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PRATARMė

Religijos, kaip socialinio reiškinio, moksliniai tyrimai ir jų pristatymas 
plačiajai visuomenei Lietuvoje vis dar naujovė, nors pastaraisiais metais 
galima stebėti besiformuojančias religijų tyrimus atliekančių tyrėjų gru-
pes. Tokia padėtis susiklostė dėl kelių priežasčių. Viena vertus, religi-
jos socialinio reiškinio tyrimai – paribio disciplina pačios sociologijos 
lauke, nes jau sociologijos klasikai prognozavo, kad religija pasitrauks 
iš modernios visuomenės, todėl religijos tyrimai daugeliui sociologų 
atrodė neperspektyvūs. Kuriantis sociologijai nepriklausomoje Lietu-
voje, šiems tyrimams buvo skiriama mažiau dėmesio. Vakarų visuome-
nėse religijos sociologija taip pat gana atskira nuo vyraujančių socio-
logijos tyrimų krypčių. Vakarų religijos tyrėjai retokai reiškiasi kitose 
sociologijos tyrimų srityse, o kitų sociologijos krypčių tyrėjai taip pat 
mažai domisi religija bei religingumo aspektais.

Antra vertus, kliūtimi religijos tyrimų plėtrai ir sklaidai Lietuvos 
visuomenėje tampa nusistovėję stereotipai apie vieną „tikrąją“ religiją 
bei viešojoje erdvėje vyraujantis teologinis diskursas, atliepiantis statis-
tinę tikrovę, kad dauguma Lietuvos gyventojų save laiko Romos kata-
likais. Šiame kontekste kritiškai analizuoti religijos vaidmenį ar vietą 
šiuolaikinėje visuomenėje tampa iššūkiu, reikalaujančiu gilios saviref-
leksijos.

Straipsnių rinkiniu „Religija ir visuomenė: teorinės įžvalgos ir 
kasdieninės praktikos“ siekiama papildyti Lietuvos visuomenės žinias 
apie religijos reiškinį stoką, praplėsti religijos sociologijos teorinių 
įžvalgų pažinimą ir aptarti religijos kasdienybės praktikas Lietuvoje. 
Rinkinį sudaro verstiniai šiuolaikinių religijos sociologų bei religijo-
tyrininkų teoriniai veikalai apie religijos reiškinį, jo tyrimus ir tenden-
cijas. Juos papildo Lietuvos mokslininkų tyrimai, kuriuose, remiantis 
empiriniais duomenimis, analizuojamos religijos kasdienybės prakti-
kos. Straipsnių rinkinys parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos 
nacionalinės programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 
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projektą „Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir priva-
taus religingumo sankirtos“.1

Rinkinį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje aptariamos šiuolaikinės 
religijos sociologijos teorinės įžvalgos, analizuojamos dvasingumo bei 
sekuliarizmo iškilimo tendencijos. Čia publikuojami Aberdeeno (JK) 
universiteto profesoriaus Roberto Segalo, Londono (JK) ekonomikos 
mokyklos ilgametės religijos sociologijos profesorės emeritės Eileen 
Barker bei Kalifornijos (JAV) universiteto profesoriaus Ivano Strenskio 
straipsniai. 

Eileen Barker straipsnyje „Moksliniai religijos tyrimai? Gal juokau-
jate!“ analizuoja, kaip tyrėjas gali paveikti tyrimų rezultatus. Pasitel-
kusi skirtingų požiūrių į naująsias religijas lyginimą, autorė atskleidžia, 
kaip šios pozicijos daro įtaką tyrimų rezultatams. E. Barker analizuoja 
tyrėjo poziciją apžvelgdama socialinių tyrimų metavertybes, individu-
alias tyrėjo pozicijas, santykį su tyrimo objektu, skatina nebijoti iš arti 
susidurti su tiriamaisiais ir konstatuoja: siekdami išsaugoti profesiona-
lumą, socialinių mokslų atstovai turi pasitelkti reflektyvaus mąstymo, 
atvirų debatų ir konstruktyvios kritikos ginklus. Šis Lietuvos skaityto-
jams pateikiamas tekstas jau tapo šiuolaikinės religijos sociologijos kla-
sika, privaloma kiekvienam pradedančiajam socialinius naujųjų religijų 
ir ne tik jų tyrimus.

