Lietuvos Respublikos
Teisingumo ministerijai

Kęstutis Račkaitis
Kauno Žaliakalnio romuvos vaidila

PRAŠYMAS
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Dėkoju jums už išsamų atsakymą 2018-07-11 Nr. (8.3.44) 7R-4599 (toliau atsakymas) į mano 2018-06-05
prašymą.
Jūsų atsisakymą sukurti „Lietuvių“ skiltį savo vedamame Religinių bendruomenių ir dvasinių grupių
Lietuvoje žinyne (toliau žinynas) pagrindėte mintimis, kurias sutrumpintai galima aprašyti sekančiai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nes jūs turite vadovautis savo patvirtintomis nuostatomis.
Nes prašo tik Žaliakalnio romuva
Taip pat pasiūlėte pamąstyti dėl kito pavadinimo
Nes „lietuvių“ sąvoka nėra vartojama religijų tyrinėtojų
Nes daugelis lietuvių išpažįsta kitą religiją
Nes, kaip valstybės institucija, pažeistumėte neutralumą įsitikinimų atžvilgiu

Lengvesniam mano prašymo suvokimui žemiau esantį tekstą suskaldžiau pagal aukščiau išvardintus jūsų
teiginius. Pačiame gale pridedu ir prašymo tekstą.

1. Dėl vadovavimosi nuostatomis
Savo atsisakymą sukurti Lietuvių skyrių žinyne jūs pagrindėte prievole vadovautis Teisingumo ministerijos
nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851, kuriose
8.15 papunktyje nurodoma skirstant religines bendruomenes į religines tradicijas remtis moksliniais
metodais besivadovaujančių religijų tyrinėtojų pateiktais apibrėžimais bei statistiniais ir gyventojų surašymo
duomenimis apie religijas, kurioms save priskiria Lietuvos gyventojai.
Dėl istorinių aplinkybių žodis pagonys yra atsidūręs į mokslinių apibrėžimų sąrašą, nors kaip pažymį
humanitarinių mokslų srities filologijos mokslų krypties daktaras Rolandas Kregždys: bažnytine ir
viduramžių lotynų kalba parašytuose veikaluose šios leksemos prasmė yra pejoratyvinės (t.
y. niekinamosios, žeminamosios) konotacijos (t. y. prasmės), plg. bžn. / V.
lo. paganus „stabmeldys; bedievis, ateistas“ (Blaise 1994: 646 [Blaise A. 1994. Dictionnaire
Latin-Français des auteurs du Moyen-Age. Lexicon Latinitatis Medii Aevii. Tvrnholti: Typographi
Brepols editores pontificii]).
Žemiau pateiktoje mokslininkų apklausoje (4-as skyrius) parodysiu, kad net ir šiuo metu mokslininkai savo
moksliniuose darbuose vengia vartoti žodį pagonys, tame tarpe dėl žodžio žeminamosios prasmės ir dėl to,
kad kiekvieną sykį, kai tik šis žodis pavartotas, jo reikšmę reikia patikrinti. Kitaip pasakius, nors apibrėžimas
ir yra, jo vartosena yra įvairi ir tokiais žodžiais vadovautis negalima, ką ir stengiasi daryti mokslininkai.
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Prie to pačio galima prisiminti, kad naudojimasis šiuo apibrėžimu galimai pažeidžia Konstituciją, apie ką
užsiminsiu 6-tame skyriuje, kalbėdamas apie valstybinių institucijų neutralumo laikymąsi.
5-tame skyriuje detaliai aptarsiu statistinius ir gyventojų surašymo duomenis apie religijas, kuriame
parodysiu, kad vadovaujantis šiais kriterijais galimai yra pažeidžiami Konstitucijos 25, 26 ir 29 straipsniai.
Kaip žinia, jūsų institucija, vadovaudamasi savo nuostatomis negali pažeidinėti Konstitucijos. Tikiuosi, kad į
tai bus atsižvelgta.

