
ŠIUOLAIKINIAI 
KRYŽIUOČIAI 
EUROPOJE
Tradicija, šeima ir nuosavybė: 
tarptautinio, ultrakonservatyvaus, 
katalikų įkvėpto tinklo įtakos analizė



2

Neil Datta
Šiuolaikiniai kryžiuočiai Europoje. Tradicija, šeima ir nuosavybė: 

tarptautinio, ultrakonservatyvaus, katalikų įkvėpto tinklo įtakos analizė

Profesionalus straipsnis  DOI: 10.20901/PP.8.3.03
ISBN:978-2-931029-12-1 9782931029121
 
Šiuolaikiniai kryžiuočiai Europoje.  
Tradicija, šeima ir nuosavybė: 
tarptautinio, ultrakonservatyvaus, katalikų 
įkvėpto tinklo  įtakos analizė.

Autorius Neil Datta, Europos parlamentarų forumo lytinėms ir 
reprodukcinėms teisėms sekretorius.

2020 m. birželis, Briuselis

Copyright © EPF 2020

Visos teisės saugomos. Dokumento turinys negali būti atgamintas 
be išankstinio autoriaus leidimo.

EPF yra Europos parlamentarų, įsipareigojusių visame pasaulyje saugoti lytinę ir 
reprodukcinę labiausiai pažeidžiamų žmonių sveikatą, tinklas. 

Manome, kad moterys visada privalo turėti teisę spręsti, kiek vaikų nori turėti,
ir joms negali būti draudžiama siekti išsilavinimo ar naudotis kitomis priemonėmis,
įgyvendinant savo teises.

Daugiau: epfweb.org , taip pat sekite @EPF_SRR Twitter.



3

Neil Datta
Šiuolaikiniai kryžiuočiai Europoje. Tradicija, šeima ir nuosavybė: 

tarptautinio, ultrakonservatyvaus, katalikų įkvėpto tinklo įtakos analizė

Tris pastaruosius įvykius, turėjusius įtakos žmogaus teisėms lytiškumo ir reprodukcijos 
srityje (siūlymas uždrausti nėštumo nutraukimą Lenkijoje, paramos blokavimas 
judėjimui „Ji sprendžia“ Kroatijoje ir civilinio Partnerystės įstatymo blokavimas 
Estijoje), inicijavo organizacijos, kurios yra tarptautinio socialiai konservatyvaus 
tinklo, vadinamo „Tradicija, šeima ir nuosavybė“ (TFP), nacionaliniai atstovai. 
TFP remiasi daugybe tarpusavyje susijusių konservatyvių katalikų inspiruotų 
organizacijų, kurios turi bendrą pasaulėžiūrą, įkvėptą TFP įkūrėjo Plinio Corrêa de 
Oliveira. 1960 m. susikūręs Brazilijoje ir galiausiai išplitęs visame pasaulyje, TFP ilgą 
laiką buvo maištininkų judėjimas katalikybėje, turintis aiškius veiklos metodus, 
apjungiančius socialinį konservatyvumą su laukiniu kapitalizmu ekonomikoje, ir 
bendrininkaujantis su kraštutinių dešiniųjų judėjimais. Atskilęs nuo Lotynų Amerikos, 
dabar TFP yra aktyvus Europos tinklas, tarp kurio prioritetų – veikla, nukreipta prieš 
lytinės sveikatos ir reprodukcines teises. TFP veikla koncentruojasi į tris pagrindines 
sritis: visuomenės mobilizacija, socialinių normų keitimas ir įsiskverbimas tarp 
sprendimų priėmėjų. TFP atrado naujus horizontus Rytų Europoje bei turi ambicijų 
paveikti Europos Sąjungą ir Jungtines Tautas. TFP reakcingumas, palaikantis religinę 
ortodoksiją ir pateisinantis ekonominę nelygybę bei siūlantis įteisinti religinį 
nepakantumą ir autoritarizmą, kai kam gali būti patrauklus.
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Autoriaus kontaktai: 
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2016 m. rudenį tūkstančiai lenkių išėjo į protesto akcijas („Juodieji 
protestai“) prieš įstatymo projektą, kuriuo buvo siekiama visiškai 
uždrausti nėštumo nutraukimą, panaikinant galimybę nutraukti 
nėštumą net ir tais keliais atvejais, kurie vis dar teisėtai galimi pagal 
jau ir taip griežtus Lenkijos įstatymus, ir netgi numatant moterų, kurios 
pasidarys abortą įkalinimą (BBC, 2016). 2017 m. kovo mėn. tuometinis 
Kroatijos užsienio reikalų ministras nusprendė stoti prieš pasaulinę 
lėšų rinkimo iniciatyvą dėl lytinių ir reprodukcinių teisių „Ji sprendžia“ 
(Shedecides.com), be to, pavedė Kroatijos diplomatams įtikinti kitas 
Europos Sąjungos (ES) valstybes nares užimti panašią priešišką poziciją 
(Despot, 2017). Anksčiau, 2013 m., beveik 40 000 parašų prieš tos pačios 
lyties asmenų sąjungas Estijoje surinkusi peticija privertė Parlamentą 
laikinai sustabdyti civilinės partnerystės įstatymų svarstymus (White, 
2013b).

Nors šie trys politiniai įvykiai turi panašų socialiai konservatyvų 
tikslą, kitais atžvilgiais jie, rodos, nesusiję, nes vyko skirtingu metu, 
skirtinguose nacionaliniuose kontekstuose ir buvo sutelkti į skirtingus 
klausimus. Tačiau atidžiau pažvelgus į pagrindinius su šiomis 
iniciatyvomis susijusius veikėjus, paaiškėja iki šiol nežinomi ryšiai. 
Lenkijoje aktyviausiai už abortų draudimą kovojo Teisinės kultūros 
fondo institutas „Ordo Iuris“ („Fondacija Instytut na rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris“). „Ordo Iuris“ parengė svarstomą teisės aktą, jį 
pristatė bei gynė Parlamente ir visuomenėje. Kroatijoje asmenys, 
priklausantys organizacijai „Vigilare“, turėjo privilegijuotą prieigą prie 
Užsienio reikalų ministro, kurį skatino Kroatijos diplomatijoje pasirinkti 
tradiciškesnę perspektyvą. Estijoje peticijos, kurią iš 1,2 milijono Estijos 
piliečių parėmė daugiau kaip 500 000, iniciatorius ir propaguotojas 
buvo „Šeimos ir tradicijų apsaugos fondas“ („Sihtasutus Perekonna ja 
Traditsiooni Kaitseks“ (SPTK)). Panašu, kad visos trys organizacijos – 
„Ordo luris“, „Vigilare“ ir SPTK, yra tarptautinės, socialiai konservatyvios, 
katalikų įkvėptos pasaulietinės organizacijos, vadinamos „Tradicija, 
šeima ir nuosavybė“, nacionaliniai atstovai.

TFP remiasi daugybe tarpusavyje susijusių konservatyvių katalikų 
inspiruotų pasaulietinių organizacijų, kurios turi bendrą pasaulėžiūrą, 
įkvėptą TFP įkūrėjo XX a. Brazilijos žemvaldžio ir politiko Plinio Corrêa de 
Oliveira. Su TFP susijusios organizacijos savo šalyse vadinasi „Tradicija, 
šeima ir nuosavybė“ arba turi kitą, dažniausiai su socialiai konservatyvia 
kultūra susijusį pavadinimą. Priskaičiuojama virš 40 organizacijų 
daugiau nei dešimtyse šalių ir keliuose žemynuose. Šiame straipsnyje 
bandoma suprasti TFP tinklo mastą Europoje ir kaip jis veikia, siekdamas 
paveikti lytinės sveikatos ir reprodukcines teises.

ĮVADAS

Šaltinis: European Humanist Federation

„Ordo luris“ logotipas.
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ES Europos Sąjunga 

ESBO Europos saugumo ir 
 bendradarbiavimo organizacija 

FPEC Federacija  
 Pro-europa Christiana

IESS Socialinių mokslų institutas   
 (pranc. Institute d’Etudes sur les 
 Sciences Sociales) 

JT  Jungtinės Tautos

JT ECOSOC  Jungtinių Tautų Ekonominė 
 ir socialinė taryba

LI Lyderystės institutas

MURO Movimiento Universitario de
 Renovadora Orientación 
 
NCBB Brazilijos vyskupų nacionalinė
 konferencija

NRJ Naujieji religiniai judėjimai

OI  Ordo Iuris

SSPX Šventojo Pijaus X draugija

TFP Tradicijos, šeima ir nuosavybė 
 (port. Tradição, Família e Propriedade)

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
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Visos tikėjimo formos yra giliai žmogiškas, tačiau individualus 
reiškinys. Istoriniai ir šiuolaikiniai faktai, be jokios abejonės, patvirtina, 
kad bet koks bandymas primesti ir institucionalizuoti tikėjimu 
pagrįstas vertybes visai visuomenei, nesuteikia asmeninės laisvės, 
bet visada veikia priešingai: apriboja žmogaus teises į nuomonės, 
sąžinės ir religijos laisvę, taip pat nuolat riboja visas kitas žmogaus 
teises.

Pastaraisiais metais moterų teises, lyčių lygybę, LGBTQI + teises, 
lytinės bei reprodukcinės sveikatos teises užginčijo nedideli, bet 
balsingi katalikų įkvėpti Europos ir pasaulio tinklai, kuriems pavyko 
įsiskverbti į institucijas ir vyriausybes.

Vienas iš tokių tinklų Europoje yra „Tradicija, šeima, nuosavybė“. Jo 
tikslas yra aiškus: sukurti tokią aplinką, kuri turėtų didžiausią įmanomą 
poveikį formuojant teisės aktus ir darant įtaką vietos valdžiai. Iš vienos 
pusės, organizacija, vykdydama lobistinę veiklą, siekia į nacionalinę 
teisę įtraukti savo radikalios darbotvarkės punktus. Iš kitos pusės, 
deda pastangas, kad galėtų pasinaudoti sprendimų priėmimo galia, 
todėl su TFP susijusius narius skiria į reikalingas pozicijas svarbiose 
ir respektabiliose vyriausybinėse ir korporacinėse institucijose. Taigi, 
TFP nėra eilinė nevyriausybinė organizacija. Tai – politinis variklis, 
idealizuojantis viduramžišką gyvenimo būdą ir siekiantis primesti 
savo ideologiją visiems kitiems.

PRATARMĖ

Pirmiausia, užpuolamos moterų teisės, ką dabar ir stebime visoje 
Europoje ir pasaulyje. Reikia tik turėti omenyje, kaip moterų įgalinimas 
yra susipynęs su tautos ar regiono išsivystymo lygiu ir gyvenimo 
kokybe, kad galėtume įvertinti, kokį pragaištingą poveikį „tradicinių 
vertybių“ primetimas turėtų Europoje.

Kaip liudija ši ataskaita, nėra abejonių, kad egzistuoja galingos ir 
tarpusavyje susijusios jėgos, kurios siekia ne tik sugrąžinti atgal ir 
apriboti moterų lytinės sveikatos ir reprodukcines teises, bet taip 
pat atimti iš moterų socialinius, ekonominius ir politinius balsus bei 
galią Europoje. Šios ataskaitos išvados turėtų išgąsdinti visus, kurie 
puoselėja laisvų ir lygiateisių piliečių Europą. Dėl šios priežasties 
ši ataskaita yra nepaprastai svarbi politikos formuotojams vietos, 
nacionaliniu ir ES lygiu, nes mes kartu formuojame Europos Sąjungos 
ir visų jos piliečių ateitį. Taip pat ši ataskaita pristato Europai – aktyviai 
ir įvairiai, pilietinėms visuomenės organizacijoms, žurnalistams, 
politikams, pedagogams, tyrėjams ir piliečiams galimybę dar kartą 
tvirtai pasisakyti už europines vertybes, kurios pradėjo formuotis 
Renesanso epochoje ir vedė į kultūriškai, politiškai ir ekonomiškai 
stiprią Europą šiandien. Dabar labiau nei bet kada yra laikas plėsti 
ir stiprinti žmogaus teises Europoje ir visame pasaulyje, priimti 
sprendimus remiantis mokslu ir įrodymais, o ne grįžti atgal į dogmų 
tamsą.

Joanna Scheuring-Wielgus, Seimo narė

APPG pirmininkė, Lenkija

Bojan Glavašević, parlamentaras

APPG pirmininkas, 
Kroatijos EPF vykdomojo komiteto narys
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Plinio Corrêa de Oliveira (1908–1995) buvo turtingas konservatyvus 
katalikų žemvaldys, dirbęs Brazilijos Parlamente. 1960 m. jis įkūrė 
TFP judėjimą. Pirmiausia TFP charakterizuoja dvejopa prigimtis: 
dvasingumas ir pasaulietiškumas. Iš vienos pusės, jį galima vertinti 
kaip kitus panašius konservatyvius religinius judėjimus, kurių 
paskirtis vadovauti katalikams pasauliečiams, pavyzdžiui,  „Opus Dei“ 
Ispanijoje, „Bendrystė ir išsivadavimas“ Italijoje ar „Kristaus legionas“ 
Meksikoje. 

TFP, kaip ir paminėti judėjimai, išplito iš gimtosios Brazilijos. Iš 
kitos pusės, TFP taip pat yra politiškai aktyvus socialinis judėjimas, 
daugiausia dėmesio skiriantis sritims, kurias Corrêa de Oliveira 
šeštajame dešimtmetyje įvardijo kaip du pagrindinius Bažnyčios 

priešus: vidinis Bažnyčios priešas – išsivadavimo teologija ir kitos 
„modernistinės“ tendencijos (kurios pakirto Bažnyčios tradicijas) 
(Corrêa de Oliveira, 1974), ir išorinis priešas – komunizmas, 
kuris pasisakė už agrarinę reformą (keliančią grėsmę stambiems 
žemvaldžiams) (Corrêa de Oliveira, 1985). TFP doktriną geriausiai 
apibūdina jos pavadinimas. „Tradiciją“ TFP priešpastato socialiai 
progresyviai katalikų mokymo raidai, pavyzdžiui, kai kurioms 
Vatikano II reformoms, ir siūlo, kad Bažnyčia liktų ištikima savo 
tradiciniam socialiniam mokymui bei religinėms apeigoms. 