Robertas Segalas savo straipsnyje „Religijos sociologija: tolesnės 
įžvalgos“ analizuoja šios disciplinos klasikų – tokių kaip Peteris Ber-
geris, Thomas Luckmannas, Robertas Bellahas – įžvalgas bei jų kaitą. 
Autorius teigia, kad religijos sociologijoje išryškėjo trys tyrimų kryp-
tys. Tai – religijos kilmės ir funkcijų tyrimai, kurie telkiasi ties religijos 
atitikmens bei religijos tiesos klausimais. Trečioji kryptis, anot auto-
riaus, – religijos interpretacinės perspektyvos papildymas hermeneutine 
prieiga.

Eileen Barker straipsnyje „Bažnyčia išorėje, o Dievas viduje: reli-
gingumas ir (arba) dvasingumas?“ nagrinėja dvasingumo reiškinio susi-
formavimo šiuolaikinėje visuomenėje problemą. Anot autorės, šis jos 
straipsnis susijęs su besitęsiančiomis diskusijomis šiuolaikinėje religi-
jos sociologijoje apie sekuliarizacijos procesą ir jo pasekmes. Pasitel-
kusi empirinių tyrimų duomenis, mokslininkė siūlo kritiškai pažvelgti 

1  Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. VAT -22/2010.
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į nusistovėjusias religinių praktikų „matavimo“ socialiniuose moksluose 
tendencijas ir kelia klausimus, kodėl respondentai iš įvairių visuomenių 
linkę save vadinti dvasingais, bet ne religingais, kaip jie supranta, kas 
yra dvasingumas, kaip sieja jį su religingumu ir pan. E. Barker konsta-
tuoja, kad kiekybinė metodologija nepakankama atskleisti vykstantiems 
religingumo pokyčiams šiuolaikinėse visuomenėse, nes neleidžia giliau 
pažvelgti į individualaus religingumo pokyčius bei jų interpretacijas, 
kuriuose susiformuoja ir dvasingumo reiškinys.

Ivanas Strenskis savo straipsnyje „Religija, pilietinė visuomenė ir 
sekuliarioji religijotyra“ aptaria „sekuliaraus“ ir „sakralaus“ sandūras 
šiuolaikiniuose religijos tyrimuose. Autorius diskutuoja su šiuolaikiniu 
religijos filosofu Charlesu Tayloru, kuris teigia: norint pasiekti žmoni-
jos klestėjimą, reikia įtvirtinti viešosios sferos kaip sekuliarios erdvės 
statusą. I. Strenskio nuomone, sveikos pilietinės visuomenės klestė-
jimą gali užtikrinti ne tik religijos dalyvavimas viešojoje sferoje, bet ir 
nuosek lus bei sekuliarus religijos studijavimas. Autorius skatina uni-
versitetus atverti duris akademiniams religijų tyrimams, kurie prisidėtų 
prie pilietinės visuomenės sklaidos: „Pilietinė visuomenė įmanoma tik 
tuomet, jei ji yra atvira akademinėms religijų studijoms; tuomet moks-
linės religijos studijos – religijotyra – tampa fundamentaliu visuomenės, 
vadinančios save liberalia, bruožu.“

Antroji rinkinio dalis skirta straipsniams, analizuojantiems teorinius 
bei empirinius duomenis iš šiuolaikinių visuomenių ir taikantiems lygi-
namąją perspektyvą. Čia pateikiami Nevados (JAV) universiteto profe-
soriaus Jameso T. Richardsono ir doktorantės Valerie A. Lykes, Ingo W. 
Schröderio, Jolantos Kuznecovienės, Mildos Ališauskienės ir Donato 
Glodenio straipsniai, analizuojantys empirinius duomenis iš Lietuvos 
bei kitų Europos valstybių. 

Jamesas T. Richardsonas ir Valerie A. Lykes straipsnyje „Teisiniai 
svarstymai apie naujuosius religinius judėjimus „naujojoje Europoje“ 
aptaria naujųjų religinių judėjimų teisinę situaciją pasitelkę įstatymų 
bei kitų teisės aktų, nacionalinių ir Europos žmogaus teisių teismų bylų 
analizę. Pirmojoje straipsnio dalyje autoriai aiškinasi religinių mažumų 
padėtį pasirinktose Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos valstybėse – 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Rusijoje, Vengrijoje, Lenki-
joje. Autoriai teigia, kad išskirtose šalyse nėra vienodo modelio, kaip 
sprendžiami su religinėmis mažumomis susiję klausimai, – tai priklauso 
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nuo istorinės situacijos ir kultūrinių vertybių. Kita straipsnio dalis ski-
riama konstitucionalizmo kaip esminio modernaus politinės kultūros 
bruožo raiškai minėtose valstybėse bei konstitucinių teismų vaidme-
niui sprendžiant religinių mažumų klausimus. Trečiojoje dalyje nagri-
nėjami Europos žmogaus teisių teismo sprendimai, susiję su religinių 
mažumų padėtimi išskirtose valstybėse. Autoriai konstatuoja, kad jų 
analizė atskleidžia religinių mažumų situacijos įvairovę Europoje, kur 
vienos šalys palankiau, kitos – įtariau ar net priešiškai elgiasi su religinė-
mis mažumomis. Galiausiai teigiama, kad reikėtų vengti apibendrinimų 
ir analizuojant religinių mažumų padėtį vienoje ar kitoje valstybėje – 
dėmesį skirti šalies istorijai ir kultūrinėms vertybėms.