2. Nes prašo tik Žaliakalnio romuva
Jūsų atsakyme teigiama, kad aš prašau sukurti „lietuvių“ skiltį (kategoriją) tik Žaliakalnio romuvai. Norėčiau
priminti, kad savo prašyme nurodžiau, kad panašiai manančių yra ir daugiau. Savaime aišku, kad
neturėdamas įgaliojimų negalėjau prašyti už kitas bendruomenes. Ne syki tuo klausimu šnekėjau su
daugeliu žmonių, bet raštiškų įgaliojimų iš jų neėmiau.
Šių metų liepos 21-ą dieną, vykstant ugnies atnaujinimo šventei ant Šatrijos kalno, norėdamas įsitikinti
palaikymu, atlikau žmonių raštišką apklausą. Per keturias valandas surinkau šešiasdešimt keturis parašus
palaikančius mano prašymą. Parašus rinkau tiktai aš. Pasirašiusiųjų sąrašą (2 lapai) pridedu prie šio laiško.
Reikia pastebėti, kad pasirašė beveik visi dalyvavusieji. Tarp jų:
1. Krivė Irena Balčienė iš Kauno bendruomenės „Alkas“ (bendruomenė priklauso Senovės baltų
religinei bendrijai Romuva (toliau Romuva))
2. Vaidilė Magdalena Gedvilienė iš baltų tikėjimo bendruomenės „Šatrijos Romuva“.
3. Vaidila Rimas Pakeris iš „Kauno Santakos romuvos“ (bendruomenė priklauso Romuvai)
4. Vaidilė Jūratė Bytautė iš Altoniškio piliakalnio bendruomenės
5. Vaidila Darius Ramančionis iš Šiaulių gamtos ir kultūros apsaugos klubo „Aukuras“
6. Vaidila Robertas Nistirenko iš Burvelių piliakalnio bendruomenės
7. Seniūnas Vytautas Musteikis iš Šventaragio ramuvos
8. Vaidila Algis Jarutis iš Vilkaviškio aukuro bendruomenės (bendruomenė priklauso Romuvai)
9. Vaidilė Audronė Jodkonė iš „Saulės vartų“ romuvos (bendruomenė priklauso Romuvai)
Po šventės, šnekant telefonu, papildomai savo pritarimą išreiškė dar keletos bendruomenių vadovai, tai
10. Vaidilė, mokslų daktarė Daiva Šeškauskaitė iš Sargelių aukuro (priklauso Romuvai)
11. Vaidila Virgilijus Avižonis iš Kriūkų romuvos (priklauso Romuvai)
12. Indrė Skuminienė „Agnijos“ draugijos pirmininkė
Visų mūsų judėjimo bendruomenių neapklausiau, nes nemanau, kad tai yra skaičiaus klausimas ir tokio
tikslo sau nekėliau. Esu tikras, kad perskambinus likusioms mūsų judėjimo bendruomenėms ir ten surasčiau
pritarimą.
Taip pat sulaukiau siūlymo šiuo klausimu sukurti elektroninę parašų rinkimo sistemą. Neabejoju, kad tuo
atveju pasirašiusiųjų skaičių reiktų skaičiuoti tūkstančiais. Visgi, pasiūlymo atsisakiau, nes mano galva šis
sprendimas turi būti priimtas nesiremiant jausmais ir buka statistika.
Taip pat noriu pažymėti, kad mano prašymui pritarė ir šventėje dalyvavę užsieniečiai iš Latvijos, Lenkijos ir
Rusijos. Jų parašus vengiau rinkti, nes nebuvau tikras ar parašai galios.
Apibendrinant aukščiau išdėstytas mintis galima užtikrintai teigti, kad mano prašymas yra svarbus ne vien
tik Žaliakalnio romuvai, nors, kaip jūs ir pastebėjote, susirašinėjimą pradėjau atstovaudamas tik savą
bendruomenę. Dabar gi matau tiek raštišką, tiek žodinį palaikymą ir pritarimą beveik iš visų užkalbintų
mūsų judėjimo, puoselėjančio lietuvių paprotinę dvasinę raišką, narių.
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3. Dėl kitokio pavadinimo
Atsižvelgdamas į jūsų siūlymą atlikau žmonių apklausą ir savarankišką tyrimą dėl kito galimo pavadinimo.
Žemiau pavardinsiu keletą galimų pavadinimų ir palyginsiu juos su „lietuvių“ pavadinimu.
1. Krivių religija (kriviai, krivaičiai, kriviečiai).
Yra nuomonių, kad senovėje žmonės, įvardindami savą pasaulėžiūrą, naudojo žodį „kriviai“ ir
manoma, kad kažkada buvusi Vilniuje Kreivoji pilis anksčiau vadinosi ne Kreivoji , o Krivių pilis1.
Visgi, bandant šaltiniuose ieškoti kaip buvo įvardinama žmonių dvasinė priklausomybė, tokio
tiesioginio pavadinimo neaptinkame. Tačiau mokslininkai mato šio žodžio patroniminę užuominą2.
Be to, yra tokia galimybė, kad šis pavadinimas klaidingai bus priskirtas išskirtinai vienai suslavėjusiai
Dniepro baltų genčiai, vadinamai krivičiais. Dėl panašių, siaurinančių priežasčių netinkami ir „prūsų“
bei „latvių“ pavadinimai.
2. Baltų religija (baltai).
Šis žodis yra naujas, todėl negali išpildyti tęstinumo reikalavimų. Be to šis žodis daugiau nurodo
kalbinę šių laikų sritį, o ne mūsų protėvių paveldo kultūrinį paplitimą. Palyginimui žodis „Lietuva“
buvo naudojamas plote nuo Maskvos iki Vyslos, tai yra tame plote, kur ir randama labai panaši
kultūra ir panašūs iki krikščioniški tikėjimai.
3. Druvių religija (druviai).
Kai kurie autoriai mano, kad žodis „druvis“ kilęs iš prūsiško žodžio, reiškiančio tikybą. Sutikau keletą
mūsų judėjimo žmonių, kurie save taip ir įvardina, tačiau šis žodis turi dar daugiau bėdų nei žodis
„kriviai“.
4. Romuvių religija (romuviai).
Dalis Lietuvos judėjimų, turinčių ar turėjusių ryšių su Romuva, save įvardina romuviais arba
ramuviais. Nors žodis kildinamas nuo XIV a. pradžioje P.Dusburgiečio paminėtos prūsų vietovės
Romavos, vargu ar žodis kada nors buvo vartojamas lietuvių tikėjimui įvardinti. Atvirkščiai, šis žodis
daugiau siejamas su Romos miesto pavadinimu3.
Taip pat reikia pažymėti, kad žodis romuvis jau šiuo metu siejamas su neigiama reikšmę turinčiu
panašiai skambančiu žodžiu.
5. Dievturių religija (dievturiai).
Latvių naudojamas, savyje gelminę prasmę turintis, bet istorinio pagrindimo stokojantis ir
tęstinumo reikalavimo neišpildantis pavadinimas.
6. Lietuvių religija (lietuviai).
Manau, kad dėl neabejotinų istorinių duomenų, bei savo gelminės (suliejimo į vieną) prasmės šis
žodis yra tinkamiausias mūsų paprotinės dvasinės raiškos įvardijimas. Nuo seniausių laikų šiuo
žodžiu save vadino žmonės gyvenę nuo Maskvos iki Vyslos. Žodis Lietuva yra įėjęs ne tik į
dokumentus, bet ir į mitologinius pasakojimus, o tai yra neabejotinas šio žodžio šventumo
įrodymas.

4. Nes „Lietuvių“ sąvoka nėra vartojama religijų tyrinėtojų
Mūsų visas judėjimas remiasi iš senovės atėjusiais papročiais, todėl būtų logiška patikrinti kaip mokslininkai
vadina religiją tyrinėdami tiek anų laikų, tiek šių laikų paprotinę dvasinę raišką.