Nors TFP priešinasi modernistinėms tendencijoms Bažnyčioje ir 
patenka į tradicionalistinių katalikų judėjimų frakciją, ji nėra atvirai 
atskilusi nuo Romos, kaip kai kurios kitos grupės, pavyzdžiui, 
Šv. Pijaus X brolija (SSPX).2 TFP taip pat remia istorinę Bažnyčios 
viršenybę prieš pasaulietinę valstybę. TFP gina tradicionalistinį 
požiūrį į santuoką ir šeimą, būtent heteroseksualią, monogaminę, 
patriarchalinę ir paremtą dauginimosi idėja. Taigi, ji priešinasi 
skyrybų, kontracepcijos ir abortų, taip pat tos pačios lyties santykių 
įteisinimui. 

Remiantis standartiniu konservatyvių religinių judėjimų požiūriu į 
nuosavybę, TFP pozicija šiuo atžvilgiu yra unikali. Gindama privačios 
nuosavybės teisę, TFP ypatingą dėmesį skiria paveldėtiems turtams 
ir privilegijoms; ji priešinasi socialinės ir ekonominės lygybės 
sampratai, kurią laiko pavojingai komunistine. Priešingai nei daugelį 
kitų konservatyvių krikščioniškų judėjimų, TFP galima apibūdinti kaip 
netikintį nei šiuolaikine gerovės valstybe, nei turto perskirstymu.

Corrêa de Oliveira buvo produktyvus autorius ir  savo pasaulinę 
viziją išdėstė daugybėje kūrinių3. Išsiskiria du darbai: „Revoliucija 
ir kontrrevoliucija“ (Revolution and Counter-Revolution. Corrêa 
de  Oliveira, 1959) ir  „Aristokratija ir analogiškas tradicinis elitas“ 
(The Nobility and Analogous Traditional Elites. Corrêa de  Oliveira, 
1993). Knygoje „Revoliucija ir kontrrevoliucija“ Corrêa de  Oliveira 
aiškina, kad dabartinės pasaulio bėdos yra praėjusių trijų revoliucijų 
rezultatas, būtent – XVI a. protestantų revoliucijos, kuri metė iššūkį 
katalikų bažnyčios pirmenybei; XVIII a. Prancūzijos revoliucijos, kuri 
įvedė pavojingas „lygybės“ ir „laisvės“ idėjas ir pakirto aristokratijos 
privilegijas; ir XX a. komunistinių revoliucijų, kurios kėlė pavojų privačiai 
nuosavybei ir užginčijo Dievo egzistavimą.

„Jei revoliucija yra
netvarka, tai  kontrrevoliucija 
yra tvarkos atkūrimas. 
„Tvarkos“ mes turime omenyje 
Kristaus taikos 
Kristaus valdymo metu, tai yra 
krikščioniškos civilizacijos – 
griežtos ir hierarchinės, 
iš esmės sakralios, 
antiegalitarinės ir 
antiliberalios.“1

Plinio Corrêa de Oliveira. Revolução e Contra-Revolução, in 

Catolicismo. Balandis, 1959.

1

IR IDEOLOGIJA
TFP KILMĖ

Šaltinis: Wikipedia / © P.P.Pyres

Plinio Corrêa  
de Oliveira.



9

Neil Datta
Šiuolaikiniai kryžiuočiai Europoje. Tradicija, šeima ir nuosavybė: 

tarptautinio, ultrakonservatyvaus, katalikų įkvėpto tinklo įtakos analizė

Knygoje „Revoliucija ir kontrrevoliucija, Corrêa de Oliveira paaiškina, 
kaip TFP vadovaus kontrrevoliucijai, kuri pasibaigs apokaliptine 
gėrio ir blogio kova, kurią jis vadina „bagarre“ (mūšis), ir bus atstatyta 
ideali, viduramžių Europos pavyzdžiu paremta, visuomenė, kokią 
jis įsivaizdavo buvus iki revoliucijų. Atsigręžimas į idealizuotus 
viduramžius, paaiškina, kodėl TFP plačiai naudoja viduramžių 
vaizdus. Pavyzdžiui, heraldinį logotipą „piestu stovintį liūtą“, 
raudonas pelerinas su auksinėmis liūtų sagėmis, kurios yra oficiali 
narių, tituluojančių save „kariais-vienuoliais“ apranga, taip pat 
aukštus vėliavų stiebus bei auksiniais liūtais puošus transparantus.4 

Nostalgiškas susižavėjimas viduramžių Europa nėra vien tik 
įkvėpimas spalvingiems vaizdams ir logotipui, jis yra TFP idealios 
socialinės hierarchijos vizijos pagrindas. Knygoje „Aristokratija ir 
analogiškas tradicinis elitas“ TFP pasisako už buvusios aristokratijos 
ir analogiško tradicinio elito (pavyzdžiui, stambių nekilnojamojo 

1 Corrêa de Oliveira, Plinio. 1959 ir 1977 m. “Revolução e Contra-revolução”. Catolicismo, April 1959 (I dalis ir II dalis) ir 1977 m. sausis (III dalis): III II skyrius, 2 dalis.
2 SSPX, taip pat pagal įkūrėjo vardą vadinamas „Lefebvrists“, yra tradicinis katalikų judėjimas, kuris atmeta Vatikano II reformas. Dvasininkai, susiję su SSPX, 
aštuntajame dešimtmetyje buvo ekskomunikuoti, todėl traktuojami kaip „nebendraujantys“ su Roma. Jie vertinami kaip griežtos linijos kraštutiniai dešinieji ir 
antisemitai (Splcenter.org).
3 Corrêa de Oliveira raštai, žr.: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/livros.asp.
4 Apie TFP naudojamą „piestu stovintį liūtą“, žr.: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/DIS_SD_leao_TFP.htm#.WkTxo0xFxRo.
5 ten pat.

turto savininkų Lotynų Amerikoje) sugrįžimą į istorines ir teisėtas 
galios pozicijas. Remiantis popiežių tekstuose aptarta religine teise 
į šias pozicijas, bajorai yra elitas iš bet kurio požiūrio taško. Kalbama 
apie aukščiausiąjį elitą, bet ne kaip vienintelę jo formą. Tai yra 
atmaina priklausanti genties „elitui“.   Tokie aristokratai, remiami TFP 
karių-vienuolių, iškiltų po „bagarre“, kad galėtų vadovauti pasauliui ir 
taip išgelbėtų Vakarų civilizaciją, atkurdami autentišką krikščionybę. 
Tuo tarpu likusieji gyventojai virstų į paklusnius baudžiauninkus.

Šaltinis: Wikipedia / © P.P.Pyres

Plinio Corrêa de Oliveira 
(centre iš kairės).
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2

MODELIAI
TEORINIAI TFP 

„… sunku suprasti, kaip toks 
padrikas polinio reakcingumo, 
religinio nesutaikomumo ir tamsumo mišinys 
galėjo šitaip suklestėti, 
kad įgalino TFP pasklisti 
po visą pasaulį ar bent jau 
po krikščioniškąją Vakarų Europos dalį, 
Jungtines Valstijas ir 
daugumą Lotynų Amerikos šalių.“6

Įvairialypė TFP prigimtis – religinis ir politinis socialinis judėjimas 
bei tarptautinis tinklas, apimantis šešis dešimtmečius, reikalauja 
unikalaus teorinio metodo, susieto mažiausiai su dviem modeliais. 
Pirmasis yra susijęs su TFP religine asmenybe, apie kurią detaliau 
rašė Barker (2010), Compagnon (2008), Introvigne (2009), Mayer 
(1982), Matta (2008) ir Zanotto (2017). Antrasis atskleidžia  TFP, 
kaip visuomeninio judėjimo, raidą, kurią aprašė Power (2008),  
Ruderer (2012), Peñas Defago ir kt. (2018), Yamin ir kt. (2018), taip 
pat Kuhar ir Paternotte (2017).

Eileen Barker darbe „Kultas kaip socialinė problema“ (The cult as a 
social problem) naujųjų religinių judėjimų (NRJ), dažnai vadinamų 
kultais, aptarimui siūloma teorinė sistema, kuri padeda suprasti, 
kokiu būdu TFP gali būti klasifikuojamas kaip NRJ: „religinė ar 
dvasinė organizacija, kurios pagrindą sudaro pirmosios kartos 
nariai“. E. Baker taip pat identifikavo ir keletą bendrų dalykų, kurių 
turi imtis NRJ, tarp jų vadovavimas, naujų narių pritraukimas ir 
gebėjimas adaptuotis. 

NRJ dažnai susiduria su pagrįstais arba nepagrįstais įtarimais, tiek 
iš visuomenės, tiek iš religijos, iš kurios jie kilo hierarchijos pusės. 
Tai padeda nustatyti TFP vietą platesniame katalikų pasaulyje. 

Matta (2008) išsamiai paaiškina TFP atvejį dviejose Lotynų Amerikos 
šalyse ir jo specifiškumą tarp pasaulio katalikų judėjimų, o Zanotto 
(2007) apibūdina TFP kaip „pilnai sukomplektuotą organizaciją“, 
kuri adekvačiai tenkina įvairius savo sekėjų poreikius. 
  

Šaltinis: Wikipedia / © P.P.Pyres

40-asis „Maršas už gyvybę“, 
Vašingtonas, 

2014 m. sausio 22 d.

Plínio Correa TFP būstinėje, São Miguel`io auditorijoje, San Paulas.
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Tačiau Compagnon darbas apie XX a. katalikų judėjimus atskleidžia, 
kad TFP paveldėjo senesnę katalikiškojo fundamentalizmo 
tradiciją. Pati katalikiškojo fundamentalizmo sąvoka tampa aktuali 
tik tada, kai pagrindinė katalikiško pasaulio srovė pereina į naują 
etapą, o tuos, kurie priešinasi, palieka mažumoje. Tokiu būdu TFP 
yra naujasis religinis judėjimas, kuris grindžiamas katalikybės, 
egzistavusios iki XX a. evoliucijos, išsaugojimu. Mayer darbas 
apie religinius socialinius judėjimus padeda suprasti, kodėl TFP 
yra maištininkų judėjimas katalikybėje, ypatingai prieštaraujantis 
Vatikano II susirinkimo progresyvumui ir išsivadavimo teologijai. 
Visgi TFP nėra vienintelis tradicionalistinis katalikų judėjimas, 
kuris užima priešišką poziciją. Introvigne analizė, paremta religinės 
ekonomikos perspektyva, kaip įvairūs religiniai judėjimai save 
pozicionuoja viduje ir išorėje, paaiškina TFP evoliuciją per visą 
veiklos laikotarpį ir neypatingai tolimą atskilimą nuo katalikų 
hierarchijos.

TFP yra ne tik religinis judėjimas, bet ir politiškai aktyvus tarptautinis 
socialinis judėjimas. Margaret Power (2010) paaiškina, kokį svarbų 
vaidmenį nuo 1960-ųjų iki 1980-ųjų pasaulinėje kovoje prieš abortus 
ir komunizmą suvaidino TFP. Stephan Ruderer (2012) analizavo TFP 

lyderystę, katalikų fundamentalizmą perkeliant į sinergetinį santykį 
su autoritariniais režimais: Pinočeto Čilėje ir Videlos Argentinoje 
(Ruderer 2012).  Galiausiai XXI a. pradžios konservatyvių socialinių 
judėjimų modernizavimo konceptualizavimas, pagal Peñas Defago 
ir kt. (2018), apjungtas su Paternotte ir Kuhar’s (2017) prieš lytį 
nukreiptų judėjimų analize, atskleidė šių dienų TFP padalinių įtaką 
lytinėms ir reprodukcinėms teisėms.

Tuo remiantis, šioje analizėje siekiama suprasti du fenomenus: TFP 
plėtrą Europoje ir TFP gebėjimą organizuotis bei daryti poveikį 
tarp organizacijos prioritetų esančioms sritims, ypatingai lytinės ir 
reprodukcinės teisės srityse. Šioje analizėje nėra nagrinėjama TFP 
tinklo religinė praktika ar įsitikinimai.

6 Latin America Report. 1985. “TFP Composition, Political Orientation, Training Discussed”. Joint Publication Research Service, Arlington, VA.

Šaltinis : Wikipedia / © Elvert Barnes
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3

AUGIMAS IR 
SKILIMAS

TFP PLĖTRA, 

Remdamasis išraiškingais idealais ir charizmatišku lyderiu, TFP tinklas 
išsiplėtė per kelis kontinentus apimdamas virš 40 organizacijų. Toks, 
koks yra šiandien, TFP tinklas tapo perėjęs keturis skirtingus etapus: 
pirmasis etapas apima laikotarpį nuo įkūrimo 1960 m. iki 1990 m. 
pradžios; antrasis prasidėjo griuvus Berlyno sienai 1989 m.; trečiojo 
pradžią paženklino įkūrėjo mirtis 1995 m. ir pagaliau ketvirtasis 
prasidėjo užbaigus šių dienų teisines bylas.7

3.1. PIRMASIS ETAPAS:   
ĮKŪRIMAS IR PLĖTRA
„1968 m. Pietų Amerikoje esanti TFP... parengė nacionalinę 
peticiją, skirtą Pauliui VI, kurioje prašė imtis priemonių prieš 
kairiųjų infiltraciją į katalikų dvasininkiją ir pasauliečių luomą Pietų 
Amerikoje. Iš viso per 58 dienas peticiją Brazilijoje, Argentinoje, 
Čilėje ir Urugvajuje pasirašė 2 060 368 žmonės.“ (Corrêa de 
Oliveira,1959, 97).
 