Ingo W. Schröderis straipsnyje „Individualus religingumas ir seku-
liarumas: Europos šalių palyginimai“ analizuoja naujausių šio regiono 
visuomenių tyrimus apie religinę situaciją. Remdamasis kitais tyrėjais, 
I. W. Schröderis pabrėžia: sekuliarizacijos teorija neblogai paaiškina 
Rytų Europos religinio lauko kaitos ir stabilumo dinamiką. Iš atlik-
tos duomenų apžvalgos autorius teigia, kad religinis tapatumas anali-
zuojamame regione tampa įvairus ir atsietas nuo institucinės afiliaci-
jos. Lietuva, anot I. W. Schröderio, atsiduria tarp visuomenių, kuriose 
neegzistuoja sekuliarizacijos trajektorija, einanti iš religingo būvio į 
nereligingą. Pastebėta, kad šio proceso metu neišsižadama ilgalaikės 
religiškai bei kultūriškai paveiktos nacionalinės tradicijos, formuojasi 
individualaus tikėjimo tendencijos, leidžiančios individualiai interpre-
tuoti moralę ir religiją, tačiau tuo pačiu, išlaikančios ryšį su Katalikų 
bažnyčia kaip institucija ir katalikybe kaip gyvenimo orientyrus siūlan-
čia tikėjimo sistema.

Mildos Ališauskienės, Jolantos Kuznecovienės ir Donato Glodenio 
straipsnyje „Sekuliarizacija Lietuvoje: privataus ir viešo religingumo 
sankirtos“ pristatomi nacionalinės reprezentatyvios gyventojų apklau-
sos duomenys. Autoriai analizuoja religinių praktikų ypatumus, respon-
dentų nuostatas dėl moralinių ir religinių principų taikymo šeiminiame 
ir ekonominiame gyvenime, religijos ir visuomenės santykių proble-
mas Lietuvoje. Straipsnyje išryškinamas didelis visuomenės palaikymas 
valstybės ir bažnyčios sferų diferenciacijai, nepritarimas aktyvesniam 
bažnyčios dalyvavimui politikoje. Remiantis apklausos duomenimis 
teigiama, jog šeiminio gyvenimo ir religijos santykis Lietuvos visuo-
menėje nevienareikšmis. Nors dauguma gyventojų teigia išpažįstantys 
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Romos katalikų tikėjimą, tačiau šio tikėjimo nuostatas šeimos sampratos 
atžvilgiu taiko ne visada ir šeimą supranta kur kas plačiau nei ši religinė 
bendruomenė.

Trečioji rinkinio dalis skirta religijos kasdienybės praktikų analizei. 
Joje pateikiami Linos Pranaitytės-Wergin, Rasos Račiūnaitės-Paužuolie-
nės, Rasos Kraulėdaitės bei Jolantos Kuznecovienės, Mildos Ališauskie-
nės, Ingo W. Schröderio ir Donato Glodenio tekstai. Juose gausu empi-
rinių duomenų iš Lietuvos religinio gyvenimo kasdienybės, leidžiančių 
pažvelgti į nusistovėjusias bei kintančias religines praktikas bei jų raiškos 
formas. Remdamiesi kokybinio tyrimo duomenimis, J. Kuznecovienė, 
M. Ališauskienė, I. W. Schröderis ir D. Glodenis straipsnyje „Katali-
kiškas religingumas Lietuvoje: nuo ortodoksiškumo iki simboliškumo“ 
išskiria kelias religingumo formas: katalikišką ortodoksinį, katalikišką 
refleksyvųjį, naująjį konfesinį ir individualų religingumą. 

