
175LOGOS 88 
2016 LIEPA • RUGSĖJIS

Gauta 2016 01 29

EugEnijus DanilEvičius
vytauto Didžiojo universitetas, lietuva
vytautas Magnus university, lithuania

RaKTaŽODŽiai: moksleivių pasaulėžiūros savikeita, krikščionybės ir vartotojiškumo ideologijos priešprieša. 
KEy wORDs: self-change of students’ world-view, contraposition between consumerism ideology and Christianity.

Pagalba MOKslEivių PasaulėŽiūROs 
saviKEiTai KRiKščiOnybės iR vaRTOTO-

jišKuMO iDEOlOgijOs PRiEšPRiEšOs 
KOnTEKsTE

Contribution to the self-change of students’ world-view 
in the Context of Contraposition between Consumerism 

ideology and Christianity

suMMaRy

The paper attempts to answer the following questions: what are the main consequences of the influence of 
consumer ideology on the formation of student world-views?  How can a religion teacher help students dif-
fuse the illusions created by the influence of consumer ideology and build their lives on the enduring grounds 
of Christianity? How can an educator encourage students to accept their lives as the gift and blessing of god? 
How can Christian youth communities help students change their world-view? The main conclusions of this 
research and problematic questions for future researches are given at the end of this paper.

Santrauka

straipsnyje ieškoma atsakymų į klausimus: Kokios yra vartotojiškumo ideologijos įtakos moksleivių pasau-
lėžiūros formavimuisi pagrindinės pasekmės? Kaip tikybos mokytojas gali padėti moksleiviams išsklaidyti 
dėl vartotojiškumo ideologijos įtakos susikurtas iliuzijas ir kurti savo gyvenimą vadovaujantis krikščioniš-
kuoju mokymu? Kaip moksleivius galima padrąsinti suvokti savo gyvenimą kaip Dievo dovaną ir palaimi-
nimą? Kaip krikščioniškos jaunimo bendruomenės galėtų teikti pagalbą moksleivių pasaulėžiūros savikeitai? 
straipsnio pabaigoje pateikiamos teoriškai pagrįstos šio tyrimo išvados ir iškeliami probleminiai klausimai 
naujiems tyrimams. 
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ĮvaDas

Pasaulinis globalizacijos procesas tau-
tų ir valstybių išlikimui kelia grėsmę, 
kuri ypač pavojinga mažai lietuvių tau-
tai. Vartotojiškumo ideologija, skverbda-
masi į visuomenės narių, ypač jaunimo, 
pasaulėžiūrą, unifikuoja žmones, tarsi 
parengdama juos tapti ne savo tautos 
patriotais, bet pasaulio piliečiais, ku-
riems tėvynė yra ten, kur gyventi kom-
fortabiliau. Popiežius Pranciškus varto-
tojišką žmogaus sampratą įvardija kaip 
kultūrų unikalumą naikinantį veiksnį: 
„Vartotojiškas požiūris į žmogų, skatina-
mas da bartinės globalizuotos ekonomi-
kos mechanizmų, lin kęs kultūrą vieno-
dinti ir silpninti milžinišką kultūri nę 
įvairovę, kuri yra žmonijos lobis.“1

Vartotojiškumo ideologija redukuoja 
žmogų iki objekto, kurio vertė priklau-
soma nuo jo perkamosios galios. Inte-
riorizavęs tokią žmogaus sampratą, as-
muo pamažu tampa priklausomas nuo 
vartojimo rinkos dalyvių. Popiežiaus 
Pranciškaus žodžiais: „Kadangi rinka 
linkusi sukurti galingą vartojimo me-
chanizmą savo produktams parduoti, 
žmogus ga liausiai įsiurbiamas į nerei-
kalingų pirkimų ir išlaidų verpetą. Ne-
nugalimas potraukis vartoti yra subjek
tyvus techninėsekonominės paradig
mos atspindys.“2

Šiame straipsnyje pasaulėžiūra api-
brėžiama kaip vidinėje dvasinėje struk-
tūroje esanti unikali sistema, susidedan-
ti iš asmens interiorizuoto individualaus 
pasaulio suvokimo, savęs pažinimo, 
santykio su kitais asmenimis ir Dievu 
bei iš šeimos ir socialinės aplinkos per-
imtų vertybių hierarchijos. A. Maceina 

pateikia lakonišką šio sudėtingo fenome-
no apibrėžimą: „Pasaulėžiūra yra bui ties 
ir dvasios sąveikos vaisius.“3