1

Apie tai kalba Dainiaus Razauskas nuo 8-tos minutės paskaitoje apie Gedimino sapną, kurią galite išgirsti adresu
http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Razauskas_Dainius/Razauskas_2014_03_02_Gediminas.mp3
2
Adresu https://youtu.be/xvOQkANhPJo?t=71 Dainius Razauskas aiškina visos Lietuvos žemių ir krivičių santykį su
šiomis žemėmis.
3
Rimantas Balsys; Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai; ISBN 978-9955-18-851-3; Klaipėda 2015; psl.24
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Atlikus pirminę mokslinių straipsnių apžvalgą iš karto matosi, kad didžiuma straipsnių, tyrinėjančių
senuosius Lietuvos laikus, lietuvių pasaulėžiūros nevadina pagoniška. Vietoj to įvardinimui naudoja žodžius
lietuvių religija. Žodį pagonys mokslininkai dažniausiai vartoja tik persakydami krikščioniškus šaltinius. Tuo
tarpu, kai patys įvardiją lietuvių praktikuotą religiją, tai ją ir vadina lietuvių religija. Pavyzdžiui, atkreipkite
dėmesį į mitologo, religijotyrininko, etnologo, mokslų daktaro Gintaro Beresnevičiaus knygos pavadinimą:
Lietuviu̜ religija ir mitologija: sisteminė studija; Gintaras Beresnevičius;
ISBN 978-9986-16-580-4; Vilnius, Tyto alba 2004.
Arba štai straipsnio pavadinimas:
Daiva Vaitkevičienė, Vykintas Vaitkevičius; XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai; Lietuvos
Archeologija 2001. T. 21, p. 311-334. ISSN 02-07-8694
Šiame straipsnyje žodis pagonis vartojamas tik persakant Lietuvai priešiškų šaltinių turinį, kuriuose Lietuvos
niekinimas yra sąmoningas veiksmas .
Dabartinę mūsų prigimtinės pasaulėžiūros dvasinę raišką tiria ne vienas mokslininkas. Nemaža dalis tų
darbų yra patalpinta Prigimtinės kultūros instituto (www.prigimtine.lt) ir Tautos mentos (tautosmenta.lt)
internetinėse svetainėse. Peržvelgus šią medžiagą nesunku įsitikinti, kad mokslininkai net ir šių laikų
judėjimus vengia vadinti žodžiu pagonys. Atvirkščiai. Jų medžiaga rodo, kad lietuviai turėjo ir tebeturi tvirtą
pasaulėžiūrą, kurią gal ne visuomet sąmoningai suvokia, bet vis tiek kasdieniniame gyvenime jos laikosi.
Atkreiptinas dėmesys ir į pačių mokslininkų patirtį. Štai ką sako Lietuvos filosofas, kultūros tyrinėtojas,
indologas, vertėjas, Lietuvos religijotyrininkų valdybos narys, humanitarinių mokslų daktaras Audrius
Beinorius (paryškinta mano): „Būdamas Indijoje aiškiausiai pajutau, kad kiekviena tauta turi savo religiją –
taip pat kaip ir kalbą ar gamtą“4. Tokią, ar panašią patirtį yra išsakęs ne vienas žymus žmogus, tyrinėjęs
savą ar svetimą kultūrą.
Atskirai reiktų įvertinti lietuvių mitologo, religijotyrininko, rašytojo, vertėjo, Jono Basanavičiaus premijos
laureato, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo, humanitarinių mokslų
daktaro Dainiaus Razausko (Toliau Dainius Razauskas) mintis. Panašiai kaip ir Audrius Beinorius, Dainius
Razauskas teigia, kad „kiekvienos tautos branduolį sudaro tautos tikyba5 “. Jo gyvenimiška patirtis ir
tyrimai rodo, kad tiek žodis Lietuva, tiek kiti lietuviški žodžiai yra stumiami iš viešosios erdvės net ir šiuo
metu, nes netinka, nes jie yra pagoniški6. Dainius Razauskas labai aiškiai atkreipė dėmesį į kasdienį mūsų
tautos paveldo paniekinimą, tame tarpe ir naudojant žodį pagonis.
Norėdamas įsitikinti savo tyrimo išvadomis papildomai atlikau mokslininkų apklausą elektroniniu būdu.
Klausiau vidury atostogų įkarščio, todėl iš 41 paklausto asmens atsakė tik 13 asmenų. Pridedu prie prašymo
ir apklausos nuasmenintus atsakymus tam, kad galėtumėte sutikrinti žemiau pateiktas išvadas.
Mokslininkų buvo klausiami šie klausimai:
1. Ar savo moksliniuose darbuose vartodami žodį pagonis turite lotynišką šio žodžio kilties reikšmę
(t.y. pagonis = kaimietis)?
2. Kai jūs rašote mokslinį darbą apie senąją (sakykime iki XV amžiaus) lietuvių pasaulėžiūrą (religiją) ar
ją laikote pagoniška?
Šio klausimo atsakymai šiek tiek susisieja su pirmu klausimu, todėl vertinant antro klausimo

4

https://naujienos.alfa.lt/leidinys/iq-life/kulturines-treniruotes-audriaus-beinoriaus-kelias-per-rytus-save/
Dainiaus Razausko paskaitos „Dvasinė tautos esmė“ dalis https://youtu.be/xvOQkANhPJo?t=2284
6
Dainiaus Razausko paskaitos „Dvasinė tautos esmė“ dalis https://youtu.be/xvOQkANhPJo?t=2772
5
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atsakymą reikėjo atsižvelgti į pirmo klausimo atsakymą ir tik tada nuspręsti ar turima omeny
paniekinamoji žodžio reikšmė.
3. Ar bent viename šiandieniniame judėjime, save pristatančiame kaip senojo paveldo puoselėtojus,
matote senosios pasaulėžiūros atstatymo bent užuomazgas?
4. Ar jūs manote, kad pagrindai, kuriais rėmėsi senoji lietuvių pasaulėžiūra yra nebeatstatomi?
(Savaime aišku, kad visko neatstatysi, bet klausiu tik apie pagrindus, kurie iš esmės ir užduoda visą
pasaulėžiūrą)
Mokslininkų atsakymai atrodo sekančiai