Aprašant „tradicinius tikinčiuosius“ prieinama prie išvados: nors 
visi šiai grupei priskirtini tikintieji vadina save praktikuojančiais katali-
kais, priimančiais Katalikų bažnyčios tikėjimą, mokymą ir praktikas, vis 
dėlto tai įvairialypė grupė, kurios tikėjimų ir religinių praktikų nega-
lima paprastai redukuoti į pažįstamas tradicinio religingumo schemas. 
Naujųjų religijų narių religingumas priskiriamas tradiciškai supranta-
mam religingumui – akcentuojančiam religinės bendruomenės ir reli-
ginių apeigų svarbą bei reflektuojančiam religinę tapatybę. Individua-
laus religingumo bruožai šioje tikinčiųjų grupėje yra neryškūs. Atlikę 
individualaus religingumo analizę autoriai apibendrina: religingumo 
dogmatinis turinys, religijos praktikavimo būdai bei religinei saviiden-
tifikacijai pasirenkami žymenys rodo vykstančią sąvokų, ženklinančių 
religinį identitetą, turinio kaitą bei skirtingų religinio identiteto tipų 
atribojimą. Būti kataliku dažnu atveju nereiškia būti religingam ar net 
tikinčiam. Katalikiškumas suvokiamas kaip paveldėtas bruožas, saistan-
tis su lietuviškumu, kaip tradiciškumo tęstinumo būdas. Buvimas kata-
liku tampa etninio, o ne religinio identiteto ženklu. 

Lina Pranaitytė-Wergin straipsnyje „Bažnyčia, kunigas, gyvieji ir 
mirusieji: mainų praktikos katalikiškose Pietų Lietuvos kaimo vietovėse“ 
kelia metodologinius religingumo tyrimų klausimus – ar galime ką nors 
teigti apie religijos, tikėjimo vietą žmogaus gyvenime nagrinėdami tam 
tikrą religinę praktiką arba remdamiesi jos nebuvimu? Ką iš to galime 
pasakyti apie individualų požiūrį į bažnyčios instituciją, kunigo vaid-
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menį bendruomenėje ar pomirtinio gyvenimo suvokimą? Atsakymo į 
šiuos klausimus autorė ieško pasitelkusi mainų teoriją – analizuodama 
mainų praktikas tarp parapijiečių, bažnyčios, kunigo ir mirusiųjų. Dvie-
jose Pietų Lietuvos parapijose metus trukusio tyrimo duomenys atsklei-
džia: dovanų davimas ir aukojimas bažnyčiai, kunigui ir mirusiesiems 
nepriklauso nuo informantų parapijiečių netikėjimo, tikėjimo ar abejo-
nės dieviškumu ar anapusiniu pasauliu. Savęs tikinčiaisiais nelaikantys 
parapijiečiai mirties ir laidotuvių atvejais užtikrindavo įprastą katalikiš-
kąją ritualų eigą ir elgdavosi taip, kaip kiekvieną sekmadienį į bažny-
čią einantieji („dėl visa ko“, „o kas, jeigu?“ veiksmai). Autorė teigia: 
didesnis bažnyčios lankomumas per laidotuves ir metines bei asmenines 
šventes rodo, kad bažnyčia ir kunigas lieka svarbūs gyvenimo etapų įrė-
mintojai, reikalingi gyvenimo ciklo ritualams pažymėti, o mainai tarp 
parapijiečių, kunigo bei bažnyčios patvirtina socialinius vaidmenis ir 
nuolat atkuria susiklosčiusią socialinę struktūrą, tačiau mainų, vykstan-
čių tarp parapijiečių ir bažnyčios bei kunigo, intensyvumas nėra pakan-
kamas informantų religingumo ar nereligingumo rodiklis. 

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė į religines praktikas žvelgia analizuo-
dama Švč. Mergelės Marijos ir Barboros žagarietės kultų elementus. 
Autorės surinkti empiriniai bei archyviniai duomenys išryškina kai 
kuriose šeimose bei religinėse bendruomenėse palaikomą katalikiškų 
tradicijų tęstinumą, jų perdavimo iš kartos į kartą būdus bei tam tikrą 
katalikiškų tradicijų adaptavimą, kaitą įtraukiant naujus elementus ir 
simbolius. Tradiciniai kulto elementai inkorporuojami į dabartį per 
pasakojimus ir pasitelkus įvairias neverbalines priemones: vaizdines 
reprezentacijas, įvairius simbolius, relikvijas, ritualus, garsus, kvapus. 
Autorė išryškina šiuolaikinio religijos praktikavimo ambivalentiškas 
tendencijas. Viena vertus, kalbant apie tradicinį religingumą (tradicinį 
praktikavimo būdą) bendra malda šeimoje tampa retu reiškiniu, egzis-
tuojančiu tik pavienėse katalikiškose šeimose. Kita vertus, šeimose reli-
gijos praktikavimas įgyja vis naujų formų. Tradicijos perduodamos ir 
keičiamos įvairiuose religinio pobūdžio renginiuose, festivaliuose, kata-
likiškose jaunimo dienose, maldos grupėse, piligriminėse kelionėse. 

