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Dėkoju Jums už atsakymą 2018-10-12 Nr. (8.3.44) 7R-6688 (toliau atsakymas) į mano 2018-08-14 prašymą 

(toliau 08-14-prašymas).  

Jūsų atsisakymą sukurti L i e t u v i ų  skiltį savo vedamame Religinių bendruomenių ir dvasinių grupių 

Lietuvoje žinyne (toliau žinynas) pagrindėte teiginiais, kuriuos sutrumpintai galima aprašyti sekančiai: 

1. Žodį p a g o ny s  Jūs vartojate neutralia, neįžeidžiančia prasme. 

2. 08-14-prašymą aš grindžiu nepakankamais tyrinėtojų apklausos duomenimis (toliau apklausos-

teiginys). 

3. 08-14-prašymą aš grindžiu tik teoriniais teiginiais: 

a) kad „R o m u v o s  i r  p a n a š i ų  r e l i g i n i ų  b e n d r u o m e n i ų 1“  religija yra 

ikikrikščioniškos lietuvių religijos tąsa (toliau tąsos-teiginys); 

b) kad „R o m u v o s  i r  p a n a š i ų  r e l i g i n i ų  b e n d r u o m e n i ų “ religija yra glaudžiau 

susijusi su lietuvių tautos kultūrine savastimi, nei kitos lietuvių tautybės asmenų 

išpažįstamos religijos (toliau glaudumo-teiginys). 

4. Glaudumo-teiginys Jus verčia abejoti ar nebus pažeistas valstybės neutralumas kitų religinių 

įsitikinimų atžvilgiu (toliau neutralumo-teiginys).  

5. Žinyne vartojami terminai nėra prilygintini teisės aktams, viešojo administravimo sprendimams ar 

kitiems valstybės institucijų veiksmams, kurie galėtų sukelti teisines ar apčiuopiamas praktines 

pasekmes (toliau pasekmių-teiginys). 

6. Išreiškę pasekmių-teiginį Jūs atmetėte visus 08-14-prašyme nurodytus galimus Konstitucijos 

pažeidimus (toliau Konstitucijos-teiginys). 

7. Nenurodžiau kito tinkamo pavadinimo lietuvių religijai įvardinti. 

8. Lietuvių religijos pavadinimo gali pageidauti ne viena žmonių grupė. 

9. Lietuvoje tradicine religine bendrija gali tapti religinis susivienijimas, o ne religinė sistema. 

Lengvesniam mano prašymo suvokimui, žemiau esantį tekstą suskaldžiau pagal aukščiau išvardintus Jūsų 

teiginius. Kiekvienas skyrius atskirai aptars vieną ar kelis Jūsų teiginius.  Taip pat paminėsiu dar porą 08-14-

prašymo teiginių, į kuriuos Jūsų atsakymas neatsižvelgia. Pačiame gale rasite ir prašymo tekstą. 

                                                           
1 Jūs naudojate keistą žodžių junginį R o m u v a  i r  p a n a š i o s  r e l i g i n ė s  b e n d r u o m e n ė s . 

Nesigilindamas į tokį mūsų įvardinimą, šį žodžių junginį toliau šiame prašyme naudoju kabutėse tose 

vietose, kur reikės tiksliau perduoti Jūsų perteikiamą mintį. 
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1. Apklausos-teiginys, tąsos-teiginys ir glaudumo-teiginys 
Jūs teigiate, kad 08-14-prašyme atliktos mokslininkų apklausos (toliau 08-14-apklausa) klausimai nebuvo 

užduoti tiksliai, dėl to, Jūsų teigimu, visa 08-14-apklausa netaikytina norint išsiaiškinti klausimą – ar žodis 

l i e t u v i a i  taikytinas apibūdinant šiandien veikiančių „R o m u v o s  i r  p a n a š i ų  g r u p i ų “ išpažįstamą 

religiją.  

Pabrėžiu, kad 08-14-apklausoje toks tikslas ir nebuvo keltas.  

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad šis klausimas ir negali būti sprendžiamas apklausoje. Priešingu atveju, 

atsiranda tikimybė, kad sprendimą priims neįsigilinusi arba šališka dauguma. Klausimą ar žodis l i e t u v i a i  

yra naudotinas apibūdinant šiandien veikiančias lietuvių paprotinę dvasinę raišką puoselėjančias grupes turi 

nulemti sveika nuovoka, o ne kokia nors apklausa ar balsavimas.  

