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PRAŠYMAS 

Gerbiami Etninės kultūros globos tarybos nariai, prašau jūsų padėti išspręsti vieną svarbų Lietuvai klausimą. 

Lietuvoje yra susiklosčiusi keista padėtis, kuomet nuo neatmenamų laikų šias dienas pasiekusi lietuvių 

tautos dvasinė raiška yra uždengiama ir iškreipiama, tame tarpe naudojant svetimžodžius ir naujadarus. 

Liūdniausia, kad šios netvarkos pagrindiniai šaltiniai yra mokslininkų bendruomenė ir valstybės įstaigos. 

Kaip pavyzdį norėčiau pateikti 1845 metais į kalbotyros mokslus Georgo Heinricho Ferdinando Neselmano 

įvestą žodį „baltai“. Šio žodžio vartojimas neatsakingai buvo išplėstas ir į kitas sritis. Kadangi žodis „baltai“ 

buvo įvestas siekiant apibendrinti panašias kalbas, tai plečiant šio žodžio vartojimą į kitas sritis persinešė ir 

apibendrinanti šio žodžio galia. Iš vienos pusės jis apjungė vienokius ar kitokius reiškinius, vykstančius 

panašiai kalbančiose vietovėse, iš kitos pusės nepagrįstai išskyrė vienodus reiškinius, remdamasis tik kalbine 

priklausomybe. Tokių šio žodžio skirtumų sulyginimo, ar lygioj vietoj skirties atradimo pasekmių galima rasti 

etnologijos mokslų disertacijose, bei kituose moksliniuose darbuose. Šiuo metu vis dažniau lietuvių dvasinė 

raiška įvardinama apibendrinančiu pavadinimu „baltų religija“. Mokslininkai dažnai pavartoja šį žodžių 

junginį nesusimąstę1. Kiti įžvelgia šiame žodžių junginyje politinę galią ir šio pavadinimo pagalba stengiasi 

aprėpti didesnę žmonių grupę2. „Baltų religija“ šiai dienai yra apibendrinantis žodžių junginys be aiškaus 

apibrėžimo. Iš vienos pusės nebeaišku kaip į šį apibrėžimą įtraukti suslavėjusią, bet vis dar lietuvių kultūra 

besivadovaujančią baltarusių dalį. Iš kitos pusės neaišku kaip esmingai skirtingas lietuvių ir prūsų 

pasaulėvokas galima apibendrinti vienu pavadinimu. Šiai dienai sunku įvertinti žodžio „baltų“ sukeltą žalą 

suvokiant mūsų protėvių paveldą. 

Šiek tiek skirtinga padėtis yra valstybės įstaigose. Čia įstatymuose ir dokumentuose lietuvių dvasinė raiška 

įvardijama dažniausiai iš krikščionybės atėjusiu paniekinančiu žodžiu „pagonybė“. Tačiau tai nėra vienintelis 

žodis. Valstybės dokumentuose teko aptikti apklausą, kur daroma skirtis tarp „pagonių“ ir „gamtos jėgų 

garbintojų“. Toks atskyrimas vargu ar pateisinamas, todėl iš esmės iškreipia apklausos duomenis. Skirtingai 

nei mokslininkai, valstybės įstaigos vengia vartoti žodžių junginį „lietuvių religija“, kuris iš esmės tiksliausiai 

nusako mūsų tęstinę dvasinę raišką. Būtent „lietuvių religijos“ pavadinimas buvo patvirtintas carinėje 

Rusijoje po to kai 1905 metų spalio 17-tą dieną caras paskelbė aukščiausią manifestą apie „duotas žmonėms 

Rusų imperijoje įvairias naujas teises, liuosybes ir sąžinės laisvę“. Toks pavadinimas turėtų būti vartojamas ir 

šiuo metu, nes lietuvių religijos pasekėjai nenutrūkstamai gyvavo nuo neatmenamų laikų iki pat šių dienų.  

Valstybės įstaigų vartojami klaidinantys pavadinimai nuvertina lietuvių dvasinę raišką ir iš esmės pažeidžia 

teisę. Tuo klausimu susirašinėju su Teisingumo ministerija. Susirašinėjimą galite rasti adresu: http://kriviu-

krivis.lt/tag/valstybes-pripazinimas/ 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas mintis prašau surengti mokslinę konferenciją, kuri apžvelgtų ir nutartų 

kokiu pavadinimu turi būti įvardinama lietuvių tautos dvasinė raiška. Taip pat prašau į šios konferencijos 

rengėjų grupę įtraukti ir mane, Žaliakalnio vaidilą Kęstutį Račkaitį, nes šis klausimas tiesiogiai siejasi su 

mano veikla. 

                                                           
1 tvirtinu tai, nes kai mokslininkų paprašau paaiškinimo, dažnas neturi rišlaus atsakymo. Neseniai profesorius, 
humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Balsys, pasakė, kad šį klausimą reikia spręsti. 
2 pavyzdžiui Senovės baltų religinė bendrija Romuva 
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