Rasa Kraulėdaitė straipsnyje „Ateizmo raiška Lietuvoje: ateistinių 
pažiūrų ypatumai ir ateistų santykis su visuomene“ analizuoja iki šiol 
Lietuvoje vykdomuose akademiniuose religijų tyrimuose nenagri-
nėtą ateizmo reiškinį, aptaria ateizmo raiškos šiuolaikinėje Lietuvoje 
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ypatumus. Remdamasi empirinio tyrimo duomenimis autorė teigia, kad 
jos informantų ateistinėms pažiūroms susiformuoti įtakos turėjo religinė 
socializacija, dažniausiai vykdyta sovietmečiu. Paaiškėjo, kad ateistinė 
pozicija Lietuvoje vis dar siejama su sovietine praeitimi ir dažnai sulau-
kia neigiamo visuomenės požiūrio. įdomu, kad informantai pasirodė 
esantys atviri religijos laisvei ir palaikantys religines mažumas. 

Šio straipsnių rinkinio nebaigiame išvadų ar apibendrinimų sky-
riumi, nes tokių įvairiapusiškų teorinių ir empirinių įžvalgų ir diskusijų 
tekstus vargu ar būtų galima apibendrinti keliomis pastraipomis ar net 
skyriumi. Šio leidinio tikslas taip pat buvo kitas. Tikimės, kad visi rin-
kinyje esantys straipsniai atras kelią į skaitytojų – studentų, dėstytojų 
ar tiesiog besidominčiųjų religijomis – mintis, atsakys į iškilusius klau-
simus ir skatins kelti naujus. Tikimės, kad formuosis kritinis požiūris, 
kuris leistų Lietuvoje kurtis akademinėms religijos studijoms ir plėtos 
pilietinę visuomenę. 



i dalis

Pastangos teoretIzuotI 
relIgIją šIuolaIkInėse 
vIsuomenėse
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MoKSLINIAI RELIGIJoS TyRIMAI?  
GAL JUoKAUJATE!1

EilEEn BarkEr
LoNDoNo EKoNoMIKoS MoKyKLA, JUNGTINė KARALySTė

Tie, kas ketina užsiimti moksliniais religijos tyrimais, gali paveikti 
tiriamus duomenis. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kas nutinka tiriant 
naująsias religijas, kad tyrėjas „ką nors pakeičia“ dėl metodologinių ir 
dėl etinių ar politinių priežasčių. Lyginami socialinių mokslų tyrėjų, 
naujųjų religijų, antikultinio judėjimo, žiniasklaidos, sektų ir tera-
peutų interesai. Galiausiai aptariamas galimas poveikis mokslo meta-
vertybėms, kurį gali sukelti konkuruojantys naujųjų religijų pateikimo 
būdai.

įžanga

Filmas (kurį Lewisas Carteris 1985 m. rodė per Mokslinių religijos 
tyrimų draugijos susitikimą) prasidėjo tokiu epizodu: kažkas prikiša 
mikrofoną Bhagwanui Sri Rajneeshui ir klausia: „Ką manote apie Moks-
linių religijos tyrimų draugiją?“ Stoja ilga, labai ilga tyla. Paskui guru 
vos pastebimai kilsteli antakius. „Visą gyvenimą, – sako jis, – ko gero, 
negirdėjau tokios nesąmonės.“

Kai kam šiurpą kelia vien Mokslinių religijos tyrimų draugi-
jos (MRTD) pavadinimas: angl. Society for the Scientifiic Study of 

1 Čia pateiktas šiek tiek papildytas profesorės kalbos, sakytos metiniame Mokslinių religi-
jos tyrimų draugijos susitikime Reilyje, Šiaurės Karolinoje, 1993 m. lapkritį, variantas. 
Pirmą kartą straipsnis publikuotas 1995 m. tarptautiniame mokslo žurnale „Journal for 
the Scientific Study of Religion“, Nr. 34, p. 287–310. Šiame leidinyje straipsnis publi-
kuojamas gavus asmeninį autorės leidimą.
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Religion – SSSR. Kitiems jis reiškia savaime beveik religiją: atsainius, 
objektyvius, sistemingus ir tikslius tyrimus. Ar tokia mintis tikrai bent 
iš dalies absurdiška? Ar  mes, vadindamiesi bendruomene mokslininkų, 
pasiryžusių moksliškai tyrinėti religiją, teigiame ką nors svarbaus?

