
Pratarme 

{ Europe, kartu ir miisi j salj, atvyksta vis daugiau zmonii j is musul
monij visuomenii}, Lietuvos gyventojai vis intensyviau lankosi m u 
sulmonij daugumos krastuose, taip pat auga j islam^ atsivertusi^ 
Lietuvos pilieciq skaicius, taigi kaip niekada anksciau mums kilo 
poreikis suzinoti kuo daugiau apie islam^, ypac pamatinj sios reli-
gijos tekst^, musulmonij t i k i m ^ esant Dievo zodziu, Kuran^ . Nors 
lietuviij kalba jau isleistos dvi jo redakcijos (KRONTA, 2008, 2010) bei 
pazintine knygele „Koranas: pazintis su islamo Svent^ja knyga" 
(„Zara", 2008), vientiso teksto, pagal miisi j kontekst^ sistemiskai su-
pazindinancio su Kuranu (jo kilme, struktura bei vieta zmonijos isto-
rijoje) bei tematiskai analizuojancio istarij prasmes, lietuviskai vis 
dar nera. 

I k i siol su juo supazindino visuomenes informavimo priemo-
nes, bet del savo specifikos jos negali suteikti nuoseklesnio ir labiau 
pilnavercio vaizdo apie tai, apie k^ is tiesij kalba Sventoji musulmo
nij knyga. Daugelis lietuviskoje ziniasklaidoje besireiskianciij zur-
nalistij, politologij bei apzvalgininkij turi menkij z ini i j apie islam^ 
apskritai ir konkreciai - Kuran^ , tad dazniausiai jo turinio prista-
tymas yra ne tik pavirsutiniskas, bet daznai ir ydingas. S^moningas 
istarij prasmiij iskraipymas ar nesugebejimas adekvaciai jas supras-
ti visuomeneje kursto antiislamiskas ir antimusulmoniskas nuotai-
kas, galincias virst i latentine ar net atvira islamofobija / muslimo-
fobija. Kadangi viesojoje erdveje nera atsvaros cirkuliuojantiems 
stereotipams apie Kurano turinj ir jo istar^ prasmes, Lietuvos v i -
suomene neturi galimybes krit iskai jvertinti dominuojancii j jvaiz-
dziij bei stereotipij ne tik apie j j patj, bet ir islam^ bei musulmonus 
bendrai. 
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Sia knyga siekiama taisyti susiklosciusi§ apgailetin^ padetj, kai 
apie vien^ jtakingiausiij zmonijos rastijos paminklij Lietuvoje zino-
ma tiek mazai, ir taip kelti kulturinj Lietuvos visuomenes isprusim^. 
Skaitytojams siiiloma knyga issamiau susipazindins su Kurano turi-
niu, o per j j - ir islamu. Ji neskiriama jokiai specialistij grupei, bet 
religijotyrininkai, kultiirologai, sociologai, antropologai, zurnalistai, 
politologai ir net politikos formuotojai joje ras naudingos informa-
cijos. Ji taip pat bus it in naudinga socialiniams darbuotojams bei k i -
tiems, darbineje aplinkoje susiduriantiems su iseiviais is musulmo-
niskij kulturinii j terpiij bei sociumij. 

Knyga padalinta j tematinius skyrius, apimancius tikejimo ir 
religiniij ritualq sritis bei pasv^stus socialiniams Kurano klausi-
mams - lycii j , karti j , musulmonij ir nemusulmonij bendravimui -
aptarti. I I ir I I I skyri i j pagrind^ sudaro nauja 2007-2008 metais 
savaitrastyje „Siaures Atenai" spausdintij tekstij redakcija. Nors 
knyga nera zinynas, del tematinio pobudzio turinio j i galetij tokia 
biiti , nes jos nereikia skaityti nuosekliai, galima tik tuo metu rupi-
mus skyrius. Knygos pabaigoje (Zodynelyje) trumpai paaiskinami 
svarbesni islamo terminal. 

Ji kartu yra ir savotiskas autorines serijos, kuriq pradejo knyga 
„Musulmonai ir j i j islamai" (joje pristatyta socialine musulmoni} gyven-
sena, kuri tuo paciu metu ir siejama, ir supriesinama su Kurano raide, o j i 
ten issamiai neaptarta) t^sinys. Sioje knygoje isskirtos tematikos tie-
siogiai siejasi su ankstesnes poskyriais. Todel pirmqj^ jau perskait^ 
skaitytojai gales patenkinti savo smalsum^, susipazindami su kita 
medalio puse - musulmonij Sventrascio nuostatomis, kurios, kaip 
pasirodys, daznai nutolusios nuo socialines realybes. 