1. AR SAVO MOKSLINIUOSE DARBUOSE VARTODAMI
ŽODĮ PAGONIS TURITE LOTYNIŠKĄ ŠIO ŽODŽIO KILTIES
REIKŠMĘ (T.Y. PAGONIS = KAIMIETIS)?
Taip
8%

Vartoja įvairiai
24%
Ne
60%
Vengia vartoti
8%

Išvada:
Žodis pagonis yra vartojamas nevienareikšmiškai, todėl jį vartojant moksliniuose darbuose turi šalia
visuomet būti ir paaiškinta ką turima omeny. Taip pat tai reiškia, kad žodis pagonis visiškai netinkamas
dokumentams ir nevartotinas jei norima kažką atskirti žinynuose. Tuo labiau, kad nors tarp mokslininkų
paniekinamoji žodžio prasmė yra beveik nenaudojama, jų pačių pažymima, kad kituose visuomenės
sluoksniuose ši niekinančioji reikšmė po šiai dienai gaji.

2. KAI JŪS RAŠOTE MOKSLINĮ DARBĄ APIE SENĄJĄ
(SAKYKIME IKI XV AMŽIAUS) LIETUVIŲ PASAULĖŽIŪRĄ
(RELIGIJĄ) AR JĄ LAIKOTE PAGONIŠKA (KAIMIETIŠKA,
NEIŠMANĖLIŠKA)?
Įvairiai
8%
Neatsakė
23%

Taip
8%

Ne
61%
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Išvada:
Mokslininkai vengia vartoti žodį „pagonis“, o jei ir vartoja, tai stengiasi paaiškinti ką tai reiškia.

3. AR BENT VIENAME ŠIANDIENINIAME JUDĖJIME, SAVE
PRISTATANČIAME KAIP SENOJO PAVELDO PUOSELĖTOJUS,
MATOTE SENOSIOS PASAULĖŽIŪROS ATSTATYMO BENT
UŽUOMAZGAS?
Neatsakė
8%

Ne
52%

Taip
40%

Išvada:
Nieko keisto, kai didelė dalis su lietuvių religijos tyrimais artimai nesusijusių mokslininkų nemato jokių
atstatymo užuomazgų. Svarbiausia, kad tokia didelė artimiau susipažinusių su lietuvių religija mokslininkų
tvirtina esą lietuvių religija yra atstatinėjama. Pažiūrėjus į apklausą galime drąsiai teigti, kad tik laiko
klausimas kada lietuvių religiją pamatys ir likusi visuomenės dalis. Pateikiu Dainiaus Razausko atsakymą
(paryškinta mano)
3.„Senojo tikėjimo atstatymą“ laikau labai įmanomu, tik su išlyga, kad būtina atskirai
aptarti sąvokas „senasis“, „tikėjimas“ ir „atstatymas“. Šiaip jau didesnis ar mažesnis
„atstatymas“ yra kiekvienos religijos kasdienybė.
Norėdamas įsitikinti ar mokslininkai mato galimybę kad lietuvių religija kada nors bus atstatyta uždaviau
sekantį klausimą

4. AR GALIMA ATSTATYTI SENOSIOS PASAULĖŽIŪROS PAGRINDUS?
Neatsakė
8%

Ne
48%
Taip
44%
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Išvada:
Kaip ir praeitame klausime mokslininkai susiskirstė į dvi grupes. Čia vėl gi pateiksiu Dainiaus Razausko
atsakymą (paryškinta mano):
4.„Pagrindai“ vėlgi reikalauja aptarimo, patikslinimo: jei tai, pavyzdžiui, ekonominiai ar socialiniai
pagrindai, tai jie, žinoma, nebeatstatomi (niekas nė nesutiktų!), o jei toks abstraktus metafizinis
pagrindas kaip Aukščiausia Tikrovė, tai ji niekur nedingo, antraip nebūtų Tikrovė. Belieka rasti
kelią prie jos ir „atstatyti“ su ja ryšį (re-ligāre > religio).
Taip pat dailėtyrininkės, mokslų daktarės Jolantos Zabulytės nuomonė (vėlgi, paryškinta mano):
Pagrindai yra, nes prigimtinė/senoji pasaulėjauta niekur nedingus, tik apvilkta kitais
"rūbais" - nemažai jos fragmentų yra ir lietuviškoje katalikybėje, žmonių pajautose,
santykiuose su gamta, todėl turinio rekonstrukcija galima ir netgi būtina idant
kiekvienas kelio Dievopi ieškantis galėtų giliau save ir kitus pamatyti bei susivokti.
Formos - atskiras klausimas, bet jos gali būti įvairios - dalis rekonstruota (iš to kas žinoma,
pvz. M. Pretorijaus), dalis sukurta, nematau tame nieko blogo. Svarbu prikeliantis ir auginantis
žmoguje tikrumą TURINYS.

Norėčiau atkreipti dėmesį į jūsų žinyno galimą klaidinantį poveikį mokslininkų darbuose. Skaitydamas
Mildos Ališauskienės straipsnį „Šiuolaikinis hinduizmas ir Lietuvos religinis laukas“ (Kultūra ir visuomenė; p.
51-69; 2012 3 (2). ISSN 2029-4573) aptikau palyginimą kaip lietuviai vertina įvairias Lietuvos religijas.
Duomenis autorė nekritiškai paėmė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2007 metų ataskaitos, kurioje
neparašyta iš kur paimtas religinių krypčių sąrašas, bet nenustebčiau jei iš dalies buvo naudotasi ir jūsų
vedamu žinynu. Tuomet kyla klausimas, - ar neturime uždaro rato, kur mokslininkai remiasi jumis, o jūs,
vadovaudamiesi savo nuostatomis, remiatės mokslininkais? Norint atsakyti į šį klausimą reikia nuodugnaus
tyrimo.
Apibendrinant šio skyriaus mintis galima teigti, kad mokslininkai vengia vartoti žodį pagonių religija. Vietoj
to tirdami lietuvių dvasinę paprotinę raišką dažniausiai vartoja žodį lietuvių religija.