Svarbiausias mano klausimas toks: Kaip „metodai ir įsitraukimo poli-
tika“ gali paveikti metavertybes, glūdinčias mokslinių religijos tyrimų 
pamatuose? Aptarsiu, kokią poziciją galėtų užimti MRTD nariai – ir 
kokią poziciją kai kurie iš tikrųjų užima – tikrovės konstrukcijos rinkoje 
ir kaip mūsų veikla labai konkurencingoje aplinkoje gali susilpninti 
įsitikinimą, kad užimame ypatingą „mokslinę“ padėtį.

Nors tikiuosi kalbėti aktualiai, iš esmės mano pasakojimas asme-
ninis, apimantis klausimus, kilusius man ir kitiems MRTD nariams ėmus 
tyrinėti naujuosius religinius judėjimus (NRJ). Daugelis pavyzdžių iš 
mano pačios patirties, bet daugumą patvirtina ir kitų asmenų papasakoti 
atsitikimai. Tačiau mano tikslas – ne vien pasakoti istorijas, o pamėginti 
skatinti viešus debatus daugeliu klausimų; kai kurie jų jau paminėti, bet 
dar nėra nuosekliai nagrinėjami metodogolijos vadovuose.

Dauguma žmonių, pastarąjį ketvirtį amžiaus tyrinėjusių NRJ, su 
džiaugsmu pastebi sužinoję daug įdomių dalykų apie religijos tyrimus 
apskritai. Dalis – nusivylė ir sutriko, kai kurie net labai skaudžiai, nes 
pastatė į pavojų kitus teigdami judėjimus suprantą moksliškiau – ar bent 
nuosekliau, objektyviau, tiksliau – ar, mažų mažiausiai, be išankstinių 
nuostatų, subjektyvumo ir klaidų.

Dėl to retsykiais imama sukti galvą, kaip pateisinti savo tyrimus. 
Ar mes tikrai atliekame mokslinius religijos tyrimus? Kas yra tie moks-
liniai religijos tyrimai? Ar pagrįstai ir kuo pagrįsdami galime teigti žiną 
geriau už kitus, tarp jų ir tuos, kurie teikia mūsų tyrimams neapdorotus 
duomenis? Ne mažiau svarbu ir tai, kad reikia atsargiai pripažinti „tai, 
apie ką negalima kalbėti“ – t. y. priešingai negu žmonės, neva kalbą kaip 
socialinių mokslų atstovai?

Tikrai nenorėčiau veltis į ilgus debatus apie tai, ar religija yra ir ar 
gali būti tyrinėjama tikrai moksliškai. Vis dėlto, turiu pripažinti, kad 
man būtų ramiau priklausyti keturių, o ne trijų „S“ (angl. Society for 
the Social Scientific Study of Religion) draugijai. Socialinių mokslinių 
religijos tyrimų draugija pripažintų fundamentalius gamtos ir socialinių 
mokslų skirtumus, o kaip tik šie skirtumai ir kelia kai kuriuos man 
rūpimus klausimus. Priešingai negu kartais manoma, aš negalvoju, 
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kad socialiniai mokslai yra oksimoronas, bet neabejoju, kad šiurkštaus 
pozityvizmo siekis pasmerktas žlugti dėl daugelio priežasčių, glaudžiai 
susijusių su socialinės tikrovės prigimtimi.

Kadangi dirbu Londono ekonomikos mokykloje, neverta stebėtis, 
kad man didelę įtaką padarė Karlo Popperio darbai. Ir jei turėčiau 
pasirinkti vienintelį kriterijų, kaip atskirti mokslišką užmojį nuo 
pseudomoksliško, pasirinkčiau pradėti nuo empirinio falsifikavimo 
(K. Popper 1963, 37; 1972, 1 skyrius). Tačiau tenka tęsti (kaip tęsė ir 
Popperis) pridėjus daugybę išlygų, ypač kalbant apie visuomenės tyri-
mus. Šiam straipsniui aktualūs gamtos ir socialinių mokslų skirtumai 
yra a) ontologiniai – susiję su socialinės tikrovės prigimtimi; b) episte-
miologiniai – susiję su tuo, kaip įgyjame žinių apie socialinę tikrovę; ir 
c) etiniai ir politiniai – kaip vertiname savo ir kitų tikrovės konstravimą 
ir ką tuomet darome.