Leiskite man dar sykį Jums trumpai priminti, kokias neginčytinas išvadas parodė 08-14-apklausa. 

1. 08-14-apklausos atsakymai į pirmą klausimą vienareikšmiškai parodo, kad šiuo metu žodis 

p a g o n i s  yra daugiareikšmis ir todėl dokumentuose ir žinynuose nenaudotinas.  

Jūsų paaiškinimas, kad žodį p a g o n y s  vartojate neįžeidžiančia prasme nieko nekeičia. Papildomi 

prierašai pasitaikantys žinyne nelabai daug ką šiame klausime sprendžia.  

Ši išvada dar labiau taikytina nes ne visuose Jūsų dokumentuose, ar žinyno puslapiuose, ar valstybės 

dokumentuose šis prierašas seka žodį p a g o n y s .  

Taip pat 08-14-prašyme nurodžiau visą eilę papildomų priežasčių kodėl žodis p a g o n y s  yra 

netinkamas.  

2. 08-14-apklausoje mokslininkų atsakymai į užduotus trečią ir ketvirtą klausimus  parodo, kad 

dabartinės lietuvių dvasinį paveldą puoselėjančios grupės tęsia protėvių dvasinę tradiciją ir tai 

griauna Jūsų tąsos-teiginį ir glaudumo-teiginį.  

Mane saisto pažadas neatskleisti 08-14-apklausoje dalyvavusių asmenų atsakymų, todėl rūpinantis pažado 

įvykdymu nesusimąsčiau, kad 08-14-apklausoje dalyvavusių asmenų sąrašas turi savyje vertingus duomenis. 

Prie šio prašymo pridedu šį 08-14-apklausos dalyvių sąrašą. Mano pažadas nebus pažeistas, nes Jūs 

negalėsite susieti kas, ką atsakė.  

Galiu Jus užtikrinti dėl to, ką Jūs atsakyme vadinate r e p r e z e n t a t y v u m u 2. Jolanta Zabulytė, Dainius 

Razauskas, Rimantas Balsys ir Rolandas Kregždys buvo keletas (bet ne vieninteliai3) iš tų kurie leido man 

atskleisti jų atsakymus apklausoje. Vien tik šių mokslininkų nuomonės pakanka, kad būtų sugriauti Jūsų 

tąsos-teiginys ir glaudumo-teiginys, nes šių mokslininkų nešališki darbai yra vieni iš išsamiausių darbų 

lietuvių dvasinės raiškos, paveldo bei kalbotyros srityse. Vargu ar atsiras mokslininkų, kurie sugebės 

paneigti jų nuomonę.  

Taip pat noriu pataisyti vieną, matyt, dėl trūkstamo sąrašo atsiradusį netikslumą. Apklausoje dalyvavo ne 14 

religijos tyrinėtojų, o 13 mokslininkų kurių veikla ar tyrimo sritis vienaip ar kitaip susijusi su lietuvių 

paprotinės dvasinės raiškos sritimi. 

Prie jau pasakyto noriu pridurti, kad žymūs mokslininkai, tokie kaip Daiva ir Vykintas Vaitkevičiai, Dainius 

Razauskas, Nijolė Laurinkienė ir dar keletas kitų patys aktyviai dalyvauja lietuvių paprotinį dvasinį paveldą 

                                                           
2 Jūsų pavartoto žodžio r e p r e z e n t a t y v u m a s  internetiniame lietuvių kalbos žodyne neradau, todėl Jūsų 
atsakyme šis žodis yra suvoktas ir šiame prašyme vartojamas a t s t o v a v i m o  prasme. 
3 Visų leidžiančių atskleisti savo atsakymus neišvardinu, o paminėti mokslininkai yra ne vieninteliai palankiai 
atsiliepę į šiandieninę lietuvių paprotinę dvasinę raišką.  Taip elgiuosi tam, kad būtų dar sunkiau suvokti 
kokia yra žmonių, nepanorusių atskleisti savo atsakymus, nuomonė. 
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puoselėjančių religinių bendruomenių renginiuose. Šių mokslininkų veikla susijusi su lietuvių dvasinės 

raiškos tyrimais tiek praeityje tiek dabartyje, todėl tai yra aiškus ženklas, kad lietuvių dvasinį paveldą 

puoselėjančių grupių veiklą jie vertina kaip senosios lietuvių dvasinės veiklos tęstinę išraišką.  