Jaunų žmonių pasaulėžiūra yra ta sri-
tis, kurioje susiduria vartotojiškumo ide-
ologija ir krikščioniškojo mokymo verty-
binėmis nuostatomis grįstos sistemos 
Nuo to, kuri iš jų įsigalės jaunimo pasau-
lėžiūroje, priklauso, kokia – mirties ar 
gyvybės – kultūra įsivyraus ateities vi-
suomenėse. A. Šveiceris teigia, kad su 
pasaulėžiūra susijusios „epochos idėjos, 
įsitikinimai ir darbai. Tiktai tada, kada 
pavyks susidaryti kultūrinę pasaulėžiūrą, 
mes būsime pribrendę idėjoms, įsitikini-
mams ir darbams, reikalingiems kultūrai 
kurti“4. Teikiant pagalbą moksleivių pa-
saulėžiūros savikūrai ir savikeitai, ypač 
svarbus yra ugdytojų – tėvų, globėjų, 
mokytojų – vaidmuo, kurį akcentuoja ir 
K. Girnius: „Tikras rūpestis yra susida-
ryti pasaulėžiūrą, kuri iš tikro savo tiesa 
teiktų šviesos gyvenimui, nušviesdama 
žmogaus padėtį ir paskirtį pasaulyje. To-
kia pasaulėžiūra nesusidaro „savaime“. 
Priešingai, jai susidaryti reikia atitinkamo 
auklėjimo bei auklėjimosi.“5

Šio straipsnio objektas yra pagalba 
moksleivių pasaulėžiūros savikeitai, o 
tikslas – numatyti pagalbos priemones, 
inicijuojančias moksleivių pasaulėžiūros 
savikeitą vartotojiškumo ideologijos ir 
krikščionybės priešpriešos kontekste. 

Straipsnyje iškelti svarbiausi uždavi-
niai: 1) atskleisti pagrindines vartotojiš-
kumo ideologijos įtakos moksleivių pa-
saulėžiūros formavimuisi pasekmes; 
2) apibūdinti dėl vartojimo ideologijos 
įtakos susikurtų iliuzijų išsklaidymą kaip 
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pirmąjį moksleivių pasaulėžiūros savi-
keitos žingsnį; 3) atskleisti krikščioniškų-
jų jaunimo bendruomenių svarbą moks-
leivių pasaulėžiūros savikeitai. 

Taikyti tyrimo metodai: pedagoginės, 
psichologinės, filosofinės ir teologinės 
mokslinės literatūros turinio analizė, in-
formacijos sisteminimas ir struktūrinimas.

1. vaRTOTOjišKuMO iDEOlOgijOs ĮTaKOs MOKslEivių 
PasaulėŽiūROs fORMaviMuisi PagRinDinės PasEKMės

Pirmoji vartotojiškumo ideologijos įta-
kos moksleivių pasaulėžiūros formavi-
muisi pasekmė yra pagrindinio gyveni-
mo tikslo nepripažinimas. Krikščionybė 
siūlo visiems žmonėms universalų pa-
grindinį gyvenimo tikslą, „į kurį Dievas 
mus šaukia: tai dangaus karalystė, Dievo 
regėjimas, dalyvavimas Dievo prigimtyje, 
amžinasis gyvenimas, įvaikystė, atilsis 
Dieve“6. Tikslas bendras, bet keliai jo 
siekti yra individualūs. Vėlyvosios paaug
lystės ir ankstyvosios jaunystės laikotar-
piu daugumai žmonių būdinga ieškoti 
savo gyvenimo kelio. Dauguma šiuolai-
kinių moksleivių netiki, kad neegzistuoja 
teisingas gyvenimo kelias ar universalus 
pagrindinis tikslas, kurį reikia pasiekti. 
Vartotojiškumo kultūroje, kuri skelbia, 
kad pasirinkimas yra aukščiausias gėris, 
nuostata, jog gyvenimo laimė priklauso 
nuo mokėjimo užsibrėžti individualų gy-
venimo tikslą ir jį pasiekti, yra beprasmė. 
Įsitikinimas, kad gyvenimo tikslas yra 
būtinas, kad jo siekiant vyksta žmogų to-
bulinančių pokyčių ar net asmens perkei-
timas, kad tai lemia gyvenimo sėkmę, 
daugumai moksleivių atrodo keistas ir 
beveik nesuvokiamas, nes jis siūlo gyve-
nimo laimės ir pilnatvės siekimą ne vien 
laisvai renkantis, bet ir iš anksto užsibrė-
žiant ir siekiant gyvenimo tikslų. 

Pagrindinio gyvenimo tikslo nepripa-
žinimas – tai vienas veiksnių, dėl kurių 

krikščioniškasis tikėjimas daugeliui 
moksleivių tampa svetimas ir nepatrau-
klus. Krikščionybė teigia, kad gyvenimo 
pilnatvė yra pasiekiama pažįstant ir my-
lint Dievą, kad žmogumi būti geriausiai 
išmokstama tapus ištikimu Kristaus mo-
kiniu ir džiaugsmingai sekant šventai-
siais. Gyvenant tikėjimu atrandama tiesa 
apie save, kitus ir Dievą, asmuo perkei-
čiamas taip, kad autentiška laimė tampa 
reali. Popiežius Pranciškus skelbia, kad 
„laisvai ir sąmoningai praktikuojamas 
saikingumas išlaisvina. <...> Norint būti 
laimingam, būtina mokėti apriboti porei
kius, kurie kvaitina, pasiliekant atviram 
gyvenimo siūlomoms daugialypėms ga-
limybėms“7. 