Pirminės ir antrinės socialinės tikrovės konstrukcijos

Siekiant aiškumo, dera analitiškai atskirti pirmines ir antrines tikrovės 
konstrukcijas. Pirmosios – pagrindiniai socialinių mokslų duomenys, 
antrosios – pasakojimai apie pirmąsias. Pirminė NRJ konstrukcija yra 
tiesioginio ir netiesioginio santykio tarp judėjimo narių ir, bent iš dalies, 
tarp narių ir visuomenės produktas.

Antrinės konstrukcijos – tai vaizdiniai apie judėjimą sociologų ir 
kitų, įskaitant patį judėjimą, pateikiami viešumai. Taigi antrinės kons-
trukcijos sąmoningesnės už pirmines, nors pastarųjų dalis proceso taip 
pat gali būti pakankamai sąmoninga, o pirmosios toli gražu ne visada 
būna iki galo sąmoningai apmąstytos. Tačiau dera pripažinti, kad skirtu-
mas tarp pirminių ir antrinių konstrukcijų nublanksta, jei atsižvelgiama 
į platesnę tikrovę. Taigi, jei (kaip šiame straipsnyje) mus domina sek-
tos, antrinės konstrukcijos, įskaitant ir pateiktas sociologų, turi įtakos ir 
todėl jas reikia laikyti pirmine tos socialinės tikrovės konstrukcija.

Socialinės tikrovės samprata kupina įtampos ir paradoksų. Jeigu ją 
galima laikyti tokia objektyvia tikrove, kad atskiri socialinės grupės na riai 
negalėtų tikinti jos nesant, kaip negalėtų tikinti nesant mūro sienos, ji 
apeliuoja ir į realizmą, ir į idealizmą. Tuo pat metu socialinė tikrovė 
egzistuoja tik kaip idėjos žmonių galvose; jei niekas į ją neatsižvelgtų 
(teigiama ar neigiama prasme, sąmoningai ar nesąmoningai), ji 
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neegzistuotų (Berger, Luckmann 1996). Kitaip sakant, nors socialinė 
tikrovė egzistuoja nepriklausomai nuo kiekvieno konkretaus indi-
vido valios, ji gali egzistuoti tik tol, kol atskirų individų protai nuolat 
ją pripažįsta ir tampa medijomis, apdorojančiomis kultūrines idėjas ir 
prasmes bei vaidmenis ir lūkesčius, kurie ir kyla iš jos, ir lemia jos 
egzistenciją.

Tai reiškia, kad, pace R. Wuthnowui (1987), jei kaip socialinių 
mokslų atstovai norime suvokti, kas dedasi, neturime kito pasirinkimo, 
tik pasitelkti save kaip „mediją“. Socialiniais mokslais negalima užsiimti 
ribotai; jie nesugeba Verstehen. Jie nepagilina mūsų suvokimo apie tai, ką 
jau žinome, negu tai reikšmingai daro logika. Turime žinoti, ką įvairios 
situacijos reiškia individams. Privalome suprasti, kaip suvokti situaciją. 
Žinoma, kiti nesuvokia jos taip kaip mes – du žmonės niekada nesuvokia 
situacijos visiškai vienodai, niekas taip pat nesupranta ar nesuvokia kaip 
kiti. Bet svarbu ir tai, kad mūsų suvokimas daugiau ar mažiau yra ben-
dras. Jei taip nebūtų, neturėtume visuomenės (ir socialinių mokslų); 
jei būtų visiškai bendras, taip pat neturėtume visuomenės, nes nebūtų 
dinamikos – pokyčių varomosios jėgos, derybų ar derinimosi prie 
išorinių aplinkybių.

Šie individų socialinės tikrovės suvokimo skirtumai nėra atsitik-
tiniai. Svyravimai priklauso nuo įgimtų žmogaus bruožų, ankstesnės 
patirties, vilčių, baimių, interesų, nuostatų, vertybių ir lūkesčių, nuo 
socialinės padėties, iš kurios žvelgiama į tikrovę. Naujai atsivertęs narys 
NRJ suvoks iš vienos perspektyvos, patyrę vadovai – iš kitos; nariai 
suvokia kitaip negu ne nariai; skirtingos ne narių grupės NRJ suvoks 
savo pačių interesų šviesoje.