1960 m. įkurta Brazilijoje, TFP pirmiausia paplito kitose Lotynų 
Amerikos šalyse, įkurdama vietines nevyriausybines organizacijas, 
nes tų šalių autoritariniai kariniai režimai tam sudarė puikias sąlygas 
(Ruderer, 2012). Įkūrėjas ir artimas jo patikėtinių ratas, kurį sudarė 
pirmieji steigėjai, griežtai kontroliavo šią plėtrą, o pats įkūrėjas 
asmeniškai kiekvienos šalies organizacijai parinkdavo pavadinimą 
(Matta, 2008).  Aštuntojo dešimtmečio pradžioje TFP buvo įsteigta 
Prancūzijoje (tfpfrance.org) Lotaringijos regiono pilyje8, iš kur 
išplėtojo veiklą į kitas Europos šalis9. Tuo pat metu atstovybės 
atsirado Kanadoje, Pietų Afrikoje, JAV ir Australijoje10.

Tuo laikotarpiu pagrindiniai TFP taikiniai buvo komunizmas ir 
išsivadavimo teologija – dvi jėgos siekiančios agrarinės reformos, 
kuri kėlė grėsmę žemes valdantiems organizacijos steigėjams. 
Margaret Power (2010) ir Gonzalez  Ruiz (2006) aprašo TFP vaidmenį 
socialiai konservatyviuose judėjimuose Lotynų Amerikoje, 
kuomet TFP išplėtojo savo viešų kampanijų išskirtinį bruožą 
–  religingumo demonstravimą apjungtą su politika. Pirmasis 
bandymas su šaknimis išrauti liberalias tendencijas Bažnyčioje 
įvyko Čilėje, kai TFP filialas „Fiducia“ 1976 m. griežtai sukritikavo 
Čilės katalikų bažnyčią11, apkaltindamas vietos vyskupus, kad 
jie veikia bendrininkaudami su kairiųjų marksistų Frei ir Allende 
vyriausybėmis vykdant socialistines reformas.

Panašus spaudimas vyko ir Europoje. Pavyzdžiui, 1981 m. 
Prancūzijoje buvo paskelbtas atviras laiškas nukreiptas prieš 
socialisto Fransua Miterano vadovaujamą Vyriausybę – „Ką 
savarankiškas socializmo valdymas reiškia komunizmui: kliūtį ar 

placdarmą?“ (Corrêa de Oliveira, 1981). Laiškas buvo publikuotas 
pagrindiniuose pasaulio laikraščiuose, taip pat TFP tvirtino, kad 
išsiuntinėjo jį 300 000 žmonių Prancūzijoje12. Remdamasis šia 
sėkme, 1988 m. Ispanijos „TFP-Covadonga“ skelbė – „España, 
anestesiada sin percibirlo, amordazada sin quererlo, extraviada sin 
saberlo – La obra del PSOE“ (TFP Covadonga, 1988), teigdama, kad 
socialistinė Félipé Gonzalez Vyriausybė išdavė Ispaniją.

Šio pirmojo etapo metu TFP tapo įtakingu tarptautiniu 
prieš komunizmą nusitaikiusiu judėjimu, taip pat sėkmingu 
tradicionalistų sukilimu katalikybėje. Tačiau tuo pat metu 
susidūrė su dviem pagrindiniais iššūkiais, kurie persekiojo ištisus 
dešimtmečius: katalikų hierarchijos priešiškumu ir teisiniais 
iššūkiais, kylančiais dėl įtartinos TFP veiklos. 

3.2. ANTRASIS ETAPAS:  
PERSIORIENTAVIMAS 
KINTANČIOJE APLINKOJE
Keletas išorinių veiksnių, tarp jų Berlyno sienos griūtis (kuri 
reiškė didžiausio priešo, komunizmo, griūtį), oficialiai Vatikano 
pasmerkta išsivadavimo teologija ir pakankamai konservatyvus 
Popiežius,  paskatino TFP tinklą persiorientuoti į kitus dalykus. Taip 
prasidėjo antrasis veiklos etapas. Kaip rašo Baker, NRJ būdinga 
tai, kad „jie keičiasi kur kas greičiau nei senesnės labiau tradicinės 
religijos ir keičiasi iš esmės“. Tą akivaizdžiai parodė TFP lyderiai, 
kurie, siekdami sukurti naujo tipo organizacijas, dėmesį perkėlė į 
socialinius klausimus, būtent abortus ir žmogaus teises lytiškumo 
ir reprodukcijos srityse. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje susikūrė 
naujos prieš nėštumo nutraukimą pasisakančios organizacijos 
„Droit de Naître“ Prancūzijoje ir „Generazione Voglio Vivere“ 

Berlyno sienos griūtis, 1989. 
Nuotraukoje dalis Berlyno sienos prie 
Brandenburgo vartų.
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Italijoje. Toks TFP modelio pasipildymas pasirodė esąs sėkmingas 
ir išplito Vokietijoje, Austrijoje ir Lenkijoje.13 Kitas bandymas buvo 
„Luci sull’Est“ įsteigimas Italijoje, kuri susitelkė į TFP sklaidą anksčiau 
oficialiai ateistinėje Rytų Europoje. Sėkmingas ankstyvosios veiklos 
pavyzdys, kuriuo vis dar didžiuojasi TFP tinklas, buvo masinė 
peticija, palaikanti Lietuvos nepriklausomybę 1990 m., kuri surinko 
daugiau kaip 5 milijonų žmonių paramą ir užsitikrino vietą Gineso 
pasaulio rekordų knygoje (Corrêa de Oliveira, 1991).

3.3 TREČIASIS ETAPAS:  
TEISINIAI IŠŠŪKIAI 
1995 m., judėjimui pasiekus sėkmės viršukalnę, Corrêa de  Oliveira 
mirė. Jo mirtis paženklino trečiojo, neramiausio per visą judėjimo 
istoriją, etapo pradžią, kuris baigėsi tik 2004 m. Kaip dažnai 
nutinka judėjimuose, kurie buriasi aplink charizmatiškus steigėjus 
ir disponuoja milžiniškais finansais, tarp skirtingų TFP frakcijų kilo 
vidinių nesutarimų. Skilimas įvyko dėl trijų pagrindinių dalykų: 1) 
ginčų dėl TFP logotipo naudojimo; 2) TFP, kaip politinių kampanijų 
organizatoriaus, ateities gairių ir 3) organizacijos religinės 
doktrinos. Nesutarimai netgi persikėlė į teismus. Brazilijos teismų 
sprendimai buvo priimti 1997 m. ir 2004 m. (ISTOE, 2013; Bezzera, 
2013). 

Pergalę teisme iškovojo frakcija (ISTOE, 2013; Bezzera, 2013), kuri 
siekė užglaistyti nesutarimus su Bažnyčia ir apriboti politines 
veiklas. Išoriniai veiksniai, įskaitant konservatyvų Popiežių, leido 
proceso laimėtojams, vadovaujamiems buvusio Corrêa de Oliveira 
leitenanto,14 pasirinkti kitą, suartėjimo su Vatikanu, kelią. 2001 
m. buvo įkurta organizacija „Evangelijos šaukliai“ (Heralds of the 
Gospel) (heraldsusa.org), kuri buvo pripažinta tarptautine dešiniųjų 
asociacija prie Popiežiaus. Taigi, „Evangelijos šaukliai“ yra TFP 
judėjimo dvasinis sparnas, turintis daug TFP religinių bruožų, taip 
pat kai kuriuos vizualinius ženklus ceremonijų drabužiuose, tačiau 
atsisakęs socialinės ir politinės agitacijos, kuri charakterizavo TFP 
pasaulietinius užmojus. Svarbiausia, TFP transformavosi iš beveik 
schizmatinio į visiškai integruotą katalikų judėjimą.

Nors „Evangelijos šaukliai“ išsaugojo TFP logotipo teises Lotynų 
Amerikoje ir Iberijoje, jie aktyviai juo nesinaudoja, todėl TFP 
organizacijos tuose regionuose palaipsniui nyksta. Pralaimėjusioji 
pusė Brazilijoje įkūrė Steigėjų asociaciją (fundadores.org.
br) ir internetinę biblioteką, skirtą judėjimo steigėjo raštams 
(pliniocorreadeoliveira.info). Vis dėlto Brazilijos teismo nuosprendis 
TFP organizacijoms Europoje įtakos neturėjo ir jos tęsė savo plėtrą, 

7 Apie judėjimo raidą, žr.: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/gesta.asp.
8 Fédération Pro-europa Christiana – Creutzwald (Fpec-creutzwald.org).
9 Deutsche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum e.V. (tfpdeutschland.de); L’Associazione Tradizione Famiglia Proprietà (atfp.it); Acção 
Família (accaofamilia.eu); Irish Society for Christian Civilisation (Isfcc.org); ir Österreichische Gesellschaft zum  
Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum (tfp.at).
10 Canadian Society for the Defence of Christian Civilization (canadaneedsourlady.org); The American Society for the Defense of Tradition,  
Family and Property (tfp.org), South Africans for a Christian Civilization. A cessé de fonctionner au début des années 2000; ir Australian Tradition, Family and 
Property (tfp.org.au).
11 Fiducia, 1976. La Iglesia del Silencio en Chile – La TFP proclama la verdad entera. http:// www.pliniocorreadeoliveira.info/ 
GestaES_0408_1976.htm#.WlN_mExFxJU. 
12 ten pat. 
13 Aktion Kinder in Gefahr (KIG) (aktion-kig.de); SOS Leben (dvck-sosleben.de)  Prawo do Narodzin (prawodonarodzin.pl).
14 Monsinjoras João Scognamiglio Clá Dias buvo artimas TFP įkūrėjo patikėtinis. ISTOE. 2013. 
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kai kurios netgi sustiprindamos įtaką Rytų Europoje, o TFP nykimas 
atvėrė erdvę užgimti naujai socialiai konservatyviai organizacijai 
Ispanijoje.

3.4 KETVIRTASIS ETAPAS:  
ATGIMIMAS EUROPOJE
Ketvirtasis etapas prasidėjo XXI a.  pradžioje.  Vadovybė tapo   
mažiau centralizuota, atsirado galimybė diegti naujoves. Judėjimo 
centras persikėlė iš Brazilijos į Europą: pradžioje į Prancūziją, o 
vėliau į Lenkiją. Turėdamas būstinę Prancūzijoje, TFP 2008 m. 
nusipirko pastatą Briuselyje, kuriame atidarė atstovybę Europos 
Sąjungai „Fédération Pro-europa Christiana“ (FPEC) (fpec-bxl.be), 
o 2011 m. Lotaringijos būstinėje įkūrė savo akademiją „Institut 
Européen de Sciences Sociales“ (IESS) (sciencessociales. fr). TFP 
tinklas Europoje plėtėsi gana sparčiai, klestinti infrastruktūra iš-
siplėtojo Austrijoje,15 Vokietijoje16 ir Italijoje.17

Pastarųjų metų TFP inovacija buvo teisinių ir politinių veiklų plėtra, 
kai 2003 m. buvo įsteigta „Ordo luris“ Lenkijoje. „Ordo luris“ yra 
pirmasis teisinių ir politinių kompetencijų ugdymo eksperimentas. 
Organizacija aktyviai įsitraukė į teisinius karus18 prieš Lenkijos 
teismus ir Europos institucijas19. 

Panašu, kad Lenkijos TFP organizacijos ėmėsi vadovauti judėjimui, 
nes išplėtė franšizę į Kroatiją20, Estiją21, Nyderlandus22, Slovakiją23 
ir Šveicariją.24 Įtvirtinusi konservatyvių veikėjų profesionalumą, 
kurio siekti buvo numatyta TFP metodikose (žr. 5 dalį), organizacija 
pakilo į aukštesnį lygį (Peñas Defago, et. al. 2018). Kaip rašė Kuhar 
ir Paternotte (2017), naujosios TFP organizacijos tapo įtakingais 
veikėjais, kartais lyderiais, vykdydamos prieš lytiškumą nukreiptas 
kampanijas Europoje. 
 

3.5 ISPANIJOS ATVEJIS
Įdomus yra Ispanijos atvejis. Beveik tris dešimtmečius 
Ispanijoje klestėjo sėkminga TFP organizacija „TFP-
Sociedad Cultural Covadonga“25. „TFP-Covadonga“ tapo 
Brazilijos teismo bylos auka ir maždaug 1999 m. pradingo. 
Tačiau 2003 m. įsisteigė nauja organizacija „Hazte Oir“, kuri, 
atrodo, atitinka daugelį požymių, dažnai siejamų su TFP 
(žr. 5 skyrių), tarp jų: paprastų žmonių mobilizacija kartu 
su lėšų rinkimu, dažnas logotipo naudojimas, jaunimo 
įtraukimas, tie patys kontaktai su JAV, intensyvūs ryšiai su 
kitomis TFP organizacijomis ir galiausiai tradicionalistinis 
spaudimas Katalikų bažnyčiai. Tačiau nuo TFP ji skiriasi 
savo logotipu. 

Taip pat, nors ir įkvėpta katalikų, „Hazte Oir“ anaiptol nėra 
religinis judėjimas ir neturi jokių užuominų apie Corrêa 
de  Oliveira. „Hazte Oir“ (pažodžiui – „leisk save išgirsti“) 
Ispanijos politiniame gyvenime vaidina prižiūrėtojo 
vaidmenį ir įkūrė socialinės mobilizacijos platformą 
„CitizenGo“, kuri yra XXI a. skaitmeninė siunčiamų laiškų 
technikos versija, kurią 1970 m. pradėjo kurti TFP (žr. 

