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Dėkoju Jums už atsakymą 2018-11-15 Nr. (8.3.44) 7R-7496 (toliau atsakymas) į mano 2018-10-21 prašymą.  

Jūsų atsisakymą sukurti „Lietuvių“ skiltį savo vedamame Religinių bendruomenių ir dvasinių grupių 

Lietuvoje žinyne (toliau žinynas) pagrindėte ankstesniais savo atsakymais 2018 m. birželio 1 d. raštu Nr. 

(8.3.44.)-7R-3710, 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. (8.3.44.)-7R-4599 ir 2018 m. spalio 12 d. raštu Nr. (8.3.44.)-

7R-6688 (toliau ankstesni atsakymai). Taip pat savo atsakyme nurodėte kelti lietuvių dvasinės raiškos 

įvardinimo klausimą mokslinėse diskusijose (moksliniuose pokalbiuose). 

Pradžioje noriu pranešti, kad moksliniuose pokalbiuose lietuvių dvasinės raiškos įvardinimo klausimas jau 

seniai yra iškeltas. Yra nemažai duomenų rodančių atsainų mokslininkų požiūrį į pavadinimus, kurie yra 

susiję su lietuvių dvasiniu paveldu. Vieną iš tokių pavyzdžių pateikiau 2018 m. rugpjūčio 14 d. prašyme. 

Galiu pateikti ir daugiau pavyzdžių, kuomet mokslininkai pavadinimus renkasi ne pagal jų turinį, tęstinumą, 

ar kitus mokslinius principus, o tiesiog pagal patogumą. Ši ydinga elgsena buvo ne syki mano sukritikuota. 

Atsižvelgiant į tai 2018 m. spalio 5 d. prof. habil. dr. Rimantas Balsys pasakė, kad yra rengiama komisija 

naudojamiems pavadinimams peržiūrėti.  

Visgi reikia žvelgti plačiau ir suvokti, kad painiava pas mokslininkus atsirado ne dėl jų neišmanymo, o dėl 

ilgalaikės lietuvių dvasinės raiškos (dažnu atveju tyčinio) nuvertinimo tiek moksliniame, tiek politiniame, 

tiek visuomeniniame lygmenyje. Tas nuvertinimas ir netgi niekinimas net ir šiandiena sklinda iš įtakingų 

politikų lūpų. Šitą niekinimą skleidžia ir valstybės pripažinta tradicinė bažnyčia. (Pareikalavus pateiksiu 

pagrindžiančią medžiagą.) Naivu būtų tikėtis, kad tokią visuotinės paniekos padėtį galimą būtų pakeisti 

keičiant tik vieną pusę, sakykime judinant tik mokslininkus. 2018 m. spalio 21 d. prašyme nurodžiau, kad kai 

kurie mokslininkai, patys išpažindami lietuviškus dievus ir užsiimdami apeigomis, bijo apie tai skelbti viešai, 

nes mokslininko duona tiesiogiai priklauso nuo „teisingų pažiūrų“. Todėl manyti, kad galima kelti klausimą 

tik moksliniuose pokalbiuose yra klaidinga. Visos prie niekinimo prisidedančios pusės turi būti judinamos iš 

karto vienu metu. 

Jūsų vedamas žinynas, talpindamas lietuvių dvasinę raišką puoselėjančias bendruomenes į „Pagonių“ skyrių, 

klaidina visuomenę ir tokiu būdu šioje vietoje jūs, o ne mokslininkai prisideda prie niekintojų bendro darbo. 

Ankstesniuose savo prašymuose (pavyzdžiui 2018 m. rugpjūčio 14 d. prašyme) nurodžiau, kad tokie 

veiksmai galimai pažeidžia konstituciją. Su visa pagarba, jūs to nesugebėjote paneigti. Taip pat savo 

ankstesniuose atsakymuose jūs visiškai neatsižvelgiate į lietuvių dvasinės raiškos pavadinimo tęstinumą 

apie kurį buvo užsiminta 2018 m. rugpjūčio 14 d. prašyme ir apie galimą valstybės neutralumo įsitikinimų 

atžvilgiu pažeidimą apie kurį užsiminiau 2018 m. spalio 21 d. prašyme.  Yra išlikę ir kitų neatsakytų klausimų. 

Tikiuosi, kad gyvename teisinėje valstybėje ir valdiškos įstaigos savo sprendimus privalo aiškiai pagrįsti. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas mintis, taip pat į 2018 m. rugpjūčio 14 d. prašyme ir 2018 m. spalio 21 d. 

prašyme išdėstytas, bet jūsų neatsakytas mintis 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. 
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