnuose ir apylinkėje, kita Rudaminos para
pijoje, Bielenų kaime. Abi grupės gana glaudžiai bendradarbiauja, nes
Bielenų gyventojas p. Borisovas yra Nekrūnų šventovės pamaldų vedėjas.
Prie Nemuno yra kitos dvi sentikių grupės: viena Paežerėlių-Žuklijų
par. Žemosios Panemunės dekanate, kita Zapyškio par. tame pačiame de
kanate, bet šitiedvi, grupės nesilaiko išvien: pirmoji yra įsirašius į Ibėnų
bendruomenę, Vendžiogalos par., Kauno Arkivyskupijoje, kita tiesiog su
Kaunu susižino.
Mišrių moterysčių, tarp sentikių ir katalikų pasitaiko daug rečiau, ne
gu tarp katalikų ir stačiatikių. Atvirtimų iš sentikių į katalikus buvo la
bai maža ir tai būta ne vietinių, tik atvykusių iš toliau.
Stačiatikių vadas Vilkaviškio vyskupijoje protojeriejus Levickis yra
nepaprastai veiklus ir veikia be atodairos. Pasinaudodamas Vilkaviškio
katalikų parapijos klebono prelato Dabrilos senumu, Levickis bandė net
pastatyti stačiatikių koplyčią katalikų kapinėse. To drąsaus sumanymo
pagrindas buvo tik tas, kad karo metu stačiatikių kareivių palaidota ka
talikų kapinėse. Sumanymas nepasisekė.
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PANEVĖŽIO VYSKUPIJA.
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TELŠIŲ VYSKUPIJA.
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6 Šios studijos autorius, Jo Eksc. Vysk. Būčys yra tokias pat lenteles sustatęs ir
visiems Lietuvos Bažnytinės Provincijos dekanatams. Redakcija giliai apgailestauja, kad
ji dėl techniškų kliūčių tą brangią medžiagą čia paskelbti negali. Ją visą gerb. Skaity
tojas ras 1936 m. Athenacume,
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