15 Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum (tfp.at)
16 Der Adel (der-adel.info); Deutschland braucht Mariens Hilfe (mariens-hilfe.de); ir Deutsche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie  
und Privateigentum e.V. (tfpdeutschland.de); Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur (dvck.de) ir https://kultur-und-medien-online.blogspot.
com/2011/03/deutsche-vereinigung-fur-eine.html.
17 Associazione Tradizione, Famiglia, Proprietà (atfp.it); Centro Studi Storici sulla Controrivoluzione (CESCOR, cescor.org); Corrispondenza Romana 
(corrispondenzaromana.it); La Famiglia Domani (famigliadomani.it); ir Lepanto Foundation (fondazionelepanto.org). 
18 „Karas naudojant teisę“ apima teisinę mobilizaciją ir bylinėjimąsi nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu (Yamin, Datta and Andion, 2018). 
19 „Karo naudojant teisę“ pavyzdžiai, žr.: http://www.ordoiuris.pl/interwencje-prawne, peržiūrėta 2019 m. kovo 10 d.
20 Centar za obnovu culture (cok.hr); Vigilare (vigilare.org); ir TradFest (tradfest.org).
21 Sihtasutus Perekonna ja Moraaliseaduse Kaitseks (Association for the Defence of Family and Morality (saptk.ee); Elukultuuri Instituut (Gyvybės mokslų institutas): 
https://elukultuur.wordpress.com; objektiiv.ee (SAPTK naujienų ir nuomonių portalas) ir abort.ee, peržiūrėta 2019 m. kovo 10 d.
22 Stichting Civitas Christiana (’Cultuur onder Vuur’ (cultuurondervuur.nu)); Stirezo (Stichting Recht Zonder Onderscheid) Pro-Life (stirezo.nl);  
ir Gezin in Gevaar (geziningevaar.nl).
23 Nadácia Slovakia Christiana (slovakiachristiana.sk); Fatima Slovensko (fatimapreslovensko.sk) 
24 Helvetia Christiana (helvetia-christiana.ch)
25 TFP Ispanijoje, žr.: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GestaES_ 0211Espana.htm#.WVIL70VOKUk.
26 Agente Provocador. 2017. “Los «caballeros medievales» de Covadonga son peores que Hazte Oír.” Agente Provocador, kovo 8 d.  
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/ hazte-oir-poda-ser-peor.

„CitizenGO“ įkūrėjo 
Ignacio Arsuag`os 

transfobinis autobusas, 
kurį nuomojo „HazteOír“ 

(„Leisk save išgirsti“). 
Autobuse skelbiama: 

„Berniukai turi penius. 
Mergaitės turi vaginas“. 

Neleiskite, kad jus 
kvailintų. 

Jeigu gimei vyras, 
esi vyras. 

Jeigu esi moteris, 
būk ja.“

Šaltinis : Wikipedia /  © Author: HazteOir.org
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8 skyrių).  „Hazte Oir“ gali būti  „TFP-Covadonga“ reinkarnacija 
naujomis aplinkybėmis, kai egzistuoja ribos, kiek atvirai ji gali 
atskleisti savo priklausymą šiam judėjimui Ispanijoje26 (žr. 6 skyrių). 
Nesvarbu, ar „Hazte Oir“ formaliai yra TFP šeimos dalis, ar ne, tačiau 
ji turi daug TFP organizacijai būdingų savybių ir užima tą pačią 
veiklos nišą. 

3.6 TFP APRĖPTIS
Apskritai paėmus, TFP organizacijos pasižymi didele įvairove, 
priklausomai nuo dydžio, aprėpties ir finansavimo. TFP skėtinė 
organizacija FPEC Prancūzijos valdžios institucijoms deklaruoja 
vidutinę metinę apyvartą apie 2 mln. Eur27, kuriuos surenka iš 
nario mokesčių visoje Europoje. Savo ruožtu, organizacijos narės 
pajamas gauna lėšų rinkimo iniciatyvų metu. Be to, FPEC turi keletą 
nekilnojamojo turto objektų Prancūzijoje ir Briuselyje28. Tačiau 
kiti TFP filialai yra daug kuklesni: kai kurie gali būti net oficialiai 
neregistruoti arba juos sudaro tik neformalios asmenų, kurie turi 
internetą, grupės29. 

Individualių TFP narių greičiausiai nėra daugiau 
nei keli šimtai asmenų kiekvienoje šalyje ir 
tradiciškai jie yra tik vyrai30. Tačiau nedidelį 
asmenų skaičių kompensuoja visuomenė, kurią 
jie aprėpia, o tai, priklausomai nuo šalies, gali 
būti ir keli šimtai tūkstančių žmonių.

Turėdama nedidelį sekėjų skaičių, TFP savo 
įtaką užtikrina dviem būdais. Pirmiausia 
pritraukdama „elitą“, kuris atitinka tam 
tikras sąlygas. Aristokratams skirta garbės 
vieta pritraukė nemažai kilmingų šeimų, 
tapusių rėmėjais, pavyzdžiui, TFP atstovas 
ES yra Oldenburgo kunigaikštis Paul`as31 
(paskutiniojo Vokietijos imperatoriaus anūkas) 
arba prieš tai buvęs Neapolio markizas Luigi, 
kuris buvo apibūdinamas kaip „asmeninis prof. 
Plinio Corrêa de Oliveira draugas“ (nobility.org 
2015). Ypatingai TFP palaiko buvusios Brazilijos 
imperatoriškosios Orléans-Bragança šeimos, 
kuri svarbi TFP renginiuose, sugrįžimą į valdžią32. 

Iš tikrųjų, TFP yra dvasininkų-aristokratų tinklas „par excellence“, 
kuriame Kemper įžvelgia33 terpę lytiškumo priešininkams. Antra, 
iki šių dienų pagrindinis TFP vadovybės ramstis Europoje yra vyrai 
iš Lotynų Amerikos ir grįžę emigrantai, kurie Corrêa de  Oliveira 
mokymą perėmė jo gimtojoje Brazilijoje ir paskleidė Europoje34.

27 Association Pro Europa Christiana. 2012. Rapport au Commissaire des Comptes sur les comptes annuels, exercice clos le 30 juin 2012. Association Pro Europa 
Christiana. 2017. Rapport au Commissaire des Comptes sur les comptes annuels, exercice clos le 30 juin 2017. Creutzwald: FPEC.
28Ši nuosavybė yra: La Villa Clairière à Creutzwald, Le Jaglu château à Château-neuf-en-Thymerais ir miesto namas Taciturne gatvė, Briuselis. 
29 TFP Malta https://www.facebook.com/pg/ProMaltaChristiana/about/ peržiūrėta 2019 m. kovo 17 d.
30 Introvigne (2009) and Assemblée nationale. 1995. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, Rapporteur M. Jacques Guyard, 20 décembre 
1995. Paryžius. Nacionalinė Asamblėja tyrė Prancūzijoje veikiančias TFP organizacijas, kuriose nuo 50-500 narių.
31 FPEC (fpec-bxl.be) ir Europos Parlamento Skaidrumo registras, 2017 m. kovo 19 d.: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.
do?id=65395896737-91.
32 Voir les programmes des Académies d’été et des camps de Chivalry cités ci-dessus.
33 Kemper, Andreas. 2015. “Christlicher Fundamentalismus und neoliberal-nationalkonservative Ideologie am Beispiel der ’Alternative 
für Deutschland’. In “Unheilige Allianz Das Geflecht von christlichen Fundamentalisten und politisch Rechten am Beispiel des Widerstands gegen  
den Bildungsplan in Baden-Württemberg Ideologie am Beispiel der ’Alternative für Deutschland’”, edited by Lucie Billmann, Rosa Luxembourg 
Stiftung.
34 Parmi les hommes d’Amérique Latine, on trouve Caius Vidigal Xavier da Silva, Nelson Fraginelli et José Ureta. Des exemples d’émigrés incluent Matthias von 
Gersdoff (né au Chili et fondateur du TFP allemand), Carlos Eduardo Schaffer (né au Brésil et fondateur du TFP autrichien)  
et Leonardo Prybysz (né au Brésil et fondateur du TFP polonais).

„Evangelijos šaukliai“

Šaltinis : https://spainsnews.com/follow-the-rosary-and-mass-of-the-heralds-of-the-gospel/
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4

TFP BRUOŽAI
BENDRI

Gizele Zanotto (2007) TFP apibūdina kaip chameleoną, galintį 
įgyti įvairias formas ir spalvas, kad prisitaikytų prie besikeičiančios 
aplinkos. Tačiau TFP chameleoniškumas turi ribotą formų skaičių ir 
jas galima atpažinti: 1) TFP organizacijos, 2) kultūros organizacijos35, 
3) organizacijos prieš nėštumo nutraukimą36, 4) Marijai arba Fatimai 
skirtos organizacijos37 ir 5) teisinės organizacijos, vadinamos „Ordo 
luris“38. Faktą, kad jos yra TFP tinklo dalis įrodo tai, kad jos viena kitą 
įvardija to paties tinklo dalimi; tie patys asmenys, kurie priklauso 
TFP organizacijoms, taip pat dalyvauja ir kitų organizacijų veiklose; 
be to, naudojamas TFP logotipas. Nepaisant logotipų įvairovės, 
TFP filialų pagrindiniai bruožai yra šie: bendras vadovavimas, 
ikonografija ir logotipų naudojimas, jaunimo įtraukimas, lėšų 
rinkimo būdai, tarptautiniai ryšiai už TFP šeimos ribų, ypatingas 
dėmesys ir pagarba religijai bei sąsajos su kraštutinių dešiniųjų 
judėjimais.

TFP  organizacijoms vadovaujama bendrai. Paprastai vadovauja 
nedidelis būrelis kadrinių vyrų, kurie dažniausiai yra kilę iš 
Lotynų Amerikos, taip pat Europos aristokratai. Šie vyrai keičiasi 
vaidmenimis skirtingose su TFP susijusiose organizacijose. 
Pavyzdžiui, vienas asmuo bus X organizacijos prezidentas, Y 
organizacijos valdybos narys ir Z organizacijos darbuotojas. 
Taip daroma ir šalių viduje, ir tarptautiniu lygiu. Trumpai tariant, 

daugeliui su TFP susijusių organizacijų visame pasaulyje vadovauja 
maža, tarpusavyje besikaitaliojančių, tų pačių vyrų grupelė.39

Kitas bendras TFP bruožas yra unikali ikonografija, paremta 
viduramžių kryžiuočio motyvu. Kai kurių TFP organizacijų 
logotipuose yra pavaizduotas „piestu stovintis liūtas“, kurį naudoja 
ir kitos organizacijos, pavadinime nevartojančios TFP, pavyzdžiui, 
„Vigilare“ Kroatijoje ir „Ordo luris“ Lenkijoje40. Be to, kryžiuočio 
motyvą nuolat naudoja TFP filialai41, o pats įkūrėjas yra tituluojamas 
kryžiuočiu42. Taip pat su tuo susijęs ir istorinių asmenybių 
arba svarbių krikščionių pergalių naudojimas TFP organizacijų 
pavadinimuose43. Nemažai TFP renginių naudoja viduramžių 
švenčių motyvus, pavyzdžiui, „TradFest“ – „tradicijų ir konservatyvių 
idėjų festivalis“ Kroatijoje, kuris vyksta nuo 2016 m.44 

35 Fédération Pro-europa Christiana (federation-pro-europa-christiana.org); et pour la France: Avenir de la Culture (avenirdelaculture.org);  
et pour l’Allemagne : Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur (dvck.de).
36 Žr. Prancūzija  Droit de Naître (droitdenaitre.org); Italija Generazione Voglio Vivere (generazionevogliovivere.it); ir Lenkija Prawo do Narodzin (prawodonarodzin.
pl).
37 South Africa Needs Our Lady (sanol.co.za); ir America needs Fatima (americaneedsfatima.org). 
38 Žr. Lenkijos „Ordo Iuris“ – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej (ordoiuris.pl).
39 Pavyzdžiui, Nelson Fraginelli dalyvauja TFP organizacijų veikloje Brazilijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir JAV; Paul, Oldenburgo kunigaikštis vadovauja TFP biurui Briuselyje, be 
to, yra organizacijų Kanadoje ir Estijoje valdybos narys. Taip pat Estijos TFP valdybos narys yra  Sławomir Olejniczak, kuris, be to, yra ir Lenkijos ir Kroatijos TFP valdybose. 
Valdis Grinsteins yra Estijos ir JAV TFP valdybose. Kanados TFP valdyboje yra asmenys iš viso pasaulio, pavyzdžiui, Georges Martin iš Prancūzijos TFP filialo, Jose Antonio 
Ureta iš Čilės TFP, kuris taip pat padėjo įkurti Pietų Afrikos TFP,  Carlos Eduardo Schaffer, kuris aktyviai veikė Brazilijos TFP ir įsteigė Austrijos TFP. 
40 „Vigilare“ naudoja TFP liūtą FB (https://www.facebook.com/vigilare), bet nenaudoja internetinėje svetainėje (vigilare.org), o „Ordo Iuris“ naudoja TFP liūto galvą 
(ordoiuris.pl).
41 Krucjata Młodych (Jaunimo kryžiaus žygis) Lenkijoje (krucjata.org.pl). 
42 de Mattei, Roberto. 1996. El Cruzado del Siglo XX. Asociación Tradición y Acción por un Perú Mayor.
43 Pavyzdžiui, Piotras Skarga, kurios vardu pavadinta Lenkijos TFP buvo žymus 16 a. lenkų jėzuitas, aktyviai veikęs kontrreformacijoje, kritiškai vertino religinę 
toleranciją ir pasisakė už monarchiją.
44 TradFest (tradfest.org).
45 Apie vasaros akademijas Europoje, žr.: http://tfp.at/2007/07/31/lernen-um-den-stuermender-geschichte-zu-trotzen-sommerakademie-2007  
ir http://tfp-france.org/28501/universitedete-2017-des-tfp-en-europe, apie TFP Vasaros universitetą Nepolomice, Lenkijoje, žr.:  

Ultrakonservatyvios NVO „Vigilare“ prezidentas Vice Batarelo (dešinėje) 
ir konservatyvios Kroatijos demokratų sąjungos 
parlamentaras Davor Ivo Stier (centre) 
tradicijų ir konservatyvių idėjų festivalyje „TradFest“ kartu su 
ypatinguoju svečiu kardinolu Raymond Leo Burke.