Kai krikščionybė žmogaus nepavei-
kia, tuomet jos vietą užima vartotojišku-
mo ideologijos skleidėjai. Vartotojiškumo 
paveiktas jaunimas nepažįsta ramumos 
ir pastovumo, jis blaškosi nuo vieno pa-
sirinkimo prie kito, nuo vienos pramo-
gos prie kitos, nuo vieno malonumo prie 
kito. Toks egzistencinis išsiblaškymas 
yra viena iš priežasčių, kodėl dauguma 
moksleivių neturi laiko galvoti apie tai, 
kas yra gera, o kas – bloga, kokia yra 
pagrindinė žmogaus užduotis šiame pa-
saulyje ar kokia yra jo gyvenimo prasmė. 
Popiežius Pranciškus konstatuoja: „Dau-
gelį žmonių kamuoja stiprus nestabilu-
mo jausmas, skatinantis karštligiš kai 
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veikti, kad jaustųsi užsiėmę, nuolatinė 
skuba savo ruožtu verčia nepaisyti nie-
ko, kas yra aplink.“8 

Antroji vartotojiškumo ideologijos 
įtakos moksleivių pasaulėžiūros forma-
vimuisi pasekmė yra tarp jaunimo vy-
raujanti nuostata, kad ilgalaikė stabili 
savastis9 negali egzistuoti, nes atliekant 
nuolat kintančius pasirinkimus kartu su 
jais kinta ir savastis, kuri šiame konteks-
te atsiduria antroje vietoje, o į pirmąją 
iškeliama kaita. Ši nuostata daro lemia-
mą poveikį jaunimo moralinei elgsenai. 
Pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kodėl 
didelė dalis jaunimo lengvabūdiškai įsi-
traukia į lytinius santykius ir keičia part
nerius yra tai, kad šie jaunuoliai netiki, 
jog atsitiktiniai lytiniai santykiai daro 
ilgalaikę žalą žmogaus savasčiai ir iden-
titetui. Dauguma jaunuolių mano, kad 
santykiai gali nuolat keistis, nes savastis 
nuolat kinta, o tai reiškia, kad tai, kas 
žmogus yra šiandien, nebūtinai turi ry-
šį su tuo, kas jis buvo vakar ar kas bus 
rytoj. Jei žmogų lydi nuolatinė kaita, jei 
ji vartotojiškumo kultūroje yra viena iš 
pagrindinių vertybių, tai savasties sta-
bilumas atrodo utopija, o savasties nuo-
latinė kaita laikoma skiriamuoju indivi-
dualumo ženklu.

Vartotojiškumo ideologijos pateikia-
mos savasties filosofijos interiorizavimas 
turi neigiamų pasekmių, ir viena jų yra 
gilus egzistencinis daugelio moksleivių 
išgyvenamas vienišumas, kuris jų vidi-
nėje pilyje10 egzistuoja taip ilgai, kad be 
jo jie savęs nebesuvokia. Vienišumas 
vidinėje pilyje įsikuria dėsningai, nes 
draugystė yra sunkiai įmanoma, jei sa-
vastis suvokiama kaip tiesiogiai priklau-
soma nuo momentinių jausmų ir norų, 
jei tai, koks yra žmogus šiandien, turi 

mažai ką bendra su tuo, koks jis bus 
rytoj. Esant tokiam savasties suvokimui, 
daugumos moksleivių nepatvarūs tar-
pusavio ryšiai, kuriuos jie vadina drau-
gyste, yra trivialūs. Turtinanti ir apdo-
vanojanti draugystė reikalauja ilgesnio 
ir pastovaus moralinio įsipareigojimo, ji 
išlieka nepaisant laiko tėkmės, jos tva-
rumas priklauso nuo to, kiek draugau-
jantys vienas kitam dovanoja savęs. Tai-
gi tai, kas jaunam žmogui gali atrodyti 
kaip išsilaisvinimas iš savasties sąstin-
gio, iš tiesų tampa pastovių tarpasme-
ninių santykių trikdžiu ir nuolatinio 
egzistencinio vienišumo priežastimi.