5. Nes daugelis išpažįsta kitą religiją
Savo pirmame ir antrame atsakymuose jūs paminėjote, kad daugelis lietuvių šiuo metu išpažįsta kitą religiją
ir pateikėte tai kaip priežastį dėl kurios atsisakote tenkinti mano prašymą. Norėčiau pabrėžti, kad jau
praeitame laiške nurodžiau šitokio požiūrio klaidingumą. Nors daugelis lietuvių save ir priskiria vienam iš
krikščioniškų tikėjimų tai dar nereiškia kad jie priklauso krikščioniškam pasauliui. Leiskite išdėstyti mintį
aiškiau.
Pasak Dainiaus Razausko, religija yra kelias pažinti aukščiausiąją dvasinę tikrovę. Ši tikrovė lietuvių sąmonę
pasiekia įvairiai.
1. Per bažnyčia tai diegiama sąmoningai. Sąmoningo pasaulio pasirinkimai gali būti įtakojami
kryptingai parinktomis žiniomis. Kaip pavyzdį galima imti krikščionis, kurių kryptingas mokymas
Lietuvoje diegiamas ne pirmą šimtmetį ir dėl to daugelis lietuvių save laiko krikščioniais.
2. Per papročius, dainas, pasakas tai perduodama netiesiogiai. Turbūt sunku būtų rasti lietuvį, kuris
nebūtų girdėjęs mūsų tautosakos pagrindinių pasakojimų. Bėda tame, kad mažai kas gali (bet vis
dar gali) tuos pasakojimus susieti su aukščiausios dvasinės tikrovės paaiškinimu. Tokiu būdu visi
lietuviai gauna pasąmoninį lietuvių religijos suvokimą.
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3. Trečias, mažiausiai suvoktas kelias yra bendros su protėviais sąmonės, vadinamos užsąmone,
turėjimas, kurią K. G. Jungas aiškiai atskiria nuo žmogaus sąmonės ir žmogaus pasąmonės7.
Bendras tautos suvokimas kaip tik ir yra užsąmoninėje srityje.
Žmogus pilnai suvokia ir išgyvena aukščiausią tikrovę tuomet, kai per visus tris kelius ateina ta pati žinia. Kai
skirtingais keliais ateina skirtingos žinios gaunamas tam tikras žmogaus sąmoningo ir pasąmoninio pasaulių
nesuderinamumas. Esminiuose gyvenimo lūžiuose, kaip minėjau praeitame laiške, į paviršių prasiveržia
pasąmoninis pasaulio suvokimas. Šiame lemtingame tarpsnyje (sakykime mirtyje), sąmoningo ir
pasąmoninio pasaulių nesutapimas vedą žmogų į pasimetimą, dėl ko gali būti pridaryta lemtingų klaidų.
Netiesiogiai šį pasimetimą galima įvertinti iš apklausų. Mokslų daktarės M. Ališauskienės „Diskriminacijos
dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų tyrimų 2004-2010 metų apžvalgoje“8 teigiama
Remiantis tyrimo metu užfiksuotų bendrųjų palankumo įvairioms religinėms grupėms bei
pasaulėžiūriniams judėjimams rodiklių procentiniu pasiskirstymu, Lietuvos visuomenės palankumas
minėtoms grupėms gali būti išreikštas santykinai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tradiciniams krikščionims – 85,6%;
ateistams – 46,6%;
pagonims – 39,2%;
dvasinio savęs tobulinimo grupėms – 36,9%;
rytų kilmės religinėms grupėms – 25,5%;
naujiesiems krikščionims – 24,5%;
gamtos jėgų garbintojams – 22,1%;
krikščioniškos kilmės grupėms – 20,7%;
musulmonams – 20,3%;
satanistams – 5,3%

Įsižiūrėję į skaičius pamatysite, kad šimtmečiais brukama religija turi palankiausia vertinimą. Norint
išsiaiškinti pasąmoninį žmogaus pasirinkimą reiktų atmesti šią pirmąją grupę, nes jos reklama mūsų
valstybėje vykdoma ištisai visose gyvenimo srityse. Krikščioniškos religijos įtaką mūsų pasąmoniniam
pasirinkimui galima įvertinti iš sąraše esančių tos pačios kilmės panašių religijų (sąraše pažymėtos skaičiais
6, 8, 9 ir santykinai 10, nes šėtonas yra biblinis veikėjas). Iš apklausos matosi, kad šį religijų grupė turi bene
žemiausią palaikymą vos viršijantį 20%.
Taip pat ataskaitoje keistai atrodo 3-čios ir 7-tos grupės išskyrimas, nes abejoju ar daugelis Lietuvos
gyventojų sugebėtų apibrėžti skirtį tarp tų dviejų grupių. O jeigu ne, tai tokiu atveju kyla klausimas ar
nereiktų tų dviejų grupių palankumo sumuoti į vieną skaičių. Be to, šios dvi grupės dažniausiai yra siejamos
su lietuviškus papročius puoselėjančiais judėjimais, todėl jei į apklausą būtų įvestas teisingas tas grupes
apibudinantis pavadinimas, tai apklausos duomenys greičiausiai būtų parodę visai kitus skaičius.
Reiktų atkreipti dėmesį į didelį ateistų grupės palaikymą. Palankiai ateistams nusiteikę žmonės pritaria jų
pasaulėžiūrai, nes matyt ir patys iš dalies jaučią tokio požiūrio teisingumą. Ateizmas, mano galva, kyla iš
nesugebėjimo priimti sąmoningai brukamų religinių dogmų. Tai yra ryškus sąmoningo ir pasąmoninio
žmogaus pasaulio suvokimo nesuderinamumo požymis. Nors daugelis lietuvių save laiko krikščionimis,
tačiau nesugebėdami savo pasaulėžiūros pastatyti ant krikščioniškų tiesų, palankiai žiūri į tuos kurie Dievą
7