Iš tikrųjų yra dar rimčiau. Kai kurie žymūs mokslininkai net patys ta veikla užsiima. Deja, šia veikla užsiima 

vengdami viešumo. Prašau atkreipti dėmesį į tai, kad lietuvių paprotinė dvasinė raiška viešumoje yra tiek 

niekinama, kad net ir gerbiami mokslininkai dėl primestos šališkos nuomonės apie p a g o n i s , 

g a m t a t i k i u s  ar f o l k l o r i s t u s  bijo viešai parodyti, kad išpažįsta pasaulėžiūrą perduodamą per paprotinę 

lietuvių dvasinę raišką. 

Atsiliepdamas į Jūsų teiginį, neva 08-14-prašymas remiasi minėtais teoriniais teiginiais, noriu pasakyti, kad 

teorijų kėlimas ir jų tvirtinimas yra religijotyrininkų darbas. Mūsų, dvasinių vedlių darbas yra susijęs ne su 

plika teorija, o su pasaulėjautos, pasaulėvokos, pasaulėžiūros vientisu išgyvenimu, šio gyvenimo būdo 

perdavimu kitiems bendruomenės nariams, bei pagalba lydint žmogų jo dvasiniame kelyje. Jūsų žodžiais 

kalbant – mes neužsiimam nei teorija, nei praktika. Mes ja gyvename.  

Glaudumo-teiginys yra susijęs su tautos savastimi. Noriu priminti, kad 08-14-prašyme aš ganėtinai aiškiai šį 

klausimą išdėsčiau. Įvertinau tiek sąmoningą tiek pasąmoninį žmonių pasirinkimą. Užsiminiau ir apie 

užsąmoninę protėvių įtaką mūsų gyvenimuose. Taip pat pažymėjau, kad mokslininkų surinkti duomenys, 

kuriais Jūs remiatės, yra pateikti neteisingai ir šališkai.  

Papildomai prie 08-14-prašyme išdėstytų minčių, sprendžiant kuri religija yra glaudžiausiai susijusi su tautos 

kultūrine savastimi galiu Jums pasiūlyti paklausyti krikščioniškų, budistiškų, krišnaistiškų ir kitų invazinių 

religijų  maldų ir giesmių, ir visą tai palyginti su mūsų giedamomis giesmėmis ir maldomis. Taip pat galite 

išklausyti kokios tautos išminties mokoma per pamokslus vienoje ar kitoje religijoje, pažvelgti į šiuolaikinių 

pastatų tų religijų naudojamus ženklus4, sulyginti švenčių kalendorius su mūsų tautos nusistovėjusiomis 

šventėmis, įvertinti tų švenčių sąsajas su lietuvių tauta, patikrinti kokia dalis lietuviškų burtų, užkeikimų, 

patarlių, pasakų, mįslių, prietarų ir kitų tautosakos kūrinių įgauna šventą prasmę kiekvienoje religijoje ir 

kuriai religijai Lietuva yra švenčiausia žemė.  Tuomet dar siūlau prisiminti, kurios religijos šventą ugnį, 

atvežtą nuo Šatrijos kalno, įnešė į Vingio parką ir su kuriai religijai įprastais rūbais dėvintys žmonės 

iškilmingai atidarė Lietuvos šimtmečio Dainų šventę. Manau, nebus sunku patiems sau atsakyti, kuri lietuvių 

tautybės asmenų išpažįstama religija yra glaudžiausiai susijusi su lietuvių tautos tęstine dvasine raiška.  

Jei visgi kils sunkumų ar abejonių ir vis dar manysite, kad minėti aukščiau mokslininkai klysta ir mano 

prašymas paremtas tik teorine hipoteze, tuomet, Jums pareikalavus, šiuos duomenis surinksiu ir pateiksiu.  