Egzistencinį vienišumą sukelia ir ma-
terialistinė žmogaus samprata, dėl kurios 
žmogus traktuojamas kaip objektas. Toks 
savęs ir kito žmogaus sudaiktinimas yra 
labai naudingas vartotojiškumo ideologi-
jai, nes leidžia žmonėms naudoti vienas 
kitą kaip priemones siekti savo tikslų. 
Netgi meilė šiame kontekste traktuojama 
kaip vartojimo objektas. Popiežius Pran-
ciškus teigia, kad esant tokiai šio fenome-
no traktuotei iš viso negali būti vartoja-
mas žodis meilė: „Nėra vilties su laukti 
pasitikėjimo ir save dovanojančios ištiki-
mybės, jei vyrauja nuostata vartoti meilę 
kaip tam tikrą „papildą“ dvasinei ir fizi-
nei gerovei palaikyti. Tai ne meilė!“11 Var-
totojiškumo ideologijos paveikti žmonės 
bendraudami ima naudoti vienas kitą ir 
kurti dalykiškus, naudos gavimu pagrįs-
tus, tarpdaiktinius tarpusavio santykius, 
kurie negali patenkinti prigimtinio porei-
kio būti bendruomenėje ir kurti tarpas-
meninį meilės santykį su kitu asmeniu. 
Todėl asmuo, nors ir intensyviai bendrau-
damas su daugeliu žmonių, jaučiasi visiš-
kai vienišas. Katalikiškoji personalistinė 
filosofija teigia, kad žmogus iš prigimties 
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yra bendruomeniška būtybė, pašaukta į 
tarpasmeninį meilės santykį ir bendravi-
mą su Dievu ir kitais žmonėmis. Persona-
lizmas akcentuoja ir vieną iš pagrindinių 
žmogaus vidinių poreikių tarnauti ben-
dram gėriui ir dovanoti save kitiems. Ta-
čiau gyvenime dažnai šis poreikis būna 
ignoruojamas.

Vartotojiškumo ideologijos pateikia-
mos savasties filosofijos interiorizavimas 
sukelia identiteto krizę12, nes, pasak šios 
filosofijos, jaunas žmogus negali žinoti, 
kas jis yra, jei jis nežino, kur jis esąs tuo 
momentu, kadangi nuolat kintanti sa-
vastis apskritai „nestovi vietoje”. Tokios 
iš pastovių ir nekintančių nuostatų iš-
laisvintos, ontologiškai ir egzistenciškai 
dezorientuotos savasties sampratos in-
teriorizavimas žmogui sukelia identite-
to krizę ir tampa sunkiai įveikiama kliū-
timi žmogaus tikėjimo kelionėje, kurio-
je nežinodamas išeities taško, t. y. kas jis 
yra, asmuo tampa nepajėgus suvokti ir 
šios kelionės tikslo. Toks betikslis ir be-
prasmis egzistavimas gyvenime ir tikė-
jimo kelionėje dažnai išprovokuoja sui-
cidines mintis. 

Kai savasties centre yra tam tikra am-
žinosiomis vertybėmis ir stabiliomis bei 
pastoviomis nuostatomis pagrįsta siste-
ma, padedanti jaunam žmogui atskirti 
neigiamą išorinio pasaulio įtaką nuo 
teigiamos, tuomet nuolat kintančios sa-
vasties sampratos keliami pavojai tampa 
mažesni. O tai, kad žmogaus savastis 
nėra statiška ir kad ji neturi ir negali tu-
rėti absoliutaus atsparumo ją supančio 
pasaulio įtakai ar vykstančiai kaitai, įgy-
ja racionalios atrankos aspektą. 

Trečioji vartotojiškumo ideologijos 
įtakos moksleivių pasaulėžiūros forma-
vimuisi pasekmė yra depresija ir nuobo-

da arba dvasinis tingumas13 . Dauguma šių 
dienų jaunų žmonių turi daug galimybių 
linksmintis. Vartotojiškumo ideologija 
teigia, kad jie turi visas galimybes būti 
laimingi, juos išmoko tikėti nuostata, kad 
egzistuoja absoliuti pasirinkimo laisvė, 
kuri teikia gyvenimo laimę. Tačiau 
moksleivių abejingumas ir jiems būdin-
gas egzistencinis nerimas patvirtina fak-
tą, kad naudojantis didele hedonizmo 
industrijos pramogų pasiūla gyvenimo 
sėkmę bei laimę grįsti pasirinkimo laisve 
yra iliuzija, kuriai išsisklaidžius lieka 
nusivylimas tokio pasirinkimo rezulta-
tu – naujų galimybių apribojimu. Popie-
žius Pranciškus konstatuoja: „Žmogui 
tampant egocentrišku ir užsisklendžiant 
savyje, auga ir jo godumas. Juo tuštesnė 
žmogaus širdis, juo labiau jam reikia 
pirkti, turėti ir vartoti daiktų. Tokiame 
kontekste, regis, neįmanoma pripažinti, 
kad tikrovė nustato ribas.“14

Jei depresija dažniausiai kyla dėl iš-
orinio poveikio, tai nuoboda arba dvasinis 
tingumas – dėl žmogaus vidinių pesi-
mistinių nuostatų ir nusiteikimų. Nuo-
boda apibūdinama kaip asmenį persmel-
kiantis liūdnumas, gili apatija, gyvenimą 
sustingdantis liūdesys ir neviltis. Nuo-
bodos užvaldyti žmonės eina per gyve-
nimą kupini abejingumo ir niekuo nesi-
domėdami. Nuoboda yra sunkiai išgy-
doma, nes dažnai pats žmogus šios, jo 
gyvenimą suluošinančios, negalios neat-
pažįsta ir nepripažįsta, kadangi yra su-
stingęs savo neviltyje. Daugelis mokslei-
vių ir dalis mokytojų demonstruoja visus 
nuobodos simptomus. Tikybos mokyto-
jo užduotis – padėti moksleiviams ir 
kolegoms šią sielos negalią įveikti.