Pasak Dainiaus Razausko, žodžiai unconsciousness ir subconsiousness lietuvių vertėjų yra visur verčiami kaip
pasąmonė, kai tuo tarpu žodis unconsiousness turi būti veikiau verčiamas kaip užsąmonė. Šiuo atveju blogas vertimas
trukdo platesniems visuomenės sluoksniams suvokti tokį reiškinį kaip bendras tautos suvokimas.
8
https://religija.lt/sites/default/files/m.alisauskiene-tyrimu_apzvalga.pdf
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visiškai išmeta iš gyvenimo. Mitologas Dainius Razauskas tokį veiksmą yra prilyginęs su veiksmu, kuomet su
gimdymo vandenimis išpilamas ir kūdikis9.
Dvasinės pasaulėžiūros radikaliai neatsisakantys žmonės palankiai žiūri į dvasinio savęs tobulinimo grupes
(sąraše pažymėta 4-tu numeriu). Tame tarpe dalis iš tokių grupių save tobulina ir per lietuviškus papročius,
todėl teisingo pavadinimo nebuvimas vėl gi iškreipia visus surinktus duomenis.
Savo atsakyme 2018-06-01 Nr. (8.3.44) 7R-3710 jus paminėjote, kad pagal 2011 m. gyventojų surašymo
duomenis 82,9% lietuvių tautybės asmenų nurodė išpažįstantys katalikų tikėjimą. Kiek iš jų yra nuoširdūs
katalikai nesunku patikrinti pagal pagrindinį katalikų dievo įsakymą, kuris teigia: neturėk kitų dievų, tik mane
vieną. Aukščiau aptarta apžvalga rodo, kad šis įsakymas lietuviams yra sunkiai suvokiamas ir sunkiai
suderinamas su jų pasaulėžiūra, todėl nors jie ir pažymį esą krikščionys, tokie nėra. Sąmoningo ir
pasąmoninio pasaulio suvokimo dvilypumas matosi ir iš daugelio lietuvių pasyvaus (nes „taip reikia“)
dalyvavimo bažnytiniame gyvenime. Kaip minėjau praeitame laiške, lietuviai neturėdami galimybės
pasirinkti lietuviškos pasaulėžiūros (religijos) yra savaime stumiami į šį susidvejinimą. Toks sąmoningo ir
pasąmoninio pasaulių atskyrimas veda ir prie didelio savižudybių skaičiaus, nes žmonės negalėdami rasti
dvasinių atsakymų krikščioniškuose mokymuose nesusitvarko su kylančiais savyje prieštaravimais ir kenčia.
Kartais tos kančios nebeištveria.
Reikia dar pastebėti, kad aktyviai dalyvaujantys bažnytiniame gyvenime lietuviai dažnai nesuvokia į ką tiki,
nes paklausus ką reiškia Jahvė, dažnas nesupranta ko klausiama. O juk Dievo suvokimas turėtų būti
pagrindinė bet kurios religijos esmė.
Taip pat noriu pabrėžti, kad šiame klausime vadovavimasis statistiniais duomenimis yra iš esmės negalimas,
nes religijos pobūdį apsprendžia ne ją išpažįstančiųjų skaičius, o pačios religijos turinys. Šio dėsnio
nesilaikymas vestų prie nenuspėjamų pasekmių, kuomet laiko bėgyje vienos ar kitos jėgos įtakoje
pavadinimai pradėtų reikšti skirtingus dalykus. Savaime aišku, kad toks požiūris be visą ko pažeidžia ir
Konstitucijoje garantuojamas teises.
Labai viliuosi, kad įvertinus visas aukščiau išdėstytas mintis, jūsų atsakymuose nebebus remiamasi
statistiniais duomenimis, kurie dėl susiklosčiusios padėties neatspindi tiesos ir netgi netiesiogiai bando
įteisinti tai, kas buvo pasiekta prievartos būdu. Beje, ši prievarta nėra dingusi. Keičiasi jos pobūdis, bet esmė
yra išlikusi10. Todėl, laikantis Konstitucijos 25,26 ir 29 straipsnių šiuos klausimus yra privalu kelti11 ir spręsti.

6. Nes, kaip valstybės institucija, pažeistumėte neutralumą įsitikinimų
atžvilgiu
Savo atsisakyme įvesti žinyne skiltį „lietuviai“ jūs rėmėtės valstybės neutralumu įsitikinimu atžvilgiu, kuris
yra dalis Konstitucijoje įtvirtinto valstybės ir bažnyčios atskirumo principo.
Norėčiau priminti Konstitucijos 29 straipsnio 2-os dalies nuostatą (paryškinta mano): „Žmogaus teisių
negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kilmės, socialinės padėtis, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“.
Šis straipsnis pasako, kad jei Lietuvos valstybės institucijos (pavyzdžiui jūsų institucijos vedamas žinynas)
išskiria vienas tautas, tai tokią pačią teisę turi turėti ir lietuvių tauta. Pagal Lietuvos Konstituciją lietuvių
tauta Lietuvos valstybėje negali būti nuvertinama (diskriminuojama) kitų tautų atžvilgiu. Ankstesniuose

