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Naujasis Areopagas
 Enciklikoje Redemptoris missio popiežius Jonas 

Paulius II komunikacijos priemonių pasaulį 
vadina „pirmutiniu šių laikų areopagu“ ir plėtoja 
komunikacijos kultūros sampratą. 

 Tokią kultūrą sukūrė egzistuojantys „nauji 
komunikavimo būdai, išsiskiriantys naujomis 
kalbomis, naujomis technikomis ir naujomis 
psichologinėmis elgsenomis“ (RM, 37).

 Tačiau ne visada šis Areopagas „kultūringas“... 



Priešiška pasaulio reakcija kaip 
krikščioniškosios tapatybės dalis

 Nuo Makabiejų sukilimo per pirmuosius Romos imperijos 
krikščionių kankinius iki dabarties kankinysčių gausos  
įskaitant ir virtualioje erdvėje pasireiškiančius 
persekiojimus – visa tai sudaro tikėjimo Jėzumi „aukso 
fondą“, į kurį dera remtis nagrinėjant net naujosiose 
medijose tarpstančią verbalinę agresiją. 

 Dėl Dievo žmogui paliktos laisvos valios pasaulis kartais 
renkasi nuodėmę, kuri veikdama pasaulyje sėja 
sumaištį, pyktį ir destrukciją. 

 Virtualybė – ne išimtis. 



Puldinėjimų, agresijos pobūdis 
kinta

 Priklausomai nuo laikmečio, agresija prieš krikščionis 
įgauna įvairiausių formų, pavidalų, apvalkalų. Būtent dėl 
to itin svarbu suvokti nuodėmės pasaulio rengiamų 
puldinėjimų pobūdį nuo pat pirmųjų jų apraiškų, kurios 
fiksuotos Šventajame Rašte, iki dabarties verbalinės 
agresijos apraiškų.

 Krikščionys dėl pasauliui nešamos žinios tam tikra 
prasme yra „pasmerkti“ būti taikiniu. 

 Būtent todėl verta įdėmiau pažvelgti į naujosiose 
medijose vykstančius procesus, nes, tikėtina, ši 
platforma tapo nauja puldinėjimų arena. 



Tyrimo rezultatai 

 Vykdant pusiau 
struktūruotus interviu 
neatsirado nei vieno 
respondento, kuris teigtų, 
kad trijuose didžiausiuose 
naujienų portaluose (15min, 
delfi, lrytas) vyrauja 
pozityvus nusiteikimas 
Bažnyčios, tikėjimo ir 
tikinčiųjų atžvilgiu. 



Paminėtos temos, kurios traktuotinos kaip verbalinės agresijos taikiniai 



Straipsnių kiekis pagal portalus atsižvelgiant į 
temas (šaltiniai: Delfi.lt, rytas.lt, 15min.lt).



Straipsnių kiekio pasiskirstymas tarp 
portalų 



IŠVADOS 
 Surinkus į tyrimo imtį patenkančią trijų didžiųjų Lietuvos 

internetinių naujienų portalų tekstologinę medžiagą 
automatizuotomis programomis, ją išgryninus rankinės 
neautomatizuotos tekstų peržiūros ir besikartojančių elementų 
atmetimo metodu, nustatyta:

 Per pastaruosius tris metus tiesioginės ir netiesioginės verbalinės 
agresijos paženklinti tekstai skaitytojus pasiekė vidutiniškai kas 
antrą dieną.

 Labiausiai antikatalikiškomis nuostatomis pasižymi naujienų 
portalas lrytas.lt. Po to seka Delfi.lt ir galiausiai 15min.lt portalai. 

 Agresyvių tekstų pasirodymo dažnumas tiesiogiai koreliuoja su 
politiniais, socioekonominiais valstybės įvykiais ir ypač su įstatymų 
leidžiamosios valdžios svarstomais klausimais. 

 Tematiniu požiūriu daugiausiai straipsnių naujienų portaluose buvo 
rasta dirbtinio apvaisinimo tematika. 
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