Daugelis moksleivių palikti vieni kur-
ti savo vidinį pasaulį vartotojiškumo 
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ideologijos apraiškų veikiami: didelei 
daliai jaunų žmonių internetas ir televi-
zija yra tapę jų meditacijos vietomis, o 
prekybos centrai ir naktiniai klubai – jų 
šventovėmis. Vartotojiškumo ideologija 
juos išmokė to, kad prekyba, rezultaty-
vumas, pirkimas, įsigijimas ir vartojimas 
yra aukščiausios gyvenimo vertybės, bet 
ne to, kad žmogus pašauktas ieškoti tie-
sos ir mylėti bei garbinti Dievą savo gy-
venimu. Popiežiškoji kultūros taryba 
teigia: „Autonomijos troškimas, nepajė-
giantis numaldyti Dievo į žmogaus širdį 
įdėto pilnatvės bei amžinybės troškulio, 
stumia ieškoti palengvėjimo gigantiškuo-

se supermarketuose, kur visokiausi guru 
siūlo iliuzinės laimės receptus.“15 Varto-
tojiškumas, kaip ideologija, į aktualiau-
sius gyvenimo klausimus – kokia buvi-
mo žmogumi prasmė? Ką aš turiu dary-
ti su man duotu gyvenimu? Kur aš galiu 
surasti laimę ir viltį? ir kitus – pateikia 
jauniems žmonėms vieną atsakymą: „Tu 
esi tai, ką tu turi ir kuo tu daugiau turi, 
tuo tu esi daugiau vertas.“ Šis atsakymas 
tiesiog pateikiamas beveik kiekvieną kar-
tą, kai jauni žmonės spragteli televizijos 
pultelį, atverčia populiarų žurnalą, ati-
daro internetinį tinklapį ar tiesiog vaikš-
tinėja po prekybos centrą. 

2. Dėl vaRTOTOjišKuMO iDEOlOgijOs ĮTaKOs 
susiKuRTų iliuzijų išsKlaiDyMas – PiRMasis Žingsnis 

MOKslEivių PasaulėŽiūROs saviKEiTOs linK

Popiežius Pranciškus pažymi, kad 
„nuolatinis vartojimo galimybių kaupi-
mas blaško širdį ir trukdo branginti kiek
vieną daiktą bei kiekvieną akimirką“16. 
Siekiant teikti pagalbą moksleivių pa-
saulėžiūros savikeitai, šie nuolatinio 
vartojimo sukelti egzistenciniai išsiblaš-
kymai ir nerimas tampa sunkiai įveikia-
ma kliūtimi. 

Svarbiausi pasaulėžiūros pokyčiai 
prasideda nuo vartotojiškumo ideologijos 
sukurtų iliuzijų tyrimo ir jų išsklaidymo, 
kuris padeda jaunam žmogui keistis ir 
suteikia naujo gyvenimo pradžiai reika-
lingą energiją, ryžtą ir drąsą. Siekiant 
išsklaidyti dėl vartojimo ideologijos įta-
kos susikurtas iliuzijas, moksleiviams 
asmeninio pokalbio metu reiktų kelti 
klausimus: Ar Tu nesijauti vienišas, nors 
ir turi pakankamai materialių gėrybių, 
pramogų ir trumpalaikių draugysčių? Ar 
jautiesi esąs laimingas? Ar nori savo gy-

venime ką nors keisti? Ar esi turėjęs savo 
gyvenime asmeninį susitikimą su Vieš-
pačiu, mūsų Gelbėtoju? Šie klausimai 
gali padėti kaip katalizatoriai, raginantys 
išsklaidyti dėl vartojimo ideologijos įta-
kos susikurtas iliuzijas, kad materialių 
gėrybių turėjimas ir daugelio malonumų 
patyrimas daro žmogų laimingą. Šių iliu-
zijų išsklaidymas yra svarbus moralinių 
ir dvasinių pokyčių šaltinis, kuris padeda 
bręstančiai asmenybei išsilaisvinti iš ma-
siškai įprastų ir priimtinų, bet žmogų 
kvailinančių praktikų ir užburiančių bei 
tuščių vartotojiškumo ideologijos paža-
dų. Daugelis moksleivių yra prislėgti il-
galaikės depresijos ar nuobodos, bet pa-
tys to nesuvokia. Šias sielos negalias jie 
dažnai slepia po nerūpestingo linksmuo-
lio, sėkmingo lyderio, visiško ciniko ar 
kitomis kaukėmis. Siekiant padėti jiems 
išsilaisvinti iš šios negalios ir atgaivinti 
viltį, kad jų gyvenimas turi aukštesnius 
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tikslus ir prasmę, reikia ieškoti depresiją 
ar nuobodą sukėlusių priežasčių. 