© Davorin Višnjić/PIXSELL
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Viduramžių naratyvas įkvepia TFP veiklą ir įtraukiant jaunimą. Kelios 
TFP organizacijos rengia vasaros mokyklas jaunimui, daugiausia 
paaugliams ir jauniems vyrams. TFP filialai jaunimo stovyklas 
Austrijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje vadina vasaros akademijomis, 
o Airijoje ir JAV – riterių stovyklomis45. Šiose jaunimo stovyklose 
pristatomas TFP savitumas, pavyzdžiui, vaizduotė lavinama 
viduramžiškais „vyriškų riterių paradais“, kviečiami aristokratai, 
skaitomi judėjimo įkūrėjo raštai ir atliekamos TFP religinės 
apeigos46. 

Visai neseniai, 2017 m., visa tai išaugo į TFP „Student Action 
Europe“, kuri mobilizuoja tuos jaunuolius į gatvių protestus47. Nors 
šios veiklos skirtos paaugliams ir jaunimui (vyrams), TFP tinklas dar 
labiau išsiplėtė atidarydamas „Institute d’Etudes sur les Sciences 
Sociales“ (IESS), skirtą ugdymui po vidurinio išsilavinimo. IESS 
personalą ir valdybą sudaro tie patys vyrai, kurie vadovauja TFP 
organizacijoms, taip pat jų žmonos48. Kursai, kuriuos siūlo IESS, 
skirti „nuodugniai apmąstyti Europos kultūrą, akcentuojant jos 
krikščioniškas šaknis, ir taip reaguoti į Popiežiaus Jono Pauliaus II 
raginimą evangelizuoti kultūrą“49.

Nepaisant elitinės kilmės ir valdymo, TFP organizacijos 
specializuojasi paprastų žmonių mobilizacijoje. TFP organizacijos 
yra puikiai įvaldžiusios masinį laiškų siuntimą, viešų kampanijų 
ir protestų organizavimą (žr. 8.1 skyrių). Be to, nemažai žmonių 
yra susikūrę žiniasklaidos priemones, pradedant žurnalais, 
apžvalgomis, baigiant naujienų agentūromis ir net televizijos 
kanalais50. Tokia sklaida visuomenėje taip pat padeda renkant lėšas. 
Tarp TFP lėšų rinkimo įrankių yra prašymas aukoti kampanijoms; 
dažnai tuo pačiu metu vyksta kelios kampanijos. „Carlos Eduardo 
Schaffer`ui, kuris dirbo keliose TFP organizacijose, priskiriamas lėšų 
rinkimo organizacijai sistemos sukūrimas per siunčiamus laiškus ir 
asmeninių vizitų metu ... [ir] dabar kuriama lėšų rinkimo sistema, 
kurioje bus apjungtas masinis el. laiškų siuntimas ir skambučių 
centras“51. 

Remiantis Prancūzijos tarpžinybinės įstaigos 2006 m. ataskaita 

(MIVILUDES, 2006), TFP modelį renkant lėšas laiškų pagalba sudaro 
keturi etapai: 1) potencialių donorų paieška; 2) laiškai į namus; 
3) dalinimasis kontaktų baze su kitomis TFP organizacijomis ir 4) 
lankymasis namuose prašant reguliarių mėnesinių įmokų. Šioje 
2006 m. ataskaitoje pažymima, kad lėšų rinkimo kampanijos dažnai 
yra savitikslės, nes surinktos lėšos nepanaudojamos įvardintai 
problemai spręsti, o renkama tiesiog pačiai kampanijai (ten pat).

Kita TFP filialų savybė yra tarptautinė partnerystė su JAV Lyderystės 
institutu (LI)52. „LI apibūdina save, kaip mokymo įstaigą, skirtą bet 
kokio amžiaus konservatoriams, kuri suteikia žinių, kaip sėkmingai 
veikti politikoje, vyriausybėje ir žiniasklaidoje“53. Gordon Blackwell, 
įtakingas JAV krikščionių dešiniųjų balsas ir LI įkūrėjas, giria TFP, 
teigdamas: „...rimti katalikai, jų nariai priima Komuniją kasdien. 
Nors ir pasaulietinė grupė, tačiau kai kuriais atžvilgiais jie turi 
sąsajų su viduramžių religine tvarka. Jie priešinasi daugeliui šių 
dienų įvykių, kurie, jų manymu, prasidėjo viduramžių pabaigoje. Tai 
nėra nepagrįstas požiūris. Jie pasiryžę išgelbėti Vakarų civilizaciją 
arba mirti bandydami. Nuo to laiko, kai lankiausi Brazilijoje, aš 
pasinaudojau progomis susitikti su TFP lyderiais keliaudamas po 
pusšimtį šalių keturiuose kontinentuose.“ (Blackwell, 2010). 

TFP organizacijos su LI bendradarbiauja rengdamos įvairius 
mokymus Europoje, organizuoja seminarus, kuriuose daugiausia 
dėmesio skiriama lėšų rinkimui, lobizmui ir propagandai54. 
Glaudesni santykiai palaikomi, kai TFP organizacijų vadovai (tie 
patys minėti kadriniai vyrai) lankosi pas LI dėstytojus55.

Be to, TFP yra religinis judėjimas, todėl daug dėmesio skiria tam 
tikriems katalikų religijos aspektams, kurie vaidina svarbų vaidmenį 
viešose ir privačiose TFP ceremonijose, ypatingai Mergelės Marijos 
garbinimui ir Fatimos paslaptims56. Fatimai skirtos interneto 
svetainės, kurias administruoja TFP, yra beveik visose šalyse, kuriose 
ji veikia57. TFP savo religinį atsidavimą derina su lėšų rinkimu, 
pardavinėdama įkūrėjo knygas58 ir religines prekes, pavyzdžiui, 
„stebuklingąjį medalioną“ su katalikiškais motyvais59.

https://www.youtube.com/watch?v=gPf6eKfmfZs ir https://www.youtube.com/watch?v=VlQpL5h99s; apie riterių stovyklas Airijoje, žr.:  
https://www.isfcc.org/summer-camps and https://www.youtube.com/watch?v=PBDIuJa5LcI&feature=autoshare; ir https://www.tfpstudentaction.org/get-
involved/call-to-chivalry-camps/tfp-chivalry-camp-in-the-shadow-ofthe-sequoias JAV, 2019 m. kovo 10 d. 
46 Žr. apie vasaros akademijų ir riterių stovyklų programas žemiau.
47 https://tfpstudentactioneurope.org/ 2019 m. kovo 11 d.
48 http://www.sciencessociales.fr, Edyta Olejniczak, Sławomir`o Olejniczak`o sutuoktinė(Lenkijos ir Kroatijos TFP), taip pat Catherine Rochet-Goyard, Jean`o 
Goyard`o sutuoktinė (Prancūzijos TFP), Maria Del Pilar, Oldenburgo kunigaikštienė Paul`o, Oldenburo kunigaikščio (FPEC) sutuoktinė, Mme Heleen Bos-Boerefyn, 
Hugo Bos`o sutuoktinė (Dutch TFP) yra įtrauktos į fakulteto ir valdybų narių sąrašus, 2019 m. kovo 10 d.
49 Iš http://www.sciencessociales.fr/institut/cours.
50 Correspondance européenne (correspondanceeuropeenne.eu); Corrispondenza Romana (corrispondenzaromana.it); Polonia Cristiana24  
(pch24.pl); Estijos SATPK  (objektiiv.ee) ir Radici Cristiane (radicicristiane.it) (peržiūrėta 2019-03-10).
51 Žr. Biografiją, 2019 m. kovo 10 d.: https://leadershipinstitute.org/training/contact.cf m?FacultyID=679589#sthash.hLTOnq1j.dpuf.
52 leadershipinstitute.org.
53 https://www.leadershipinstitute.org/aboutus.
54 Programmes de formation du Leadership Institute pour Madrid (2009) et Londres (2010, 2011).
55 TFP asmenybės, kurios nurodytos LI::
Carlos Eduardo Schaffer: https://leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=679589;  
José Ureta: http://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144665;  
Silvio Dalla Valle: https://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144662;  
Sławomir Olejniczak: http://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?Faculty Id=139901;  
ir Matthias von Gersdorff: https://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144668, (peržiūrėta 2019-03-10).
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Paskutinis TFP judėjimo bruožas yra jo artumas kraštutinių 
dešiniųjų elementams, ypatingai siejamiems su ankstyvosiomis 
fašistinėmis tradicijomis Europoje ir Lotynų Amerikoje. TFP 
padaliniai Prancūzijoje yra artimi fašistinėms politinėms 
partijoms (Compagnon, 2008), o Italijos TFP nariai apibūdinami 
kaip „tradicionalistų ir kraštutinių dešiniųjų judėjimų galaktikos 
dalys“60. Ir atvirkščiai, TFP veikla pritraukia asmenis, kurie susiję su 
kraštutinėmis dešiniosiomis partijomis, pavyzdžiui, kylanti Belgijos 
žvaigždė  Vlaams Belang, kuris dalyvavo TFP Vasaros akademijoje 
Lenkijoje (Cochez, 2019). 

Kai kuriais atvejais ryšiai tarp TFP lyderių ir fašizmo yra asmeniniai 
(Piątek 2017c). Ispanijoje „TFP-Covadonga“ istoriškai buvo artima 
Franko režimui61, o Lotynu Amerikoje nacionaliniai TFP skyriai 
palaikė glaudžius ryšius su įvairiomis karinėmis diktatūromis 
nuo aštuntojo dešimtmečio (Ruderer, 2012). Abipusiai santykiai 
stiprino ir vienus, ir kitus: TFP suteikė moralinę „tiesą“ diktatūrų 
galios naudojimui. Ruderer (2012) paaiškino, kad visos šios idėjos, 
kurias diktatūros naudojo smurtui įteisinti, buvo rastos TFP 60-ųjų 
tekstuose62.
 

56 Bertone, Tarcisio, SDB, Archevêque Emerite de Vercelli, Secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. 2000.  
“Congrégation pour la Doctrine de la Foi: Le Message de Fatima.” site web La Santa Sede : http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ 
documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html.
57 Pavyzdžiai, Austrijoje  (fatimaonline.at); Kanadoje (canadaneedsourlady.org); Vokietijoje (mariens-hilfe.de and fatima-familie.de);  
Peru (fatima.org.pe); Lenkijoje (przymierzezmaryja.pl); Pietų Afrikoje (sanol.co.za); ir JAV (americaneedsfatima.org). (peržiūrėta 2019-01-10).
58 TFP leidinių galima įsigyti, žr.: http://store.tfp.org/ ir http://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/, (peržiūrėta 2019-03-10).
59 http://www.die-wundertaetige-medaille.de; ir http://medaglia-miracolosa.it (peržiūrėta 2019-03-10).
60 Garbagnoli, Sara. 2017. “L’Italie comme phare; Manifestations anti-genre entre la «question anthropologique» et l’identité nationale. » Dans 
Anti-Gender Campaigns in Europe, édité par Roman Kuhar et David Paternotte, chapitre 9. Lanham, MD: Rowman et Littlefield International
61 Agente Provocador. 2017.
62 ten pat.
63 Žr. biografiją: http://www.traditioninaction.org/Collection/Bios/e001_Bio_SDP.html.
64 TFP. 2007. “The American TFP’s 2007 comments regarding a note on the Brazilian TFP approved by the national Conference of Bishops  
of Brazil on April 19, 1985.”  TFP internetinė svetainė. http://www.tfp.org/ref/ncbb.pdf.
65 Assemblée nationale. 1995. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, Rapporteur M. Jacques Guyard, 20 décembre 1995. 
Paris: Assemblée nationale.
66 http://filialappeal.org. 
67 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_en.html. 

„Ordo luris“ 
Lenkijoje, 
2011 m.

Šaltinis : Agencja Gazeta / © Slawomir Kaminski
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KATALIKŲ  
BAŽNYČIA

RYŠIAI SU

TFP santykiai su Katalikų bažnyčia turėtų būti vertinami įvairių XX 
a. katalikiškos minties srovių ir judėjimų  atsiradimo kontekste. 
Compagnon (2008) primena, kad nuo 1950-ųjų pabaigos katalikų 
pasaulyje vyko trys plataus masto judėjimai. Pirmasis buvo susijęs 
su išsivadavimo teologija, kuri pasisakė už geriau besivystančiam 
pasauliui pritaikytą katalikybę, sprendžiančią nelygybės klausimus. 
Antrasis – krikščioniškos demokratijos judėjimas siekė į politiką 
įtraukti socialinę Bažnyčios doktriną, kurdamas daugybę krikščionių 
demokratų partijų visoje Europoje ir Lotynų Amerikoje. Trečioji 
srovė buvo katalikiškas fundamentalizmas, kurį pirmoji atstovavo 
Brazilijos TFP (Compagnon, 2008). 

TFP buvo įkurta tuo pat metu, kai Bažnyčioje kilo didelė suirutė, nes 
įvairios konkuruojančios srovės traukė į visas puses. Pranešama, 
kad TFP steigėjas dalyvavo Vatikano II susirinkime, tačiau išvyko 
anksti, nes buvo nepatenkintas liberalia, progresyvia nuotaika, kuri 
sklandė tarp delegatų63. Corrêa de  Oliveira matė du svarbiausius 
priešus, kuriuos jis siekė įveikti: pagrindinis išorinis priešas buvo 
komunizmas, o išsivadavimo teologija buvo pagrindinis priešas 
viduje. Pagal Mayer (1982) politinį ir ekonominį požiūrį į religinius 
judėjimus, TFP laikytinas maištu katalikybėje, kuris kartais 
balansuoja ant atskilimo ribos. Kaip paaiškino Mayer, tokie maištingi 
judėjimai supranta savo santykinę autonomiją ir pažeidžiamumą 
oficialios hierarchijos atžvilgiu, ir tai paaiškina, kodėl TFP subjektai 
nėra įsteigti kaip katalikiškos organizacijos. Teisiškai yra steigiamos 
pilietinės organizacijos pagal tų šalių, kuriose yra įsikūrusios, 
įstatymus (Matta, 2008).