9

Dainiaus Razausko paskaitos dalis https://youtu.be/xvOQkANhPJo?t=3231
Dainiaus Razausko paskaitos dalis https://youtu.be/xvOQkANhPJo?t=2859
11
Dainiaus Razausko paskaitos dalis https://youtu.be/xvOQkANhPJo?t=2513
10
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skyriuose parodžiau, kad lietuvių religija nėra mirusi. Atvirkščiai, tai yra tikrovė tūnanti beveik visų lietuvių
pasąmonėje. Ši tikrovė būtina kiekvieno lietuvio savivokai.
Tokį patį požiūrį išsako ir jūsų paminėtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d.
nutarimas dėl kai kurių Švietimo įstatymo straipsnių atitikimo Konstitucijai, kuriame sakoma (paryškinta
mano): „Sistemiškai aiškinant Konstitucijos 43 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą normą, kad Lietuvoje nėra
valstybinės religijos, šio straipsnio 4 dalies normą, kad bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi
pagal savo kanonus ir statutus, 40 straipsnio 1 dalyje suformuluotą normą, kad valstybinės ir savivaldybių
mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės, taip pat kitas Konstitucijos nuostatas darytina išvada, kad
Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės ir bažnyčios atskirumo principas. Konstitucinis valstybės ir bažnyčios
atskirumo principas yra Lietuvos valstybės, jos institucijų ir jų veiklos pasaulietiškumo pamatas. Šis
principas, taip pat Konstitucijoje įtvirtinta įsitikinimų, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė, konstitucinis
asmenų lygybės principas kartu su kitomis konstitucinėmis nuostatomis lemia valstybės pasaulėžiūrinį ir
religinį neutralumą.
Tai, kad Lietuvos valstybė ir jos institucijos yra pasaulėžiūros ir religijos požiūriu neutralios, reiškia valstybės
ir tikybos sričių, valstybės ir bažnyčių bei religinių organizacijų paskirties, funkcijų ir veiklos atribojimą.
Pabrėžtina, kad valstybės neutralumas ir pasaulietiškumas negali būti pagrindas diskriminuoti
tikinčiuosius, varžyti jų teises ir laisves.“.
Reiktų atkreipti dėmesį ir į konstitucijos 25 straipsnio 2-oje dalyje įtvirtintą svarbią įsitikinimų ir jų raiškos
laisvės sąlyga: žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Jūsų institucija, atsisakydama lietuvių tautos dvasinės raiškos papročius puoselėjančius judėjimus vadinti
„lietuvių“ vardu klaidina visuomenę ir tokiu būdu susiaurina šių judėjimų sklaidos galimybes bei skleidžiamų
žinių prasmę. Tokio požiūrio pasekmes galima pamatyti kad ir švietimo sistemos darbuose. Pavyzdžiui,
kuomet siūloma vaikų pasaulio suvokimą pradėti lipdyti nuo biblijoje skleidžiamų žinių12, kurios
visuomenėje kelia nevienareikšmiškas pasekmes. Keista, kai pamirštant savuosius galiojančius teisės
principus siūloma mokinius išmokinti paklusti besiveržiančiai abejotinai pasaulėžiūrai13.
Drįsiu teigti, kad ši padėtis yra ilgų amžių nesuvoktos prievartos pasekmė, kuomet aukštuomenė yra pirma
išmokoma svetimų papročių, taip pamirštant ir galiausiai paniekinant savąjį paveldą14. Nieko keisto, kai
žmonės, savąją pasaulėvoką pastatę ant svetimos kultūros pagrindų, nesugeba pilnai atskleisti savosios
kultūros gelmių. Pavyzdžiui, 9-tos klasės literatūros vadovėlyje, nagrinėjant senąją lietuvių pasaulėžiūrą,
vienam iš pagrindinių lietuvių dievų Perkūnui pateikiamos tik dvi maldelės15. Kadangi pačios maldelės yra
abejotinos vertės16, tai ir paaiškinimo jokio nepridedama. Panašus padrikas senosios pasaulėžiūros
pristatymas yra ir likusioje knygos dalyje. Detaliai nagrinėjami tik šiuolaikiniai autoriai.
Drįsiu teigti, kad švietimo darbuotojai linkę dvasinį pasaulį pateikti per krikščioniškus ženklus17, nors ir patys
vargiai juos supranta18. Suprasčiau tokį veiksmą, jei jie galėtų panašius ženklus (sakykime Jėzaus Kristaus