Vartotojiškumo ideologija, diegdama 
intelektualinį ir moralinį reliatyvizmą, 
savo sekėjams išugdo stiprų skeptišku-
mo jausmą, kuris gali padėti išsklaidyti 
jos sukurtas iliuzijas. Daugelis mokslei-
vių yra gana skeptiški, kadangi vartoto-
jiškumo sekėjai retai kada jaučiasi esą 
laimingi, nes noras turėti yra nepasoti-
namas. Daugelis moksleivių nepatenkin-
ti esama padėtimi ir tai jiems sukelia 
įtarumo jausmą, keliantį klausimus: Kas 
yra kaltas, kad aš taip prastai jaučiuosi? 
Galbūt tai, kas yra pristatoma kaip geras 
gyvenimas, iš viso yra tuščias beprasmis 
gyvenimas, kuris užmaskuotai veda į 
dvasinę mirtį? Šis įtarumo jausmas, nors 
pradžioje trikdantis, gali padėti kaip pra-
dinis asmeninį vidinį pasaulį gelbstinčio 
perkeitimo impulsas, tapti vilties ženklu 
ir išsaugančia malone daugeliui jaunų 
žmonių. Mokytojai turėtų pasinaudoti 
šiuo įtarumo jausmu ir jį paskatinti pa-
rodydami moksleiviams vartotojiškų 
iliuzijų tuštumą, nes tik kai jauni žmonės 
pasijus esantys laisvi suabejoti nuolat ir 
aktyviai vartotojiškumo ideologijos apo-
logetų siūlomu vartotojišku gyvenimo 
būdu, jie atras drąsos priimti naujas ga-
limybes ir jų lūkesčiai taps viltingesni. 
Tikybos mokytojai turi atpažinti nepasi-
tenkinimo esamu dvasiniu gyvenimu 
ženklus ir naudoti juos siekdami išsklai-
dyti dėl vartojimo ideologijos įtakos su-
sikurtas iliuzijas tam, kad įgalintų moks-
leivius ieškoti kažko daugiau ir priimti 
Gerąją Naujieną.

Tačiau išsklaidyti dėl vartotojiškumo 
ideologijos įtakos susikurtas iliuzijas nė-
ra galutinis tikybos mokytojo tikslas. 
Atlikus šią užduotį, susiduriama su nau-

ju iššūkiu – kaip padėti moksleiviams 
šių iliuzijų vietą užpildyti Evangelijos 
nuostatomis. Tai nelengva užduotis, nes 
dėl vartotojiškumo kultūros tikslingo 
priešiškumo krikščionybei daugeliui 
moksleivių Kristaus mokymu paremta 
Evangelija atrodo nutolusi nuo gyveni-
mo realybės ir svetima. Pradžioje Gero-
ji Naujiena jiems gali atrodyti tokia neį-
prasta ir trikdanti, kad jiems gali būti 
sunku ją priimti. Tad pasaulėžiūros re-
konstrukcija turi prasidėti nuo jauno 
žmogaus išsilaisvinimo iš vartotojišku-
mo ideologijos įdiegto kultūrinio melo. 
Tai atlikti yra nelengva, nes vartotojišku-
mo ideologija daro savo sekėjus priklau-
somus nuo vartojimo. V. Pruskus varto-
jimą apibūdina kaip socialinį sindromą 
ir traktuoja jį kaip priklausomybę17. Net 
jei dalis vartotojiškumo ideologijos pa-
veiktų žmonių žino apie jos daromą ža-
lą dvasiniam žmogaus gyvenimui, jie vis 
tiek lieka priklausomi nuo vartojimo. 
Popiežius Pranciškus teigia: „Daugelis 
suvo kia, kad dabartinės pažangos ir pa-
prastos daiktų ar pramogų sankaupos 
neužtenka, kad žmogaus širdis pajustų 
prasmę ir džiaugsmą, tačiau nepajėgūs 
atsi sakyti to, ką jiems siūlo rinka.“18 

Evangelija daugeliui moksleivių gali 
atrodyti keista ir nesuprantama, nes ji 
pateikia radikalią alternatyvą vartotojiš-
kumo ideologijos aktyviai siūlomoms 
pseudovertybėms. Krikščionybė vartoto-
jiškumo sukeltam klaikiam dvasiniam 
vienišumui ir tuštumai bei individualiz-
mo išprovokuotai konkurencinei kovai 
ir kraštutiniam steriliam individulumui 
priešstato pasaulį, apgaubtą Dievo mei-
lės, gailestingumo, draugiškumo ir ge-
rumo. Daugeliui moksleivių krikščiony-
bę daro šokiruojančią faktas, kad ji yra 
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pilna meilės ir vilties. Perduodantis tikė-
jimą Gerąja Naujiena ir ja gyvenantis 
tikybos mokytojas vartotojiškumo ideo-
logijos įtakos užblokuotam moksleiviui 
gali atrodyti kaip keistuolis ar net pami-
šęs, o pati krikščionybė kaip keista ir 

suvaržanti laisvę. Paradoksas, bet šią 
moksleivių nuostatą priimant kaip dės-
ningą, ji daro tikybos mokytojo sklei-
džiamą Žinią šokiruojančią ir dėl to pa-
trauklią, ji padeda patraukti moksleivių 
dėmesį ir sudominti juos.