Rimtas santykių pablogėjimas įvyko aštuntajame dešimtmetyje, 
kai Brazilijos vyskupų nacionalinė konferencija (NCBB) apkaltino 
TFP nuklydus nuo Bažnyčios mokymo. 1985 m. NCBB parašė 
laišką, kuriame viešai pasmerkė tariamą TFP apostazę, būtent jos 
ezoterinį pobūdį, religinį fanatizmą, vadovo ir jo motinos kultą, 
piktnaudžiavimą švenčiausiosios Marijos vardu, teigdama, kad 
remdamasi plintančiomis žiniomis, Bažnyčia negali jokiu būdu 
tam pritarti64. Todėl vyskupai atvirai išsižadėjo TFP, kurią įkūrė 
Corrêa de Oliveira (Introvigne, 2009). Kai kurie netgi suabejojo TFP, 
kaip katalikiško judėjimo, autentiškumu, pramindami ją „pseudo 
katalikiška“65. Viduje taip pat atsirado kritikų. Orlando Fedeli, vienas 
iš TFP steigėjų, konstatavo, kad judėjimas išsigimė į „burlesque 
gnosis“ (Fedeli, 2010). Vienu metu dėl šios kritikos „Oliveira buvo 
pasukęs į atvirą schizmatizmą, vedantį į atsiskyrimą nuo Bažnyčios“ 
(Cariello, 2008). 

Nuo to laiko, kai steigėjas mirė, o Brazilijos teismai paskelbė 
nuosprendį, TFP šeimos ir Katalikų bažnyčios santykiai pagerėjo. 
Religinis TFP sparnas dabar yra tarptautinė dešiniųjų asociacija 
prie Popiežiaus, geriau žinoma kaip „Evangelijos šaukliai“. 
Kadangi religiniai TFP aspektai buvo siejami su „Šaukliais“, labiau 
ekscentriškos pamaldumo ceremonijos nebebuvo kliūtis. Tai 
lėmė didesnį, nors ne visišką TFP organizacijų priėmimą į katalikų 
pasauliečių šeimą (Introvigne, 2009). Tuo metu, vadovaujant 
Popiežiui Benediktui, Bažnyčia buvo pakankamai konservatyvi, 
kad užkirstų kelią vidiniam skilimui. Tačiau Popiežiaus Pranciškaus, 
kuris dažnai laikomas liberaliu ir moderniu, atėjimas, pažadino 
konservatyvaus spaudimo poreikį. Taigi, TFP, siekdama užkirsti 
kelią reformoms, bandė daryti spaudimą, paskelbdama 
„Ištikimybės Bažnyčios nekintamam mokymui apie santuoką ir jos 
nenutrūkstamai tvarkai deklaraciją“66, kurią pasirašė daugybė TFP 
narių, taip pat aristokratų, kuriuos tinklas pritraukė prieš 2015 m. 
vykusį neeilinį Sinodą, skirtą šeimų problematikai67. Panašiai 2017 
m. grupė kritikų, tarp kurių buvo Roberto de Mattei iš Italijos, 
pasirašė peticiją „Dėl korekcijos susijusios su erezijų skleidimu“, 
dar žinomą kaip dubia (lot. dubia – abejonės). Dėl Popiežiaus 
Pranciškaus paskelbto apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“68, 
skirto šeimų sielovadai, jam buvo įteiktas 25 puslapių laiškas69. Taigi, 
TFP pozicija Bažnyčioje nuo pat pradžių buvo kebli: TFP yra ištikima 
Vatikanui, tačiau daro jam konservatyvų spaudimą ir yra susijusi su 
kai kuriais labiau konservatyviais Bažnyčios hierarchijos atstovais, 
ypač tais atvejais, kai vadovavimas tampa progresyvesnis.

Massimo Introvigne (2009)70 analizuoja TFP ir „Evangelijos šauklius“ 
religinės ekonomikos požiūriu. Prisimindamas religinę ekonominę 
teoriją, kai egzistuoja religijos rinka ir gali kilti konkurencija tiek 
dėl tarpusavio prekinių ženklų (skirtingos religijos), tiek dėl vidinių 

Nuotrauka iš Plinio Corrêa de Oliveir`os 
100-ųjų gimimo metinių 
minėjimo. 

Šaltinis : https://www.traditioninaction.org/Questions/C007_July4_2008.htm
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prekinių ženklų  (skirtingi judėjimai tos pačios religijos rėmuose), 
kurie skirti religijų vartotojams, Introvigne paaiškina, kaip TFP 
patenkino „griežtą“ ir „itin griežtą“ katalikų religinę rinką nuo 
judėjimo įkūrimo iki steigėjo mirties. Panašu, kad TFP, o vėliau ir 
„Evangelijos šaukliai“, nukrypo nuo „griežtos“ (TFP) į „nuosaikiai 
konservatyvią“ („Evangelijos šaukliai“) rinką dėl daugelio 
priežasčių, tarp jų, vidinė konkurencija dėl prekinio ženklo su  SSPX , 
ir tai, kad potenciali „griežtų“ ar „nuosaikiai konservatyvių“ religinių 
vartotojų rinka yra kur kas didesnė nei „itin griežtų“ vartotojų 
rinka. Introvigne taip pat paaiškina, kodėl iš TFP judėjimo kilusios 

organizacijos, skirtingai atskleidžia savo ryšį su judėjimu: „Tas 
faktas, kad „Evangelijos šaukliai“, kurių vadovybę sudaro dauguma 
buvusių žymių TFP narių, menkina savo santykius su Corrêa de 
Oliveira, leidžia Brazilijos vyskupams juos paremti ir iš naujo nekelti 
į viešumą istorijos su NCBB.” (Introvigne, 2009, 7). Taigi, pagrindinis 
tinklo bruožas – neaiškumas, kiek atvirai TFP organizacijos priskiria 
save TFP prekiniam ženklui.

68 http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/group-of-clergy-and-laity-issue-filialcorrection-of-pope-francis. 
69 https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf. 
70 Massimo Introvigne yra įsitraukęs į keletą su TFP susijusių organizacijų, tarp jų Italijos „Alleanza Cattolica“ (https://berkleycenter.georgetown.edu/people/
massimo-introvigne), taip pat „Centre Studi Storici sulla Contro-Rivoluzione“, kuris skirtas Plinio Côrrea de Oliveira raštams nagrinėti (CESCOR: cescor.org) ir „Centre 
for the Study of New Religions“ (CESNUR), kuris laikomas „kulto apologetu“. (http://www.apologeticsindex.org/c10.html), įkūrėjas. 
71 TFP archyvai, susiję su įvykiais Venesueloje: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GestaES_0205Venezuela.htm#.Wkf7mkxFxRo. 
72 Catolicismo. 1984. “Atentado contra sede da TFP chilena.” Catolicismo 34(400), balandis, 12 psl. http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GES_19840314_
Chileatentadoasede.htm. 

Šaltinis : https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf

Posinodinio 
apaštališkojo 
paraginimo 
„Amoris Laetitia“ 
pagrindinis 
puslapis.
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6

IR TEISINIAI NEMALONUMAI
TFP KALTINIMAI DĖL KULTO

„Pomirtiniame gyvenime Plinio Corrêa de Oliveira, sėdėdamas 
danguje šalia Mergelės Marijos, taip pat reguliuoja klimato kaitą ir 
rūpinasi Popiežiaus Pranciškaus neišvengiama mirtimi.“
(Fsspx.news 2017)

Joks supratimas apie TFP tinklą nėra išsamus, nesusipažinus su jo 
teisinių nemalonumų ir kaltinimų istorija. Kaltinimai TFP skirstomi į 
tris kategorijas: 1) vaikų indoktrinacija, 2) politinis ekstremizmas ir 
3) įtarimai dėl kulto.

6.1. VAIKŲ 
INDOKTRINACIJA  
TFP organizacijų dėmesys jaunimui pasireiškia įvairiomis formomis, 
tarp jų vasaros stovyklos, taip pat stacionarios švietimo įstaigos. 
Veiklos pradžioje 1977 m. TFP organizacijos įkūrė mokyklą 
Prancūzijoje. Po kelių skundų, kuriuos ištyrė Prancūzijos katalikų 
bažnyčia (La Depèche, 2003), mokykla 1979 m. buvo uždaryta, nes 
valdžios institucijos padarė išvadą, kad mokykla buvo verbavimo ir 
indoktrinacijos centras. Iš tiesų, bylą nagrinėjęs tribunolas nustatė, 
kad „įstaigos vadovybė, kurią sudarė beveik vien Brazilijos piliečiai, 
darė psichologinį spaudimą jauniems žmonėms, ragindami juos... 
tapti tam tikros užsienio organizacijos adeptais...“ (Leroy 1980). 
Dėl šios priežasties 1980 m. Prancūzijos TFP organizacijos pradėjo 
aktyviai ginti savo judėjimą (TFP-France, 1980).

Po kelerių metų Venesueloje jaunų žmonių, kurie priklausė 
vietinei TFP organizacijai, šeimų nariai pateikė skundą valdžios 
institucijoms, teigdami, kad organizacija sukėlė „konfliktus tarp 
tėvų ir vaikų, atitraukdama vaikus (paauglius arba suaugusius) 
nuo jų namų... kad minėti konfliktai šeimose turi savo priežastį 
arba buvo sukelti psichinės kontrolės metodais... kurios ideologija 
yra susijusi su Brazilijos tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo 
draugija“ (Venezuela Ministerio Público, 1984). Dėl pareikštų 
kaltinimų 1984 m. spalio mėn. organizacijos biuruose policija atliko 
kratas, taip pat buvo atliktas parlamentinis tyrimas, kurį plačiai 
nušvietė žiniasklaida71. Po to, kai Vidaus reikalų ir teisingumo 
ministerija nustatė, kad TFP veikla prieštarauja Konstitucijai 
(Calcano de temeltas, 1999), ir „buvo įrodyta, kad organizacija, 

diegdama diskriminacines vertybes ir versdama jaunimą fanatikais, 
paniekino šeimos vertybes“, ji buvo uždrausta (Cesnur.org, 2001).
 

6.2. POLITINIS 
EKSTREMIZMAS
Tyrimo Venesueloje metu kilo daug nerimo dėl smurto susijusio 
su TFP. Rimčiausią susirūpinimą kėlė tai, kad aistringi TFP tikintieji 
tariamai buvo susiję su sąmokslu nužudyti Popiežių per jo vizitą 
1984 m. Venesueloje. Turimomis žiniomis, tai prisidėjo prie TFP 
ištrėmimo iš šalies (Navarro, 2004). Tačiau 1984 m. balandžio 
mėn. Čilės TFP narė pranešė pati tapusi auka, kai buvo pasikėsinta 
subombarduoti jos būstinę Santjage72. Nesigilindama į šių teiginių 
patikimumą, 1988 m. Kanados imigracijos ir pabėgėlių valdyba 
įtraukė TFP į „sukarintų religinių grupuočių“ sąrašą (Immigration and  
Refugee Board of Canada, 1998), nors Gonzalez  Ruiz darbuose apie 
kraštutinį Meksikos jaunimo dešiniųjų judėjimą MURO organizacija 
klasifikuojama:  „TFP ir kitos smurtinės grupės“ (daugiau apie MURO 
žr. kituose skyriuose)73.

Palyginti neseniai, 2011 m., Ispanijos organizacijai „Hazte Oir“ 
buvo pateikti įvairūs kaltinimai, kurie aktualūs iki šiol. „Hazte 
Oir“ buvo kaltinama, kad ji yra Meksikos kraštutinių dešiniųjų, 
ultrakatalikiškos, pusiau sukarintos, slaptos bendruomenės, 
vadinamos „El Yunque“ („Priekalas“) priedanga Ispanijoje (El Plural, 
2017; Mata, 2015). Victoria Uroz Martínez, vieno iš įtariamų „El 
Yunque“ lyderių Ispanijjoje žmona, 2015 m. sausio mėn. plačiame 
interviu, papasakojo apie savo patirtį „El Yunque“, teigdama, kad 
„El Yunque“ naudojasi TFP kaip baze pasiekti kitas šalis74. Norint 
suprasti TFP ir „El Yunque“ sąsajas, būtina įsigilinti į kraštutinių 
dešiniųjų judėjimų Lotynų Amerikoje istoriją. Irene Ortiz (2008) 
paaiškina, kaip smurtinė kraštutinių dešiniųjų jaunuolių grupė 
Meksikoje „Movimiento Universitario de Renovadora Orientación“ 
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(MURO), atsiradusi 1960-aisias, tapo „El Yunque“ pagrindu (Ortiz, 
2008). Savo ruožtu, Gonzalez Ruiz (2006) paaiškina apie Brazilijos 
TFP ryšius su Meksikos kraštutinių dešiniųjų grupuotėmis, tarp 
jų MURO, aštuoniasdešimtaisiais. Įtarimai, kad „Hazte Oir“ yra 
susijusi su „El Yunque“, pasiekė pagrindinę žiniasklaidą ir paskatino 
„Hazte Oir“ vadovą pateikti ieškinį dėl šmeižto. 2014 m. „Hazte Oir“ 
pralaimėjo bylą, teisėjui patvirtinus, kad įtarimai buvo „iš esmės 
teisingi“ (Jimenez/ Juan, 2015), todėl kai kurie Ispanijos katalikų 
vyskupai 2015 m. „Hazte Oir“ organizacijai uždraudė naudotis savo 
infrastruktūra (Bastante, 2015).

Galiausiai TFP yra ir išgalvotų sąmokslo teorijų objektas. Garsiausia 
tarp jų yra JAV aštuoniasdešimtaisiais ir devyniasdešimtaisiais 
aktyviai veikusio kraštutinių pažiūrų politiko Lyndon LaRouche75. 
Jis apkaltino TFP jungiant milžinišką aristokratų tinklą, kuris ketina 
užvaldyti visą pasaulį ir nužudyti jo žmoną76.
  