2. Neutralumo-teiginys 
Taip pat, Jūs neutralumo-teiginyje teigiate, kad „R o m u v ą  i r  p a n a š i a s  b e n d r u o m e n e s “ įvardinus 

žodžiu l i e t u v i ų  būtų pažeistas valstybės neutralumas religinių įsitikinimų atžvilgiu. Noriu atkreipti dėmesį, 

kad 08-14-prašyme nurodžiau ne vieną valstybės dokumentą, kuris teigia būtent priešingai. Tai yra, lietuvių 

paprotinio dvasinio paveldo puoselėjančių bendruomenių vengimas vadinti žodžiu l i e t u v i ų  pažeidžia 

valstybės neutralumą religijų atžvilgiu. 

Papildomai norėčiau pridurti, kad pasaulyje yra ne vienas pavyzdys, kuomet vienos tautos atstovai išpažįsta 

keletą religijų. Žinomiausias toks pavyzdys yra Japonijoje.  

Nei vienam japonui nėra paslaptis, kad šintoizmas yra tęstinė japonų dvasinė raiška, o budizmas – invazinė 

religija, tačiau tai nei eiliniams japonams, nei japonų valstybei nesukelia jokių neutralumo klausimų religinių 

                                                           
4 Čia sąmoningai keičiu svetimžodį s i m b o l i s  į lietuvišką žodį ž e n k l a s . 
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įsitikinimu atžvilgiu. Ten net juokaujama, kad tikinčiųjų yra dvigubai daugiau nei gyventojų. Panašiai, bet 

šiek tiek kitokioj išraiškoj reikalai susiklostė Indijoje. 

Galiu įtarti, kad Lietuvos valstybėje neutralumo klausimas iškyla ne dėl to, kad lietuvių paprotinę dvasinę 

raišką pavadiname l i e t u v i ų  religija, o todėl, kad invazinės naujojo ir senojo testamento pagrindu sukurtos 

religijos savo pagrindiniu įsakymu tikintiesiems įsako neturėti kitų dievų, tik jų vieną (kalba eina apie semitų 

dievą Jahve). Taip pat jų religiniuose mokymuose skatinamas susidorojimas ir mokoma panieka kitatikiams 

(Jums paprašius šiuos teiginius pagrindžiančią medžiagą pateiksiu). Tokie mokymai ne vienam lietuviui kelia 

baimę pasigilinti į savo tautos dvasines šaknis (kalbu iš savo asmeninės kaip dvasininko patirties, nes dažnai 

religinėmis temomis bendrauju su paprastais krikščionimis ir kunigais). Valstybė, atsisakydama vadinti 

lietuvių paprotinę dvasinę raišką l i e t u v i ų  religijos vardu, netiesiogiai remia invazinių semitinių religijų 

tvarką ir tuo pažeidžia neutralumą religinių įsitikinimų atžvilgiu.  

Taip pat 08-14-prašyme nurodžiau, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d.  

nutarimas dėl kai kurių Švietimo įstatymo straipsnių atitikimo Konstitucijai sakoma: „Pabrėžtina, kad 

valstybės neutralumas ir pasaulietiškumas negali būti pagrindas diskriminuoti tikinčiuosius, varžyti jų teises 

ir laisves“. Konstitucijos 25 straipsnio 2-oje dalyje įtvirtintą svarbi 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 puoselėjančias bendruomenes vadinti l i e t u v i ų  vardu klaidina 

visuomenę ir tokiu būdu susiaurina šių bendruomenių pasaulėžiūros sklaidos galimybes bei skleidžiamų 

žinių prasmę.  

Atsižvelgiant į čia ir 08-14-prašyme išsakytas mintis galiu teigti, kad Lietuvos valstybė pažeis neutralumą 

religinių įsitikinimų atžvilgiu ir Konstituciją jeigu atsisakys lietuvių paprotinę dvasinę raišką vadinti l i e t u v i ų  

religijos vardu.  

3. Pasekmių-teiginys ir Konstitucijos-teiginys  
Pasekmių-teiginyje Jūs sakote, kad žinyne vartojami terminai nėra prilygintini teisės aktams, viešojo 

administravimo sprendimams ar kitiems valstybės institucijų veiksmams, kurie galėtų sukelti teisines ar 

apčiuopiamas praktines pasekmes. Paneigsiu pasekmių-teiginį pateikdamas keletą pavyzdžių. 