3. KRiKščiOnišKųjų jauniMO bEnDRuOMEnių svaRba 
MOKslEivių PasaulėŽiūROs saviKEiTai

Dėl vartotojiškumo ideologijos įtakos 
susikurtų iliuzijų išsklaidymas ir moks-
leivių pasaulėžiūros savikeita į krikščio-
niškąją reikalauja įsitraukti į bendramin-
čių ir bendraamžių bendruomenes, ku-
rios narių pavyzdys ir gyvenimo būdas 
skatintų naujai atėjusius į bendruomenę 
keistis. Benediktas XVI pažymi bendruo-
menės svarbą tikėjimo augimui: „Dievo 
meilę patiriame, jo buvimą čia ir dabar 
suvokiame ir tą buvimą atpažinti kas-
dieniame gyvenime mokomės Bažnyčios 
liturgijoje, jos maldoje, gyvoje tikinčiųjų 
bendruomenėje.“19 Evangeliją mokslei-
viams daro įtikimą ne mokymas apie ją, 
bet gyvenimas ja. Jiems reikia pamatyti 
katalikiškosios bendruomenės žmones, 
kurie stengiasi gyventi pagal Kristaus 
mokymą, kurie įkūnija Evangelijos tei-
kiamą meilę, viltį ir džiaugsmą. Todėl 
katalikiškųjų bendruomenių nariams, o 
ypač jų vadovams, svarbu neprisitaikyti 
prie vartotojiškumo (pseudo)kultūros 
vilionių, bet priešintis ugdant joms at-
sparumą. Katalikiškojo auklėjimo kon-
gregacija pabrėžia, kad vartotojiškumo 
ideologijos bruožai kelia grėsmę ben-
druomenėms: „Giliai įsišaknijęs pliura-
lizmas, pasklidęs visuomenės savimonė-
je, kildina įvairius, kartais tokius prieš-
taringus elgsenos modelius, kad kyla 
grėsmė bendruomeninei tapatybei.“20 

Besilaisvinantiems iš vartotojiškumo 
ideologijos moksleiviams svarbu matyti 
jaunus katalikiškųjų bendruomenių na-
rius, kurie turi pakankamai sveikos nuo-
vokos demaskuoti vartotojiškumo ideo-
logijos pažadų apgaulę ir yra narsūs bei 
drąsūs sekti Kristumi ne tam, kad išsi-
skirtų iš kitų, bet todėl, jog Kristuje jie 
surado gyvenimą ir Jo mokymas padarė 
juos laisvus (plg. Jn 8, 32). Ir galbūt be-
silaisvinantiems iš vartotojiškumo ideo-
logijos moksleiviams Katalikų bažnyčio-
je labiausiai reikėtų matyti bendruome-
nes, kurios juos priimtų ir rūpintųsi jais, 
investuodamos savo laiką ir žinias į jų 
mokymą priimti keliančią iššūkius, bet 
išlaisvinančią Dievo Meilės kalbą. Bene-
diktas XVI, apibūdindamas bendruome-
nių svarbiausius bruožus, tvirtina: „Tokia 
į bendruomenę orientuota „palaimingo 
gyvenimo“ vizija kreipia anapus pasau-
lio, tačiau kaip tik dėl to susijusi su šio 
pasaulio statydinimu – labai įvairiais bū-
dais, nelygu istorinis kontekstas ir jo tei-
kiamos ar šalinamos galimybės. <…> Be 
to, ir geriausios struktūros veikia tik tada, 
kai bendruomenėje gyvi įsitikinimai, ga-
lintys žmones motyvuoti laisvai pritarti 
bendruomenės tvarkai. Laisvė neatsieja-
ma nuo įsitikinimo, o įsitikinimas neeg-
zistuoja savaime, bet turi būti vis iš nau-
jo bendruomeniškai įgyjamas.“21
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Ar tikybos mokytojai moko mokslei-
vius bendrauti, išgirsti ir kalbėtis? Juk 
tai labai svarbūs pašaukimo atradimo ir 
Meilės dialogo kūrimo bei palaikymo 
dėmenys. Bendravimo menas padeda 
užmegzti santykį su kitu ir kartu su ki-
tais bendruomenės nariais ieškoti tiesos, 
kurios pasak Bendikto XVI, reikia ben-
drystės pradžiai: „Juk tiesa yra logos, 
kuriantis dia-logos ir taip duodantis pra-
džią bendravimui ir bendrystei.“22