6.3. ĮTARIMAI DĖL KULTO
Nuolat reiškiami įtarimai, kad TFP yra „kultas“. Koncentruojamasi į 
du pagrindinius aspektus: viena vertus, valdžios institucijos įtaria, 
kad galimai daroma žala TFP nariams ir visai visuomenei, kita 
vertus, bažnytinė valdžia kaltina TFP dėl tariamų nukrypimų nuo 
doktrinos.

Prancūzijos valdžios institucijos aktyviausiai tyrė pirmąjį aspektą. 
1995 ir 1999 metais Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja (Assemblée 
nationale, 1995) įrašė Prancūzijos TFP nares į su kultais susijusių 
judėjimų sąrašą, tą patį 2006 m. padarė valstybinė įstaiga atsakinga 
už kultų veiklos stebėjimą77. Tarpžinybinė stebėjimo ir kovos su kultų 
judėjimais misija 2006 m. ataskaitoje Ministro Pirmininko tarnybai 
TFP filialus apibūdino, kaip „skirtus lėšų rinkimui nenurodytiems 
tikslams“78 ir pasižyminčius savybėmis, kurios kelia susirūpinimą 
dėl su kultais susijusio elgesio, pavyzdžiui: didėjantys reikalavimai 
kampanijose dalyvaujantiems asmenims; hierarchijos ir struktūros 
neskaidrumas; aukšto lygio hierarchija ir tik kelių pagrindinių 
asmenų dalyvavimas valdyme; taip pat netikslumai tarp nurodytų 
kampanijos tikslų ir galutinio lėšų panaudojimo79.

Bažnytinės valdžios atstovai, be oficialių Brazilijos vyskupų 
nacionalinės konferencijos kaltinimų 1985 m. (žr. 6 skyrių), 2017 m. 

birželį pateikė naujus kaltinimus dėl dr. Plinio ir jo motinos Lucilijos 
kulto. 2017 m. birželio mėn. „Holy See’s Congregation for Institutes 
of Consecrated Life“ pradėjo tyrimą dėl „Evangelijos šauklių“ (žr. 4.3 
skyrių) lyderio, kai pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose jis atliko religines 
apeigas, skirtas dr. Plinio ir jo motinai, tvirtindamas, kad „klimato 
kaita, karščio didėjimas yra Plinio darbas“80. Tai pat vykdomas 
tyrimas dėl tvirtinimų, kad dabartinį Popiežių valdo velnias ir kad 
jis greitai mirs, bei dėl  Vatikano nepatvirtintų egzorcizmo ritualų 
naudojimo. (Palmer, 2017). 

Tarp asmeninių tinklaraščių gausu buvusių TFP ir „Evangelijos 
šauklių“ sekėjų tvirtinimų, kad jie ištrūko iš, jų manymų, į kultą 
panašaus judėjimo81. Tačiau 2008 m. Prancūzijos vadovybė 
paaiškino, kad TFP „niekada nebuvo teisminio proceso objektas ir 
neturi sektos požymių už kuriuos gali būti baudžiama“82, o Vatikano 
tyrimas dėl „Evangelijos šauklių“ vis dar vyko 2019 m.

73 Gonzalez Ruiz, Édgar. non-daté. MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación) Memorias y Testimonios 1961–2002. Puebla: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
74 Jimenez Jacinto, Juan Francisco. 2015. “Entrevista a Victoria Uroz.” Forum Libertas, 9 janvier.
75 Daugiau apie Lyndon LaRouche, žr. Severo (2019).
76 EIR. 1985. “For an international mobilization to stop the TFP brainwashing cult.” EIR 12(5), 5 Février. 
77 MIVILUDE (2006) and Tribunal Correctionnel de Chartres. 2001. “Tradition, Famille et Propriété, Avenir de la culture, Groupe inscrit sur 
la liste des sectes du rapport parlementaire de 1995, Procès ’Européenne de medias’ (GEIE) contre ’L’Echo républicain de Chartres’.” Echo 
communication, Audience du 17 septembre 2001. 
78 MIVILUDES. 2006. 93 psl.
79 ten pat., 3 psl.
80 ten pat.
81 Pavyzdžiai: https://tfpheraldos.blogspot.be/; http://trescarabelasaladeriva.blogspot.be; ir http://www.angelusonline.org/index.
php?section=articles&subsection=show _article&article_id=773. 
82 Assemblée nationale. 2008. Journal Officiel, 10 June, Question n°: 24712, 4832 psl. 
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LYTINĖMS IR 
REPRODUKCINĖMS 
TEISĖMS EUROPOJE 
ŠIOMIS DIENOMIS

7
TFP ĮTAKA 

Nors TFP Europoje nėra dažnai atpažįstama, ji vaidina pagrindinį 
vaidmenį tarp judėjimų, organizacijų (Kuhar ir Paternotte, 2017) ir 
tinklų, kurie kovoja prieš lytines ir reprodukcines teises, pavyzdžiui, 
„Agenda Europe“ (Datta, 2018). TFP savo įtakai įtvirtinti naudoja 
tris būdus: visuomenės mobilizaciją, socialinių normų formavimą ir 
įsiskverbimą tarp sprendimų priėmėjų.

7.1. VISUOMENĖS MOBILIZACIJA
TFP visuomenės mobilizacijos kampanijos visada turi kelis tikslus: 
jos skirtos plačiajai visuomenei, politiniam elitui ir Katalikų 
bažnyčiai siekiant išlaikyti socialiai konservatyvią veiklos liniją ir 
suburti kitus katalikus aplink TFP idealus, taip pat, esant galimybei, 
pasitarnauti lėšų rinkimo tikslui. Nesenas tokio renginio pavyzdys 
– rožinio kalbėjimas bei maldos, kurios buvo skirtos pažymėti 
Fatimos stebuklo šimtmetį ir išpirkti abortų, tos pačios lyties 
santuokų ir eutanazijos nuodėmes, vyko 2016 m. spalio mėn. 
Belgijoje priešais Teisingumo rūmus Briuselyje83. Nyderlanduose 
pagrindiniai veikėjai, kurie 2017 ir 2018 metais gynė „Zwarte Piet“ 
tradiciją (šv. Mikalojaus pagalbininkas juodai nudažytu veidu, kuris 
padeda dalinti saldainius vaikams šv. Mikalojaus dieną Belgijoje 
ir Nyderlanduose), buvo Nyderlandų TFP nariai iš „Culttur onder 
Vuur“84. Lietuvoje TFP dukterinė organizacija „Krikščioniškos 
kultūros institutas“ vadovavo siekiui uždrausti „Baltic Pride“ 
eitynes Vilniuje 2019 m. (Repečkaitė, 2019). 2017 m. sukurta „TFP 
Student Action Europe“ dalyvaujanti gatvių protestuose Estijoje, 
Airijoje ir Nyderlanduose, atskleidžia, kad tinklas ima pavyzdį iš JAV 

83 https://www.fpec-bxl.be/images-vidéos/ ir https://youtu.be/_Zrmkc18VB0.
84 https://cultuurondervuur.nu/tag/zwarte-piet/ 

Nuotrauka iš 
„Ordo luris“ 
kampanijos dėl 
prieglobsčio Silje 
Garno suteikimo 
Lenkijoje.

Šaltinis : https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/425343-silje-garmo-dostanie-azyl
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įsikūrusios „TFP Student Action“ ir perkelia jį į Europos gatves bei 
universitetų miestelius85.

7.2. SOCIALINIŲ NORMŲ 
FORMAVIMAS
Iš protestų judėjimo į socialinių normų formuotoją TFP pavirto 
taikydama tris metodus: darbotvarkės reguliavimą, politinę 
ekspertizę ir teisinius procesus. Pirma, siekdami įtvirtinti socialiai 
konservatyvią darbotvarkę, TFP padaliniai organizuoja renginius, 
į kuriuos pritraukia aukšto rango dalyvius. Pavyzdžiui, „TradFest“ 
Kroatijoje. Kasmet į „TradFest“, kuris nuo 2016 m. vyksta Zagrebe, 
kartu susirenka konservatyvūs Bažnyčios atstovai, tarp jų kardinolas 
Raymondas Leo Burke’as86, ir politikos lyderiai, pavyzdžiui, Kroatijos 
Ministro pirmininko pavaduotojas Davor Ivo Stier, buvęs Lenkijos 
užsienio reikalų ministras Aleksander Stepkowski (Lenkijos „Ordo 
Luris“ prezidentas), JAV Kongreso narys Chris Smith87, taip pat 
TFP atstovai iš Lenkijos ir Kroatijos88. Panašūs renginiai vyksta TFP 
ES būstinėje Briuselyje, kuriuose praktiškai atstovaujamos visos 
konservatyvios srovės, veikiančios Europos institucijose; taip pat 
dalyvauja kosmopolitiškos Briuselio visuomenės elitas ir Belgijos 
aukštuomenė89. Savo ruožtu, šie renginiai per akredituotą TFP 
atstovą ES institucijose skatina konservatyvių koalicinių tinklų 
formavimąsi keliose srityse: teisės į gyvybę, į šeimą, į religines 
vertybes ir pan.90

Antrasis įrankis TFP socialinių normų įtvirtinimo repertuare yra 
politinės ir teisėkūros kampanijos. Pasikartojančios aštuntojo ir 
devintojo dešimtmečio TFP kampanijos yra nukreiptos į progresyvių 
kairiųjų vyriausybių šmeižtą (žr. Prancūzijos ir Ispanijos pavyzdžius 
4.1 skyriuje). 2010 m. „Hazte  Oir“ atnaujino „TFP-Covadonga“ 
veikalą išleisdama knygą, pavadintą „Proyecto Zapatero: Cronica 
de un asalto a la sociedad“91. Šioje knygoje „Hazte  Oir“ aiškina, 
kad sekuliarizmas, reliatyvizmas ir lyčių ideologija yra pagrindinės 
didelio socialinės inžinerijos eksperimento, kurį kenkdama 
Ispanijos valstybei vykdo Socialistų partija, sudedamosios dalys. 
Taip pat „Hazte  Oir“ prezidentas vyko į reklaminį knygos „Proyecto 
Zapatero“ pristatymo turą. Pristatymo Briuselyje metu jį priėmė 
TFP būstinė92, o Čilėje TFP organizacijos teisių perėmėja93. 

Labiau išsivysčiusios organizacijos įgijo ir teisinių kompetencijų, 
kad galėtų vykdyti konkrečias politines užduotis, pavyzdžiui, 
pateikti pasiūlymai apriboti nėštumo nutraukimą Lenkijoje ir 
Ispanijoje. Teisės aktų projektus Lenkijoje, kuriuos įkvėpė „Hazte 
Oir“ kampanija „Aborto Cero“ Ispanijoje, parengė ir gynė „Ordo 

luris“94. Tačiau vėliau, po masinių demonstracijų kiekvienoje šalyje, 
abi vyriausybės atsiėmė įstatymo projektus (BBC 2014, domonoske 
2016).

Visai neseniai TFP nariai pradėjo kampaniją nukreiptą prieš Europos 
Tarybos Stambulo konvenciją dėl smurto lyties pagrindu95. Taip pat 

85 https://tfpstudentactioneurope.org/ 
86 Daugiau apie kardinolo Burke konservatyvią poziciją Vatikane (Feder and Hall 2014).
87 Kongreso narys Chris`as Smith`as vadovauja lytinės ir reprodukcinės sveikatos priešininkams JAV kongrese. Žr. jo įrašą: 
http://www.ontheissues.org/nj/Christopher_Smith_abortion.htm.
88 http://www.tradfest.org/en/tradfest-2016-en ir http://www.tradfest.org/en/tradfest2017-en/. 
89 Interviu su Oldenburgo kunigaikščiu Paul`u, 2012 m. gegužės 10 d.: http://www.nobility.org/2012/05/10/ interview-oldenburg. 
90 ten pat. 
91 Arsuaga Rato, Ignacio, and Miguel Vidal Santos. 2010. “Proyecto Zapatero: Cronica de un asalto a la sociedad.” site web d’Hazte Oir.
92 http://www.hazteoir.org/evento/390 Arsuaga Rato, Ignacio, and Miguel Vidal Santos. 2010. “Proyecto Zapatero: Cronica de un asalto a la 
sociedad.” Hazte Oir website.74-muevetechile-invita-ignacio-arsuaga-hablar-ho-y-proyecto-zapatero.
93 ten pat.

Straipsnių apie TFP ir „Ordo luris“ koliažas įvairiomis kalbomis. 
2017 m. Lenkijos laikraštis „Wyborcza“ paskelbė keletą straipsnių
apie „Ordo luris“ sąsajas su „Brazilijos kultu“. Tai paskatino žiniasklaidą 
atkreipti dėmesį į organizaciją ir jos įtaką valdančiajai PiS partijai. 
Kiti laikraščiai: aftenposten.no, balkaninsight.com, www.jutarnji.hr.
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„Ordo luris“ parengė alternatyvą Stambulo konvencijai – „Šeimos 
teisų konvenciją“96, kurią 2018 m. spalio mėn. pateikė Europos 
Parlamentui ir kurią remia TFP padaliniai Rytų Europoje. Be to, 
Madride „Hazte Oir“ paleido autobusą „Feminazis“, ragindama 
peržiūrėti Ispanijos smurto dėl lyties įstatymą97. 

„Ordo luris“ taip pat yra aktyvi 2013 m. sukurto neformalaus tinklo 
„Agenda Europe“, kuris nukreiptas prieš lytines ir reprodukcines 
teises, dalyvė, be to, 2016 m. organizavo aukščiausio lygio „Agenda 
Europe“ susitikimą Varšuvoje (Datta, 2018). Aukščiausio lygio 
„Agenda Europe“ susitikimai suteikia galimybę kitoms panašiai 
mąstančioms konservatyvioms organizacijoms ir asmenims, kurie 
nepriklauso TFP tinklui, sužinoti apie TFP politikos naujoves ir 
pritaikyti jas savo veiklose98.