Pirmas pavyzdys. Jūsų žinynu savo ataskaitose bei darbuose naudojasi įvairūs valdininkai bei mokslininkai 

(pavyzdžiui, kad ir žinyno viena iš sudarytojų, Milda Ališauskienė. Jos vieną iš darbų, bei lygių teisių 

kontrolieriaus ataskaitą aptariau 08-14-prašyme). Valdininkų ir mokslininkų parengti darbai turi tiek teisines 

tiek apčiuopiamas praktines pasekmes visoms bendruomenėms. Žinynu naudojasi ir kiti fiziniai bei juridiniai 

asmenys ir jų atitinkami veiksmai netiesiogiai sukelia tiek juridines, tiek praktines pasekmes. 

Antras pavyzdys. Jūs atsisakote lietuvių paprotinę dvasinę raišką puoselėjančius judėjimus žinyne įvardinti 

l i e t u v i ų  vardu, nes tai, kaip Jūs patys sakote, gali pažeisti valstybės neutralumą religinių įsitikinimų 

atžvilgiu. Tokiu teiginiu Jūs patys pripažįstate, kad žinyne esantys duomenys turi tiek teisines, tiek 

apčiuopiamas praktines pasekmes. 

Galėčiau pateikti ir daugiau pavyzdžių kaip religinių bendruomenių veikla vienu ar kitu būdu yra įtakojama 

žinyno.  

Klaidinga būtų manyti, kad visas šio susirašinėjimo tikslas yra tik vieno pavadinimo keitimas žinyne. Šis 

susirašinėjimas yra tik pirmas žingsnis išgyvendinant ydingą žmonių suvokimą apie savąjį dvasinį paveldą. 

Mano galva, kuomet mes daiktus pradėsime vadinti savais vardais, tuomet atsiras ir teisingas vienų ar kitų 

daiktų vertinimas bei suvokimas. Praeityje primestų politiškai angažuotų pavadinimų vartojimas, arba 

apribotų, susiaurintų, pakeistų tikrųjų pavadinimų vartojimas, arba uždengtų, ištrintų, uždraustų tikrųjų 

pavadinimų nevartojimas arba vengimas vartoti, kelia teisines ir kitokias apčiuopiamas pasekmes, kas buvo 



Puslapis 5 iš 7 
 

aiškiai išdėstyta 08-14-prašyme. Tokie veiksmai turi ir netiesioginės skriaudos ar nuvertinimo (netiesioginės 

diskriminacijos) požymių, apie kuriuos buvo užsiminta 08-14-prašyme, bet Jūsų atsakyme į tai nėra 

atsižvelgta.  

Atsižvelgiant į pateiktus pavyzdžius galima drąsiai teigti, kad Jūsų vedamas žinynas daro apčiuopiamas tiek 

teisines, tiek praktines pasekmes, todėl Jūsų Konstitucijos-teiginys yra atmestinas. O tai reiškia, kad 

atsisakydami lietuvių paprotinę dvasinę raišką puoselėjančias bendruomenes vadinti l i e t u v i ų  vardu Jūs 

galimai pažeidžiate Konstituciją. 

Čia pat noriu patikslinti, kad 08-14-prašyme buvo nurodyta, kad žinynas galimai pažeidžia Konstitucijos 

25,26 ir 29 straipsnius, o ne Konstitucijos 25, 26 ir 27 straipsnius, kaip kad nurodyta Jūsų atsakyme. 

4. Reikalavimas pateikti kitą pavadinimą 
Taip pat atsakyme Jūs teigiate, kad aš nenurodžiau žodžiui p a g o ny s  kitų priimtinų pavadinimų nei mano 

siūlomas l i e t u v i ų  pavadinimas.  

Noriu pabrėžti, kad reikalavimas pateikti kitą pavadinimą yra netiesioginis spaudimas pasirinkti kitą 

sprendimą be aiškių tai pagrindžiančių priežasčių. Toks reikalavimas taip pat turi netiesioginės skriaudos ar 

nuvertinimo požymių, apie ką buvo užsiminta 08-14-prašyme. 

08-14-prašyme surinkau visus man žinomus pavadinimus kurie turi bent kažkokią prasmę ar pėdsaką laiko 

tėkmėje ir parodžiau, kad vienintelis žodis l i e t u v i ų  neklaidina, išpildo tęstinumo reikalavimus ir turi savyje 

gelminę pasaulėvokinę prasmę. 