Arabiski zodziai knygoje transliteruoti, siekiant islaikyti garsi-
nj autentiskum^ ir vengiant arabij kalbai svetimij balsiij. Todel jau 
pats musulmonij Sventrascio pavadinimas uzrasomas nejprastai -
vietoj „o" vartojama „u". Taip daroma del paprasciausios priezas-
ties - tiesiog arabij kalboje nera balses „o", o pavadinime po pir
mosios priebalses „k" eina „u", todel vietoj is rusi j kalbos perimto 
pavadinimo „Koranas" (beje, reiskiancio „skaitinj") lietuviskai deretij 
rasyti „Kuranas". Nors ir siuo atveju fonetiskai netiksliai perteikta, 
nes arabiskame pavadinime yra dvi priebalses (angliskai transkribuo-
jamos kaip „k" ir „q" (duslioji k) ) , kurios lietuviskai, deja, abi tampa 
„k". Be to, pirmoji „a" yra ilga (anglij kalba neretai transkribuojama 
kaip „a"), o po „r" yra stabtelejimas (kai kuriose angliskai uzrasytuose 
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musulmoni} Sventrasio pavadinimuose zymimas „"'). Todel fonetiskai 
techniskai bene tiksliausia, nors ir painiausia, transkripcija lietuviij 
kalba butij Qur an(as). Butent taip j is transkribuojamas ir r imciau-
siuose anglakalbiuose moksliniuose tekstuose. Vis delto patogumo 
delei knygoje apsiribojama j „u" pakeista „o" - taip ne tik atkuria-
ma istorine (gal labiau filologine) teisybe, bet i r sis zodis isvaduoja-
mas is slavizmo gniauztij. 

Siekiant to paties - kuo tiksliau lietuviskai perteikti arabiskus 
zodzius bei vardazodzius - islamo pradininko vardas knygoje trans
kribuojamas Muchamadas, ne kaip Lietuvoje paplit^s Muhamedas, 
Mohamedas ar daznai pasitaikantis Mahometas, nes arabij kalboje 
yra dvi skirtingos priebalses „h" ir „ch", k u r i ir vartojama siame var-
de, o „h" - dievyb^ reiskianciame ilah; is cia ir alah („Dievas"). 

Nors, kaip mineta, jau esama dviejij lietuviskij Kurano redakci-
j i j , taciau abi verstos is rusij kalbos, be to, jose yra daugybe netikslu-
mi j bei apmaudziij klaidij (zr. autoriaus pirmosios redakcijos recenzij^ ) , 
tad sioje knygoje istaros verstos paties autoriaus is arabisko origina-
lo, tiesa, sutikrintos (nors jokiu budu vergiskai nesekta) su pasaulyje 
bene labiausiai paplitusia redakcija anglij kalba - Abdullah Yusufo 
A l i vertimu The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, 
pirm^ kart^ isspausdintu 1938 metais. Kaip parodyta I skyriuje, del 
specifinio teksto Kurano vertimai yra labai slidus dalykas - jie daz
nai labiau atspindi suinteresuot^ vertejo ir (ar) vertimo uzsakovo 
supratim^ nei tariamai autentiskas jo istarij prasmes. Todel ir sios 
knygos autoriaus musulmonij Sventrascio istarij vertimai turetij biiti 
priimami visi j pirma kaip vertejo supratimas, kuris nepretenduoja j 
dogmatisk^ vienos tiesos monopolj. Bet tuo Kuranas ir jdomus, nes 
jis gali jtraukti arabiskai skaitancius j galimij daugybiniij istarij pras-
mii j supratimij verpet^, kuriame kiekvienas gali rasti tai, ko iesko, 
pagal sumetimus, del ko skaito. Sios knygos autoriaus intencija yra j 
Kuran^ pazvelgti per toki^ prizm^, kurioje nera isankstines negaty-
vios (islamofobiskos / muslimofobiskos) nuostatos, taciau, kita vertus, 
ja nesiekiama ir apginti jo, islamo ar musulmonij, kitaip tariant, ne-
tapti apologetyviu. A r tai reiskia, kad pretenduojama j objektyvum^? 
Gal vis delto labiau j nesaliskumq. A r pavyko, spr^sti skaitytojui. 

' E. Racius,„Paralelinis sventrastis", Siaures Atenai, 2008 09 19, nr. 909, http://eia.libis.lt: 
8080/archyvas/viesas/20110131123253/http://www.culture.lt/satenai/?leidjd=909& 
l<as=straipsnis&st_ld=16252 [ziureta 2016 12 07]. 
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Autorius dekingas „Siaures Ateni}" redakcijai, pries desimtme-
tj paskatinusiai parasyti tuzin^ tekstij Kurano temomis ir leidusiai 
juos panaudoti sioje knygoje. Taciau j i nebutq gimusi be Mokslo ir 
enciklopedijij leidybos centro paakinimo j ^ parasyti, todel autorius 
isskirtinai dekingas jo Mokyklini i j ir moksliniij leidiniij redakcijos 
skyriaus vedejai Irenai Stankevicienei, taip pat redaktorei Ilonai 
Petrovei, dailininkui Albertui Brogai. Kartu autorius turi atsiprasyti 
seimos ir draugij (ir ypac to, kuris Kuran^ vadina Karanu), jog nebuvo 
su jais tuo metu, kai galbut labai reikejo, bei padekoti uz j i j kantrum^ 
ir pakantum^. 


