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Ar bus gerbiama mūsų teisė 
būti krikščionimis? (I)

Straipsnio pavadinime užduoda-
mas klausimas iš pirmo žvilgsnio gali 
atrodyti absurdiškas. Gyvename ne-
priklausomoje valstybėje, prieš kelio-
lika metų išsivadavusioje iš ateistinės 
imperijos jungo. Nors gausiai tebeže-
lia nostalgijos sovietmečiui piktžolės, 
vargu ar atrastume daug žmonių, kurie 
norėtų grįžti į karingojo bolševikinio 
ateizmo diktuojamus laikus. Devyni iš 
dešimties žmonių Lietuvoje teigia, jog 
yra krikščionys. Dažnas turistas, apsi-
lankęs mūsų šalyje, stebisi, kad turime 
šitiek gražių bažnyčių, išsaugojome 
kryžius kaimų ir miestelių kryžkelė-
se. Dauguma politikų pagarbiai kalba 
apie krikščionybę, nevengia susitikti 
su kunigais ir vyskupais bei išklausyti 
jų nuomonės.

Tačiau pažvelgę toliau nei išpuose-
lėtas fasadas, išvysime kur kas niūresnį 
vaizdą. Viešojoje erdvėje tvirtai vyrauja 
sekuliarizmo retorika, kai religija tyčia 
nepastebima arba niekinama. Politi-
niame ar ekonominiame gyvenime su 
žiburiu tenka ieškoti ne tik krikščioniš-
kų, bet ir apskritai kokių nors vertybių. 
Nemažai krikščionimis save vadinan-
čių žmonių itin menkai pažįsta krikš-
čionybę, įsivaizduoja ją karikatūriškai, 
yra tapę „proginiais“ krikščionimis, savo 
religinę priklausomybę prisimenančiais 
per didžiąsias religines šventes arba ar-
timųjų laidotuves.

Na, o politikai, kurie drįstų viešai 
išpažinti savo religinę tapatybę, savo 
veikla liudyti krikščioniškąsias vertybes, 
Lietuvoje turėtų būti įrašomi į Raudo-
nąją knygą.

Kaip būtų galima vienu sakiniu 
apibūdinti dabartinę situaciją? Ogi ši-
taip: Lietuvoje populiaru „vartoti“ pri-
klausomybės krikščioniškajai tradicijai 
ženklus, tačiau nepopuliaru nuosekliai 

liudyti krikščioniškąsias vertybes kas-
dienėje veikloje.

Belieka guostis ir tikėtis, jog tiky-
bos pamokos, vis gyvesnė parapinė ka-
techezė, pagaliau tai, kad nebeliejami 
ateizmo nuodai, padės užaugti jaunajai 
kartai, geriau suvoksiančiai savo krikš-
čioniškąją tapatybę. Kita vertus, šian-
dien nebegalime paprasčiausiai laukti 
ir tikėtis, kad Viešpaties dovanojamas 
laikas užgydys žaizdas. Atsivėrę Vaka-
rams, atvėrėme duris ne tik tūkstant-
mečius skaičiuojančiai krikščioniška-
jai kultūrai, įvairių sričių laimėjimams, 
bet ir vis stiprėjančiam puolimui prieš 
krikščioniškąsias vertybes.

Šis puolimas turi daugybę apraiš-
kų. Jis pasireiškia tada, kai niekinamas 
požiūris į šeimą, kuri grindžiama san-
tuoka, kai nevertinamas tiesos siekimas 
bei stiprėja su tuo susijęs cinizmas, kai 
plinta vartotojiška ideologija, priešiška 
bet kokiems vertybiniams įsipareigoji-
mams, sukarikatūrinta laisvės, atsietos 
nuo atsakomybės, samprata, iškreipta 
tolerancijos, kaip pataikavimo bet ku-
riam žmogaus įgeidžiui, idėja.

Užmirštama, kad laisvės, lygybės, 
brolybės šūkiai Vakarų kultūroje būtų 
neįmanomi be žmogaus sampratos re-
voliucijos, kurią įvykdė krikščionybė. 
Būtent ji subrandino nelygstamos kiek-
vieno asmens vertės sampratą bei įsiti-
kinimą, kad žmogaus orumas nesusi-
jęs su socialine padėtimi ar sukauptais 
turtais. Deja, nuo pat Prancūzijos revo-
liucijos laikų Vakarų civilizacija kenčia 
nuo Edipo komplekso, noro bet kuria 
kaina atitrūkti nuo savo šaknų.

Nuo XVIII a. pabaigos priešiškumo 
krikščionybei bangos Europoje pakyla 
ir vėl atslūgsta, bet visiškai nenuslopsta. 
Paskutinę jo bangą XX a. antrojoje pu-
sėje šiek tiek pristabdė atsiradęs bend-

ras priešininkas – tota-
litarinis komunizmas. 
Tačiau nuo tada, kai 
daugiau nei šeštada-
lis pasaulio teritorijos 
buvo išvaduota iš ka-
ringojo ateizmo pančių, priešiškumas 
krikščioniškoms vertybėms Vakarų pa-
saulyje tik didėjo.

Šį priešiškumą, mano įsitikinimu, 
turėtume aiškinti ne kokia nors są-
mokslo teorija, bet pirmiausia ekono-
miniais interesais. Krikščioniškosios 
vertybės dabartinėje Europoje yra bene 
paskutinė kliūtis visuotiniam ir visiš-
kam vartotojiškos ideologijos, parem-
tos formule dirbk – pirk – vartok – mirk, 
įsigalėjimui. Šios ideologijos išpažinė-
jai jau seniai suvokė, kad įsiūlyti vieną 
ar kitą produktą nebepakanka, būtina 
keisti vartotojo mąstymą, sukurti var-
tojimo priklausomybę. Tą patį reiškia 
ir klonavimas, lyties keitimo operacijos, 
dirbtinis apvaisinimas, genų inžinerija, 
prekyba kontraceptikais, tampantys 
didžiulių pajamų šaltiniu medicinos 
industrijoje. Tačiau pirmiau reikia su-
niekinti bandymus, kuriais, teigiant tik-
rąsias vertybes, siekiama apriboti visas 
tokios veiklos sritis. Tam į kovą meta-
ma nauja liberalizmo atmaina, mažai 
ką bendro turinti su klasikinių liberalų 
siekiu kovoti už laisvę. Nors ir kalbama 
apie laisvę, dabar ji suvokiama tik kaip 
vartojimo bulimijos sinonimas.

Taigi, pavadinime pateiktą klausimą 
šiandien galime nusakyti ir kitaip: ar 
sugebėsime atsispirti mums metamam 
iššūkiui? Išsamiau apie konkrečius šio 
iššūkio dėmenis – kituose „Artumos“ 
numeriuose.