5. Lietuvių religijos pavadinimo gali pageidauti ne viena žmonių grupė 
Atsakyme Jūs teigiate, kad 64-ių asmenų pasirašytas prašymas, kuriame prašoma  jų išpažįstamą religiją 

vadinti l i e t u v i ų  religija negali būti tenkinamas, nes to pačio gali prašyti ir atitinkamo skaičiaus kitos 

religijos atstovai.  

Leiskite man trumpai priminti kas sakoma 08-14-prašyme:  

1. Tarp pasirašiusiųjų, neskaitant manęs, yra 12 dvasinių ir bendruomenių vadovų. Tai reiškia, kad 

a) kalbama už gerokai didesnį žmonių skaičių; 

b) kalba ne tik religiją išpažįstantys žmonės, bet ir religiją skleidžiantys dvasininkai; 

c) prašo ne vienos bendruomenės nariai, o dalis didžiulio judėjimo. 

2. Pasirašiusiųjų ratą galėjau gerokai išplėsti, jeigu būčiau matęs tame prasmę. 

3. Lietuvių dvasinės raiškos pavadinimo klausimą turi spręsti ne pasirašiusiųjų skaičius, o sveika 

nuovoka, kurios dėka turi būti priimti tokie pavadinimai, kurie nebeklaidintų žmonių. Taip pat turi 

būti atsižvelgta į lietuvių tautos religijos pavadinimo tęstinumą ir gelminę šio žodžio prasmę. 

Taip pat noriu pabrėžti, kad Jūsų baimė, neva atsiras dar kažkokia grupė žmonių, kuri kaip ir mes pageidaus 

gauti žodį l i e t u v i ų  savai religijai, neturi jokio pagrindo, nes visos bendruomenės, kurios išpažįsta lietuvių 

senuosius dievus ir užsiima tęstine lietuvių dvasine raiška supuola į vieną grupę. Būtent tokių grupių 

apibendrinimui ir siūlau sukurti L i e t u v i ų  skiltį Jūsų žinyne. Jei atsiras kažkokia grupė žmonių, norinčių 

gauti l i e t u v i ų  religijos pavadinimą ir nenorės būti vienoje skiltyje su likusiais, tuomet tai grupei žmonių 

iškils sudėtinga užduotis įrodyti, kad jų tikėjimas kažkaip yra susijęs su tęstine lietuvių dvasine raiška. Nori 

nenori, jiems teks atsiremti į lietuvių tautos dvasinius pamatus ir apsispręsti, kas jie tokie yra – ar kažkoks 

naujas tikėjimas, ar judėjimas tęsiantis senąją raišką5. Galiausiai, net jei jiems ir pavyks įrodyti savo teisybę6, 

                                                           
5 su šiuo klausimu kaip tik šiuo metu susiduria Romuva, apie ką bus užsiminta sekančiame skyriuje 
6 tai yra grynai teorinis mąstymas, nes tikrovėje visos mūsų bendruomenės stovi ant tų pačių pamatų 



Puslapis 6 iš 7 
 

tuomet atsiras dar vienas lietuvių religijos įrašas. Žinyne tai nebus kažkokia naujiena, nes panaši padėtis yra 

kad ir judėjų skiltyje.  

6. Tradicine gali tapti bažnyčia, o ne religinė sistema 
Noriu Jums padėkoti už detalų išaiškinimą, kad Lietuvos valstybė tradicinėmis pripažįsta bažnyčias arba 

religinius susivienijimus, o ne religines sistemas ar pasaulėžiūras.  

2007 metų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitoje7 yra pažymima, kad „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 tarnybos pastaba tikrai tinka mūsų, lietuvių paprotinę dvasinę raišką 

puoselėjančiam judėjimui. Per ilgus amžius iš viešo gyvenimo per prievartą išstumtos lietuvių paprotinę 

dvasinę raišką puoselėjusios bendruomenės patyrė didelį nuosmukį, bet kartu ir išvengė to, ką netiesiogiai 

sielovadai primeta įstatymai, mat sielovados tikslas yra auginti žmogų, o įstatymo tikslas dažnu atveju yra 

pavaldumo ar apribojimų nustatymas. Pats pavaldumo klausimas nėra tiesiogiai susijęs su sielovada ar 

mūsų papročiais. Netgi atvirkščiai, esant tam tikrai laisvei įgyvendinama dieviška tvarka, o suvaržymai linkę 

virsti stabmeldyste.   