žmonės ne vien skirtingai suvokia judėjimą – nevienodai jį ir api-
būdintų arba paaiškintų. Sąmoningai ar nesąmoningai jie atsirenka iš 
pateiktų savybių. Tai, kas įtraukiama ir kas praleidžiama, kuriant antrinę 
konstrukciją, taip pat nėra atsitiktinumas, o ryškiai paveikta jų interesų.

Kai kurių asmeniškai ar profesiškai motyvuotų antrinių konstruo-
tojų interesai gali paskatinti ne vien pasyviai priimti savo suvokimą. Kai 
kurie individai, norėdami įtvirtinti jau nujaučiamą įvaizdį, stengsis jo 
nepaneigti ir (arba) atmesti surinktus patvirtinančius duomenis. Kiti, 
norėdami patikrinti antrinę konstrukciją pagal K. Popperio kriterijų, 
sistemingai mėgins sufalsifikuoti savo hipotezę. Tam gali prireikti kuo 
išsamiau analizuoti pirminę konstrukciją.
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Pakeitimai

Studijų metais metodologija man buvo savaime suprantama, kad socia-
liniai mokslininkai turėtų būti kliniškai atsainūs stebėtojai, užsirašantys 
viską, kas vyksta, bet neleidžiantys interpretuoti duomenų savo pasta-
bomis. Apskritai įmanoma, kad mokslininkas stebi iš šalies, žiūri slapta 
nufilmuotą medžiagą, skaito dienoraščius ar kitus raštus. Bet dėl dau-
gelio plačiai aptartų (Barker 1987) priežasčių tiek aš, tiek kiti žmonės 
supratome, jog tokia prieiga ne tik sudėtinga, bet ir metodologiškai 
netinkama antrinei NRJ konstrukcijai reikalingiems tyrimams. Tam 
tikrą informaciją įmanoma gauti tik pačiam tapus duomenimis ir nuolat 
konstruojant socialinę tikrovę. Drįsčiau teigti, kad fiziškai neprisiartinti 
prie duomenų gali būti šiurkšti metodologinė klaida – savo, kaip socia-
linių mokslų atstovo, atsakomybės kratymasis.

Išėję iš akademijos ir įsilieję į tiriamą procesą, viską pamatome 
kitaip. Dauguma socialinių mokslų atstovų, kuriems yra tekę darbuotis 
lauko tyrimuose, supranta, kokį poveikį gali padaryti, ir atsižvelgia į tai 
analizuodami duomenis. Kiek toks įsitraukimas sustiprina ar susilpnina 
mūsų religijos tyrimų „moksliškumą“? Prieš atsakydama į šį klausimą, 
pateiksiu kelis pavyzdžius, iliustruojančius, kaip man pačiai teko suvokti, 
kad mano tyrimai kažką „pakeičia“.

Visų pirma, ką nors pakeisti galima tiesiog pasirodžius. Kai aštuntojo 
dešimtmečio pradžioje ėmiau tyrinėti Suvienijimo judėjimą (ang. Unifi-
cation Church), tai buvo palyginti uždara bendruomenė, tvirtomis ribo-
mis atskyrusi „juos“ nuo „mūsų“. Jei „mums“ nepriklausantis žmogus 
apsigyventų bendruomenėje, ribos nusilptų, o sykiu ir įsitikinimai bei 
veiksmai, derami stipriai grupei (Douglas 1970).2 Vien tai, kad įprastai 
neperžengiamą ribą gali peržengti pašalietis, paveikia grupę ir jos narius 
keliais atžvilgiais. Pavyzdžiui, viena mergina išėjo ne dėl to, kad būčiau 
jai taip patarusi, bet, kaip ji sakė, dėl to, kad mano anomali ir vidaus, ir 
išorės egzistencija padėjo suprasti, jog jai nereikia griežtai rinktis tarp 

2 Stebėdama dalyvius Londono Suvienijimo judėjimo būstinėje, retsykiais netyčia susi-
tikdavau šalies vadovą. Mudu be žodžių sutarėme, kad bus paprasčiausia vienam kitą 
pakęsti jei imsime juokauti (Radcliffe-Brown 1940), ir jis beveik visuomet man pri-
mindavo: „Nepamiršk, arba tu su mumis, arba prieš mus!“, o aš visada atsakydavau: „Bet 
juk aš – vertybių neturinti objektyvi socialinių mokslų atstovė!“. Tuomet mudu nejau-
kiai nusijuokdavome ir pasiginčydavome, kas šiais laikais kam plauna smegenis, paskui 
traukdavome savais keliais.