Vienas svarbiausių dalykų yra teisinių procesų inicijavimas (Yamin 
et. al., 2018), būtent, teisinių strategijų naudojimas bylinėjantis ar 
užimant tam tikrą poziciją žmogaus teisių organizacijų atžvilgiu 
nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygiu. Taigi, 2017 m. vasario 
mėn. „Ordo luris“ įgijo konsultacinio organo statusą Jungtinėse 
Tautose (UN  ECOSOC, 2017) ir iki 2017 m. gegužės užregistravo 
savo buveinę Briuselyje99. 

Naujai sukurta „Ordo Iuris-Croatia“ jau užsitikrino vietą darbo 
grupėje su Kroatijos Vyriausybe, kuriai 2017 m. buvo pavesta 
įgyvendinti Europos Tarybos Stambulo konvenciją dėl smurto dėl 
lyties (Despot, 2017). Lenkijoje „Ordo luris“ aktyviai ir sėkmingai 
veikė Lenkijos teismams nagrinėjant Norvegijos piliečių bylą dėl 
prieglobsčio Lenkijoje, siekiant išvengti Norvegijos vaiko teisų 
apsaugos tarnybos100.
 

7.3. ĮSISKVERBIMAS TARP 
SPRENDIMŲ PRIĖMĖJŲ
Įsiskverbimas tarp sprendimų priėmėjų yra dar vienas iš TFP 
padalinių tikslų. Tokių istorinių precedentų buvo Lotynų 
Amerikoje101 ir yra šiuolaikinėje Europoje. Pavyzdžiui,  Roberto 
de Mattei, kuris laiko save „profesoriaus Plinio Corrêa de Oliveira 
mokiniu… ir kuriam dedikavo biografiją“102, nuo 2002 iki 2006 
metų buvo paskirtas Tarptautinių reikalų patarėju Silvio Berlusconi 
Vyriausybėje. 

Kitas pavyzdys – Massimo Introvigne, kuris vadovauja vienai iš 
TFP grupių Italijoje ir yra TFP įkūrėjo mokinys103, 2011 m. buvo 

94 Žr. dosjė: Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu: http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/pliki/oI%20broszura%20
Stop%20a borcji_final_rozkladowki.pdf.
95 https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/opinia-Łotwa.pdf. 
96 http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/convention-rights-family-international-guarantee-defence-families.
97 El Pais. 2019. Un groupe ultraconservateur espagnol lance un campagne de bus contre les “feminazis”. 1 mars. 
98 Pavyzdžiui, „Ordo Iuris“ mini, kad 2018 m. „Agenda Europe“ viršūnių susitikime pristatė savo „Šeimos teisių konvenciją“, 
žr.: http://en.ordoiuris.pl/family-andmarriage/convention-rights-family-international-guarantee-defence-families.
99 Žr. Ordo Iuris Brussels biuras: http://www.ordoiuris.pl/en/node/98. 
100 http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/asylum-silje-garmo-officially-confirmed.
101 Gonzalez Ruiz (2006) informacija apie  TFP narį iš Argentinos, kuris  aštuoniasdešimtaisiais buvo ambasadorius Brazilijoje ir Jungtinėse Tautose, taip pat Peru TFP narį, 
kuris, valdžioje esant Prezidentui Fujimori, pakilo iki vicekanclerio ir pirmojo viceprezidento pareigų.

Reklaminis lankstinukas Stambulo konvencijos alternatyvai – 
 „Šeimos teisių konvencija“, kuri buvo pristatyta 
Europos Parlamente 2018 m. spalio mėn.

Šaltinis: http://konwencjarodziny.pl/
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paskirtas asmeniniu ESBO pirmininko kovai su rasizmu, ksenofobija 
ir diskriminacija atstovu ir taip pat koncentruojasi į netolerancijos 
ir diskriminavimo apraiškas krikščionių bei kitų religijų atstovų 
atžvilgiu104. Naudodamasis savo padėtimi ir statusu, Introvigne 
tvirtino, kad „pavojingiausios [nepakantumo ir diskriminacijos] 
sritys yra tos, kurios riboja dora pagrįstus krikščionių, kurie nenori 
palaikyti nėštumo nutraukimo, medikamentinių abortų arba tos 
pačios lyties santuokų, prieštaravimus“ (White, 2013a).

Vos spėjusios įsikurti Kroatijoje, TFP organizacijos jau padarė 
didelę pažangą. TFP organizacijos narys iki 2016 m. dirbo Ministro 
Pirmininko patarėju užsienio politikai105. Visai neseniai, 2015 m., 
Lenkijos Ministro Pirmininko Szydlow`o Vyriausybėje Užsienio 
reikalų viceministru buvo paskirtas Aleksander Stepkowski, 
Lenkijos „Ordo luris“ prezidentas106. Šias pareigas Stepkowski ėjo 
nuo 2015 iki 2016 metų ir atvėrė kelią abortų draudimo projektui 
patekti į Vyriausybę. 2019 m. vasarį Stepkowski buvo patvirtintas 
Lenkijos Aukščiausiojo Teismo teisėju.

Be to, papildomas būdas gauti įtakingas pozicijas yra prisišlieti prie 
bendraminčių politinių partijų arba, kai reikia, jas susikurti. Taigi, 
kraštutiniai dešinieji Lietuvoje (Pro Patria)107 ir Baltarusijos liaudies 
frontas (Беларускі Народны Фронт)108  turi atvirus ryšius su TFP, 
naujoji Ispanijos VOX partija dalinasi persidengiančia lyderyste su 

„Hazte Oir“ (Bastante, 2018), o 2019 m. kandidatas Federaliniuose 
Belgijos rinkimuose Vlaams Belang`as dalyvavo TFP Vasaros 
akademijoje Lenkijoje (žr. 4 skyrių).
 

7.4. SPALVINGA PRAEITIS 
PASIVIJUSI TFP 
Galiausiai, atrodo, kad TFP praeitis ją pasivijo. Paskutinės pergalės 
ir žinomumas, kurį įgavo TFP dukterinės organizacijos, ypatingai 
„Vigilare“ ir „Ordo luris“, atkreipė tiriamosios žurnalistikos dėmesį. 
2017 m. Lenkijoje dienraštis „Wyborcza“  paskelbė keletą „Ordo 
Iuris“ sąskaitų, atskleisdamas jos sąsają su „Brazilijos kultu“ 
(Piątek, 2017). Tai paskatino žiniasklaidą atkreipti dėmesį į pačią 
organizaciją ir jos įtaką valdančiajai PiS partijai (Gruca, 2017). Tuo 
tarpu 2017 m. gegužės mėn. Kroatijoje tiriamosios žurnalistikos 
atstovai paskelbė straipsnius, kurie atskleidė iki to laiko nežinomus 
Kroatijos organizacijų ryšius su TFP (Despot, 2017). Atlikę gilesnį 
tyrimą, žurnalistai nustatė, kad asmenys, dalyvaujantys „Vigilare“ 
veikloje, priklauso platesnei antisemitinei „alt-right“ bendruomenei 
(Benačić, 2017). Dėl šio paviešinimo žinomas „Vigilare“ narys 
prarado pasitikėjimą ir buvo priverstas atsisakyti bet kokios 
visuomeninės veiklos, panaikino savo socialinės žiniasklaidos 

paskyras ir atsistatydino iš nuolatinio Kroatijos televizijos 
komentatoriaus pareigų (Šimićević, 2017). Netgi religinis TFP 
sparnas „Evangelijos šaukliai“, kuriam pavyko susitvarkyti 
santykius su Vatikanu, negali būti ramus, nes 2017 m. birželio 
mėn. netikėtos naujienos apie netinkamas religines praktikas 
ir grėsmes Popiežiaus gyvybei,  išprovokavo vidinį Vatikano 
tyrimą dėl apostazės (Tornielli, 2017).

 102 http://www.robertodemattei.it/en.
103 http://www.massimointrovigne.com. 
104 9 Colonne. 2011. “OSCE, Massimo Introvigne nuovo rappresentante lotta al razzismo”. 9 Colonne, 10 janvier.
105 Patarėjas Stjepo Bartulica, yra TFP organizacijos „Centar za obnovu kulture“ (Penić 2016) narys.
106 http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/aleksander_stepkowski_podsekretarzem_stanu_w_msz.
107 http://www.propatria.lt/2018/12/dovilas-petkus-ko-mes-dar-nesupratome.html, (peržiūrėta 2019-03-16).
108 http://narodny.org/, (peržiūrėta 2019-03-16) ir Szoszyn, Rusłan. 2016. “Polak-katolik” w białoruskim parlamencie? Rzeczpospolita, le 6 septembre

Aleksander 
Stępkowskis, 
buvęs 
Užsienio reikalų 
viceministras Lenkijoje, 
taip pat Lenkijos 
„Ordo luris“ 
prezidentas.

Šaltinis : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksander_St%C4%99pkowski.jpg
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Apžvelgus TFP judėjimą, galima padaryti keletą išvadų. Pirma, TFP 
prigimtis yra chameleoniška, todėl ji sėkmingai ir ilgą laiką slėpėsi 
nuo akylesnio visuomenės dėmesio Europoje. Tačiau padėtis 
keičiasi, nes vis daugiau žurnalistų, aktyvistų ir tyrėjų bando 
suprasti, kokios organizacijos stovi už daugybės iniciatyvų prieš 
lytines ir reprodukcines teises Europoje. Vykstant šiems tyrimams 
tampa akivaizdu, kad TFP istorija nesibaigė kartu su jos įkūrėjo 
mirtimi ir „Evangelijos šauklių“ įsteigimu.

Antroji išvada – TFP istorija dabar yra Europos istorijos dalis. 
Po gaubusios tylos XXI a. pradžioje, TFP tinklas pakirdo iš 
miego, modernizavosi ir pasklido po naujas teritorijas. Iš tiesų 
judėjimas transformavosi ir atrado naujus horizontus Europoje, 
neseniai atėjęs į Lenkiją, Kroatiją ir Estiją. Be to, jis atnaujino savo 
infrastruktūrą, įsteigdamas biurą lobizmui ES, aukštojo mokslo 
institutą Prancūzijoje, taip pat Lenkijoje įkurdindamas teisininkų 
komandą. O kilmės šalyje Brazilijoje iš to kas buvo, „liko tik 
šešėlis... kuriam priklauso vertingas turtas: žemės, nekilnojamasis 
turtas, struktūruotos pašto paslaugos, kurios dalina medalionus 
ir renka aukas, tačiau organizacija prarado įtaką ir nėra susijusi 
su konservatyvių jėgų darbotvarke Brazilijoje“ (ISTOE,  2013). Kai 
kuriose Europos šalyse su TFP susijusios organizacijos dabar tapo 
svorio centrais, kurie stumia poziciją, nukreiptą prieš lytines ir 
reprodukcines teises.

TFP pozicija katalikų pasaulyje taip pat verta dėmesio. Kai Bažnyčios 
hierarchija buvo pakankamai konservatyvi, TFP kaip maištininkų 
vaidmuo sušvelnėjo. Dabar valdant progresyvesniam Popiežiui 
Pranciškui, TFP tradicionalistinė kritika atsinaujina ir atrandama 
sąjungininkų tarp panašiai mąstančių grupių Bažnyčioje. Tai 
rodo, kad dėl darbotvarkės prieš lytines ir reprodukcines teises 
reguliavimo vyksta konkurencija su kitais, labiau į Vatikaną 
orientuotais socialiai konservatyviais judėjimais.

TFP tinklas savo tikslams pasiekti naudoja atpažįstamų priemonių 
rinkinį. Svarbiausia tarp jų yra visuomenės mobilizacija, kuri 
apima religines kampanijas, vykdomas per masinės komunikacijos 
priemones. Kitas svarbus komponentas – politinių diskusijų 
organizavimas, kuriant įstatymų paketus ir demonizuojant 
pažangias vyriausybes. Šios teisėkūros patirtys peraugo į nuolatines 
teisines ekspertizes, kurios vykdo teisinį karą nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygiu. 

Dabartinės populistinės, reakcingos ir nacionalistinės tendencijos 
Europoje, kurios dažnai persipina su religiniu diskursu, suteikia 
derlingą dirvą ir pažįstamą teritoriją TFP dukterinėms organizacijoms 
tęsti kryžiaus žygį, ugdyti naujus sąjungininkus ir taip įgyti didesnį 
poveikį. Grėsmingai atrodo gilus „Ordo luris“ įsiskverbimas į 
Lenkijos valstybės veiklą, dabar valdžioje esant kietosios dešinės 
etnonacionalistinei Vyriausybei, tai šiurpiai primena TFP šlovės 
dienas bendradarbiaujant su Lotynų Amerikos fašistiniais režimais. 
Galiausiai TFP reakcinis naratyvas, palaikantis religinę ortodoksiją 
ir pateisinantis ekonominę nelygybę, paremtą didvyriška ir kilnia 
įsivaizduojama praeitimi, gali kai kam pasirodyti patrauklus, 
siūlydamas įteisinti religinį neoliberalizmą ir autotaritarizmą, kaip 
tai buvo Lotynų Amerikoje nuo 1960-ųjų iki 1990-ųjų. Kita vertus, 
TFP ištakų ir istorijos supratimas, judėjimo „panieka moterims ir 
vargšams, turto, kaip ideologijos dalies, išaukštinimas“ (Gruca, 
2007), gali pasirodyti besąs TFP kryžiuočių Achilo kulnas.

8
IŠVADOS

Plinio Corrêa de Oliveira  
Section on Dictatorships, In Defense of Catholic Action, 1943 (Corrêa de Oliveira, 1943)

„Tada pakilo didieji masių lyderiai 
ir pradėjo tempti paskui save paklaikusias minias, 
žadėdami paprastus sprendimus 
per įvairiausių teisėkūros 
reformų įgyvendinimą. “
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