Vykdant Konstitucijos reikalavimą tapti bendrija, reikės kuriamoje religinėje bendrijoje įvesti tam tikras 

taisykles, kurios, kaip rodo Romuvos pavyzdys, paveiks nusistovėjusią dvasinę raišką, todėl prievartinis 

taisyklių taikymas turi būti atsargus ir apgalvotas. Gal įstatymai tiesiogiai ir nenurodo religinėje bendrijoje 

įvesti griežtą pavaldumą, tačiau žmogiškas silpnumas ir siauras suvokimas Romuvos pavyzdžiu byloja, kad 

siekis sukurti bendrą junginį gali iškreipti religinės bendrijos pasaulėžiūrą, o pačią bendriją pasukti religinės 

sektos keliu.  

Lietuvių paprotinę dvasinę raišką puoselėjančių bendruomenių noras yra pasiekti tai, ko atsisakė Romuva. 

Sieksime, kad valstybė mus pripažintų tradicine religine bendrija , tai yra bandysime pakeisti Lietuvos 

Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5-tąjį skyrių.  

Šis siekis neprieštarauja nei Konstitucijai, nei Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 6 d. išaiškinimui, 

kuriame sakoma, kad tokių religinių susivienijimų „tradiciškumas neatsiranda net per kelias žmonių kartas, 

o yra ilgalaikis, amžius vykęs ir nenutrūkęs procesas, sietinas su ilgaamže Lietuvos visuomenės dvasine, 

kultūrine raida ir padaręs jai esminį poveikį“.  

Lietuvių paprotinę dvasinę raišką puoselėjančios bendruomenės atitinka visus šiuos reikalavimus, nes mūsų 

puoselėjami papročiai neatsirado per kelias žmonių kartas, o atėjo iš neatmenamų laikų. Ši dvasinė raiška 

per amžius nenutrūkusi, darydama ir tebedaranti esminį poveikį Lietuvos visuomenės dvasinei raidai, atėjo 

iki mūsų dienų. Savaime aišku, kad dėl krikščioniškos valdžios, krikščioniškų įvairių susivienijimų, bei atskirų 

krikščionių dvasininkų vykdytos bendros veiklos, susivedančios į prievartinį tiesioginį ar netiesioginį mūsų 

pasaulėžiūros naikinimą, lietuvišką dvasinę raišką puoselėjančios bendruomenės negalėjo savęs įteisinti to 

sunkmečio valstybių rėmuose. 08-14-prašyme nurodžiau, kad vos atsiradus galimybei įsiteisinti, tai iš karto 

ir buvo atlikta. Deja, Jūsų atsakyme, net ir tokiame paprastame klausime, kaip mūsų pasaulėžiūros 

įvardinimas, į tęstinumą kažkodėl nėra atsižvelgta.  

Mano prašymas sukurti žinyne L i e t u v i ų  skiltį ir į ją pradėti talpinti lietuvišką dvasinę raišką puoselėjančias 

bendruomenes yra tik pirmas žingsnis, vedantis link lietuvių religijos atgaivinimo. Joks prievartinis ar 

                                                           
7 http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2015/12/lgkt-ataskaita-2007.pdf 
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skubotas pavaldumo įvedimas tenkinant kažkokį įstatymo reikalavimą yra negalimas, nes tokie veiksmai gali 

negrįžtamai pakenkti tęstinei lietuviškai dvasinei raiškai. 

7. Prašymas 
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas mintis, taip pat į 08-14-prašyme išdėstytas, bet Jūsų neatsakytas mintis, 

pakartotinai prašau sukurti savo vedamame Religinių bendruomenių ir dvasinių grupių Lietuvoje žinyne 

L i e t u v i ų  skiltį ir į ją patalpinti Žaliakalnio romuvą bei pradėti registruoti kitas grupes, puoselėjančias 

lietuvių paprotinę dvasinę raišką. 

 

Pagarbiai, Kęstutis Račkaitis, 

Žaliakalnio romuvos vaidila 