Apibendrinant straipsnyje pateiktą 
medžiagą galima teigti, kad krikščioniš-
kasis dvasingumas gali būti naudojamas 
kaip alternatyva vartotojiškumo ideolo-

gijos kuriamoms įtaigioms iliuzijoms. 
Popiežius Pranciškus tvirtina: „Krikščio-
niškasis dvasingumas siūlo alternatyvų 
būdą, kaip suprasti gyvenimo kokybę, 
ir skatina prana šišką bei kontempliaty-
vią gyvenseną, įgalinančią giliai džiaug-
tis netampant apsėstu vartojimo. <...> 
Krikščioniškasis dvasingumas siūlo puo-
selėti saikingumą ir mėgautis mažu. Tai 
yra grįži mas prie paprastumo, leidžian-
čio sustoti pasiskonėti tuo, kas maža, 
padėkoti už galimybes, atveriamas gy
venimo, neprisirišant prie to, ką turime, 
ir nesielvartau jant dėl to, kad ko nors 
neturime.“23

išvaDOs

Išskiriamos trys vartotojiškumo ideo
logijos įtakos moksleivių pasaulėžiūros 
formavimuisi pasekmės: 1) galutinio gy-
venimo tikslo nepripažinimas, kuris su-
kelia trumpalaikių ir menkaverčių ma-
terialistinių vertybių siekimą, laisvo 
pasirinkimo suabsoliutinimą, krikščio-
nybės neobjektyvų neigiamą vertinimą 
ir egzistencinį išsiblaškymą bei nerimą; 
2) tarp jaunimo vyraujanti nuostata, kad 
ilgalaikė stabili savastis negali egzistuo-
ti, o tai sukelia identiteto krizes, egzis-
tencinį vienišumą ir kintančios moralės 
padiktuotą elgseną; 3) depresija ir nuo-
boda arba dvasinis tingumas, kuris su-
kelia moksleivių abejingumą ir neviltį, 
neretai peraugančią į cinizmą. Galutinio 
gyvenimo tikslo nepripažinimas stabdo 
jauno žmogaus tobulėjimą ir tampa vie-
nu iš veiksnių, dėl kurio krikščioniškasis 
tikėjimas daugeliui moksleivių tampa 
nepatrauklus ir svetimas. Nuostatos, kad 
ilgalaikė stabili savastis negali egzistuo-
ti, įsitvirtinimas daugeliui moksleivių 
tampa viena iš priežasčių, dėl kurių len-

gvabūdiškai įsitraukiama į atsitiktinius 
lytinius santykius ir patiriama identiteto 
krizė. Sergančių depresija ar nuobodos 
užvaldytų žmonių vidiniai gyvenimai, 
viena vertus, sutelkiami į asmeninių pro-
blemų suabsoliutinimą, o antra vertus, 
užsiblokuoja nuo kitų žmonių patiriamo 
skausmo ir kančios. Šie žmonės tampa 
niekuo nesidomintys ir visiškai abejingi 
kitiems žmonėms.

Dėl moksleivių vartotojiškumo ideo-
logijos įtakos susikurtų iliuzijų tyrimas 
ir jų išsklaidymas yra pirmasis žingsnis 
moksleivių pasaulėžiūros savikeitos link. 
Pagrindinės iš šių iliuzijų yra tos, kad 
žmogaus vertė matuojama materialių 
gėrybių turėjimo ir patiriamų malonumų 
kiekiu ir jo perkamąja galia. Mokslei-
viams keliami egzistenciniai klausimai 
gali paskatinti išsklaidyti dėl vartojimo 
ideologijos įtakos susikurtas iliuzijas. Tai 
atlikus susiduriama su nauja užduotimi: 
teikti pagalbą moksleiviams, kad jie vie-
toj šių iliuzijų į savo vidinį dvasinį gy-
venimą priimtų Gerąją Naujieną.
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Siekiant, kad materialistinės vartoto-
jiškos moksleivių pasaulėžiūros savikei-
ta į krikščioniškąją būtų stabili ir ilgalai-
kė, jaunam žmogui būtina sudaryti gali-
mybę įsitraukti į bendraminčių ir ben-
draamžių bendruomenę, kurios narių 
pavyzdys ir krikščioniškas gyvenimas 
pagal tikėjimo nuostatas skatintų jį keis-
tis ir tobulėti. Tikybos mokytojui keliama 
užduotis – parengti moksleivius įsitrauk-
ti į katalikiškąsias jaunimo bendruome-
nes. Tam reikia ugdyti jų komunikacinius 
gebėjimus sukurti bendrystę ir užmegzti 
meilės dialogą. Nors ir mažų katalikiš-
kųjų jaunimo bendruomenių kūrimas ir 
krikščioniškojo dvasingumo ugdymas 

galėtų tapti realiomis priemonėmis teik-
ti pagalbą besilaisvinantiems iš vartoto-
jiškumo ideologijos moksleiviams.

Šis straipsnis kelia probleminius 
klausimus ateities tyrimams: kaip akis-
tatoje su vartotojiškumo ideologijos da-
roma įtaka žmonių pasaulėžiūrai pa-
čiam tikybos mokytojui išlikti ištikimam 
moksleiviams perteikiamam katalikų 
tikėjimui ir asmeniniame gyvenime bū-
ti jo liudytoju? Kaip atkurti vartotojiš-
kumo ideologijos pažeistą mokytojo ir 
moksleivio sąveiką? Kaip surezonuoti 
su moksleiviams Dievo įrašytu meilės ir 
tiesos troškimu ir sukurti meilės dialogą 
su jais? 
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