
Robertas Pūkenis  

 

THE SECULARISATION IN EUROPE FROM LITHUANIAN PERSPECTIVE 

Taking the Lithuanian perspective on the substantial progress of secularization processes 

Europe-wide, a number of general observations can be made. First and foremost, it must not 

be overlooked that the forefathers of the European integration process were politicians of the 

Christian democratic colour, and the process of integration as such was endorsed by the Holy 

See. Still, however, the Church would warn (and still warns) that it was impossible to build a 

true unity of the Old Continent by denying the Christian roots of the European culture and 

without respecting the rights inherent in human nature. The actual implementation of the idea 

of integration seems, however, to ignore some urgent warnings sent out by the Church. It 

facilitates the progress of secularization processes, and, in Lithuanian law, it manifests itself, 

among others, in the proposals of changes in regulations regarding marriage understood as a 

permanent union between a man and a woman. No doubt, it poses a major challenge to the 

Church; obviously, it will only be able to resist such tendencies if its firm stance and 

testimony deserve credibility. It should be noted, however, that the implementation of the 

proposals of separation of legal regulations from the principles inherent in human nature also 

threatens the society, regardless of the ideological standpoint of its members.    
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SEKULARYZACJA W EUROPIE Z LITEWSKIEJ PERSPEKTYWY 

Patrząc z litewskiej perspektywy na dokonujący się w Europie postęp procesów 

sekularyzacyjnych można sformułować przynajmniej kilka generalnych uwag. Przede 

wszystkim nie powinno się zapominać, że u początków europejskich procesów integracyjnych 

stali politycy będący chrześcijańskimi demokratami, a sam proces integracji był wspierany 

przez Stolicę Apostolską. Jednocześnie jednak Kościół konsekwentnie ostrzegał (i nadal 

ostrzega), że niemożliwe jest zbudowanie prawdziwej jedności Starego Kontynentu bez 

odwołania do chrześcijańskich korzeni kultury jego narodów i bez poszanowania praw 

wpisanych w naturę człowieka. Przejęty w praktyce sposób realizacji idei integracyjnych 

ignoruje jednak niektóre z ważnych ostrzeżeń formułowanych przez Kościół. Ułatwia to 

postęp procesów sekularyzacyjnych, a na gruncie prawa litewskiego objawia się m. in. 

postulatami zmian w przepisach dotyczących małżeństwa pojmowanego jako trwały związek 

kobiety i mężczyzny. Dla Kościoła jest to niewątpliwe wyzwanie i trzeba uznać, że będzie on 



zdolny do przeciwstawienia się takim tendencjom tylko pod warunkiem wiarygodności 

dawanego przezeń świadectwa. Trzeba jednak podkreślić, że realizacja postulatów oderwania 

przepisów prawnych od zasad wpisanych w naturę człowieka zagraża również społeczeństwu 

i to bez względu na przekonania światopoglądowe jego członków.    
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