12

https://youtu.be/qrwJLeStdT0?t=789
Keistokai skamba švietimo darbuotojų mintis, kur siūloma ne kovoti su galima prievarta į kitokį pasaulio suvokimą, o
prisitaikyti prie jos https://youtu.be/qrwJLeStdT0?t=1260
14
Dainiaus Razausko paskaitos dalis https://youtu.be/xvOQkANhPJo?t=1986
15
D. Eigminienė ir kt. Literatūra 9 klasė II dalis. ISBN 978-609-425-220-4; 2017 Vilnius; psl. 31
16
Vienoje maldoje pabrėžiamas paklusnumas, kitoje prašoma užmušti piktą vyrą.
17
Svetimžodį simbolis sąmoningai keičiu žodžiu ženklas, nes lietuviško žodžio kamienas nurodo ir veiksmą.
18
Sakykime - https://youtu.be/qrwJLeStdT0?t=1705; Bet tai tik vienas pavyzdys. Tame susitikime ir daugiau švietimo
darbuotojų prisipažino nesuprantantys biblijinės kalbos.
13
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pasireiškimą) parodyti lietuvių mitologijoje ar kitoje kultūroje. Deja, nesuvokus savo kultūros, toks veiksmas
tampa neįmanomas, o visas humanitarinis mokymas nepilnavertis.
Konstitucijos 26 straipsnis savo turiniu yra susijęs su Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtinta įsitikinimų bei jų
raiškos laisve. Lietuvių religiją vengiant vadinti lietuvių vardu vykdoma netiesioginė diskriminacija, kuri yra
apibrėžiama kaip veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar
praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant gali atsirasti, atsiranda ar galėtų
atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas tam
tikro amžiaus, tam tikros lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar
įsitikinimų asmenims19. Tuo tarpu Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs20, kad (paryškinta mano): „Nuo
laisvės turėti įsitikinimus neatsiejama teisė juos laisvai reikšti. Įsitikinimų raiškos laisvė – tai galimybė savo
mintis, pažiūras, įsitikinimus netrukdomai reikšti žodžiu, raštu, ženklais, kitokiais informacijos perdavimo
būdais ir priemonėmis“. Judėjimai, kurie pirmenybę teikia lietuvių tautos dvasinės raiškos papročiams,
kurie žmonių sielas susieja su jų pačių protėviais, o ne su Abraomu21 ir kurie išpažįsta lietuviškus dievus,
pagal Konstituciją turi teisę savo pažiūras vadinti lietuvių religija, nes žodis lietuvių šiuo atveju yra tam tikras
ženklas, atskiriantis mus nuo kitų, tame tarpe krikščioniškų ir naujaipagoniškų judėjimų.
2007 metų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitoje22 yra pažymima (paryškinta mano): „Po 1995
m. pastebima tendencija įtvirtinti naujas, tik tradicinėms (rečiau – ir valstybės pripažintoms) religinėms
bendrijoms teises teisės aktuose. Religinės bendruomenės ir bendrijos, ypač mažesnės ir neturinčios jokio,
išskyrus registraciją, statuso, iš esmės yra izoliuotos nuo dalyvavimo su jų gyvenimu ir veikla susijusių
teisės aktų rengimo procese. Kai kurie religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos srityje taikomi įstatymai
neatitinka šių bendruomenių, bendrijų prigimties, nėra suderinti su jų gyvenimo specifika“.
Ši lygių galimybių kontrolieriaus pastaba yra nepraradusi svarbos ir šiandien, nes didžioji dalis lietuvių
paprotinę dvasinę raišką puoselėjančių judėjimų valstybės gyvenime yra tiesiog nematoma. Tam yra ne
viena priežastis. Tarp jų galima paminėti ir vengimą lietuviškus daiktus įvardinti lietuviškais.
Lietuvių paprotinės raiškos neįvardijimas kaip lietuvių religijos privedė prie sveiku protu nesuvokiamos
padėties, kuomet keletą šimtmečių įsigalėjusios invazinės religijos pripažįstamos kaip Lietuvos tradicinės
religijos su iš to išplaukiančiomis visomis teisėmis ir palaikymais, o paprotinė iš neatmenamų laikų atėjusi
dvasinė raiška yra prilyginama naujoms religinėms apraiškoms. Tuo tarpu Konstitucinis Teismas yra
išaiškinęs23, kad Tradiciškumas nėra nei sukuriamas, nei panaikinamas įstatymų leidėjo valios aktu. Bažnyčių
bei religinių organizacijų įvardijimas kaip tradicinių yra ne jų, kaip tradicinių organizacijų, sukūrimo, bet jų
tradiciškumo – nuo įstatymų leidėjo valios nepriklausančios jų santykių su visuomene būklės konstatavimo
aktas, atspindintis visuomenės religinės kultūros raidą ir būklę.
Manau, kad būtų pats laikas atkreipti dėmesį į šį Lietuvoje keistą reiškinį, kuomet iš mūsų protėvių
paveldėta dvasinė raiška (religija) keistu būdu valstybiniuose dokumentuose nelaikoma tradicine ir
galiausiai surašyti visuomenės būklės konstatavimo aktą, kuriame būtų pažymėtas ilgaamžis lietuvių
paprotinės dvasinės raiškos ir pasaulėvokos perdavimas iš kartos į kartą ir šią raišką įvardinti kaip lietuvių
religiją.
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7. Prašymas
Atsižvelgiant į visą aukščiau išdėstytą medžiagą pakartotinai prašau sukurti savo vedamame Religinių
bendruomenių ir dvasinių grupių Lietuvoje žinyne skiltį „Lietuvių“ ir į ją patalpinti Žaliakalnio romuvą bei
pradėti registruoti kitas grupes, puoselėjančias lietuvių paprotinę dvasinę raišką.
Taip pat papildomai prašau suteikti žinių ką tūrėtume atlikti, ir ar jūs, vadovaudamiesi savo nuostatų 8.15
papunkčiu galėtumėte prisidėti, prie mūsų judėjimo ir visuomenės būklės konstatavimo akto paruošimo,
kuriame būtų galiausiai įtvirtintas lietuvių paprotinės dvasinės raiškos, kaip lietuvių religijos tradiciškumas.
Ties šiuo prašymu norėčiau pažymėti, kad lietuvių religija, kaip lietuvių paprotinė dvasinė raiška niekuomet
nebuvo nutrūkusi ir tik dėl prievartinio išstūmimo iš viešo gyvenimo ilgą laiką buvo šešėlyje. 1905 metų
spalio 17-tą dieną carui paskelbus aukščiausią manifestą apie „duotas žmonėms Rusų imperijoje įvairias
naujas teises, liuosybes ir sąžinės laisvę“, nepraėjus savaitei, tai yra 1905 spalio 22 dieną LDK bajoras Jonas
Gediminas-Beržanskis-Klausutis pareikalavo pasinaudoti manifeste pažymėta laisve ir paprašė pripažinti jį
(atkreipkite dėmesį į pavadinimą) senovės Lietuvių tikėjimo pasekėju, kokiu, pasak jo, jis yra buvęs nuo pat
mažų dienų. Po dešimties metų atkaklaus susirašinėjimo 1915 metų birželio 14-tą dieną šią teisę Jonas
Gediminas-Beržanskis-Klausutis gavo. Atkreipkite dėmesį į precedentą – vienas žmogus iškovojo sąžinės
laisvę prieš visą didžiulę imperiją.
Jeigu lietuvių religija būtų nutrūkusi, tai ji tą pačią dieną, kai carinėje Rusijoje buvo paskelbta sąžinės laisvė,
nebūtų galėjusi susikurti. Tam reikia ne šiaip laiko, o labai daug laiko. Tuo tarpu lietuvių religijos įteisinimas
prasidėjo tą pačią akimirką, kai buvo paskelbtas manifestas. Tai reiškia tik vieną – paprotinė dvasinė raiška
(tradicija) nebuvo nutrūkusi ir šios pasaulėžiūros mes laikomės iki šių dienų, todėl šis prašymas yra tęstinis
mūsų daugiatūkstantmetės religijos išsaugojimo veiksmas. Šį sykį Konstitucijoje garantuotų laisvių prašo ne
vienas žmogus, o eilė bendruomenių, palaikančių lietuvių tautos paprotinę dvasinę raišką.
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