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Pratarmė
Visuomenės diskusijos apie religinę įvairovę ir jos iššūkius šiuolaikinei Lietuvos
visuomenei prasidėjo XX a. devintame dešimtmetyje, kai susiformavo sąlygos
praktikuoti religijos laisvę. Tuo metu valstybė pasuko demokratizacijos keliu
kartu su kitomis pokomunistinio bloko valstybėmis. Galime prisiminti to meto
diskusijas viešojoje erdvėje dėl Tikėjimo žodžio, Krišnos sąmonės ar Suvienijimo
bažnyčios, dažnai vadinamos munistais, bendruomenių keliamos žalos žmogui.
Apie 2000 m. Lietuvos viešojoje erdvėje diskusijos dėl vadinamųjų „netradicinių“ religinių bendruomenių veiklos ir keliamos grėsmės vėl suintensyvėjo,
tačiau ilgainiui aprimo. Prasidėjus deryboms dėl stojimo į Europos Sąjungą
diskusijos religinės įvairovės klausimais atsidūrė naujame – žmogaus teisių –
kontekste. Susiformavo ir naujos diskusijų temos – apie religinę toleranciją ir
religinę diskriminaciją. Aptardami šias temas, Lietuvos mokslininkai atkreipė
dėmesį į religinių mažumų bendruomenių gyvenimą visuomenėje, kur vyraujanti religinė bendruomenė – Romos katalikų bažnyčia. 2011 m. „Ashgate“
(Jungtinė Karalystė) leidykla išleido Mildos Ališauskienės ir Ingo W. Schröderio
redaguotą knygą apie religinę įvairovę posovietinėje visuomenėje (Religious
Diversity in Post-Soviet Society). Leidinio išvadose teigiama, kad Lietuvoje katalikybė tampa diskurso apie religiją ir moralę, sekuliarizmą ir įvairovę pagrindu.
Kiek ir kaip šiame diskurse įmanoma religinės įvairovės problemos analizė?
Atsakymo į šį ir kitus mokslinius klausimus mokslininkai vis dar ieško.
2013–2014 m. mokslininkų grupė, vadovaujama Mildos Ališauskienės, vykdė Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos“ (RIPARA) (sut.
Nr. MIP 097/2013).. Projektas finansuotas pagal mokslininkų grupių kultūrinės plėtros projektų kvietimą. Šio projekto tikslas – religinės įvairovės mokslinis
ir meninis pažinimas bei sklaida, skatinant Lietuvos visuomenėje alternatyvių
religinių grupių socialinės atskirties mažinimą ir religinės tolerancijos plėtrą.
Projekto dalyviai – mokslininkai ir menininkai, atliekantys religinės įvairovės
tyrimus remdamiesi istorine, sociologine, antropologine perspektyvomis ir
pasitelkdami vizualinės sociologijos prieigą. Šis žurnalo „Kultūra ir visuomenė“
numeris skirtas projekte atliktų mokslinių tyrimų rezultatams pristatyti.
Pirmieji žurnalo straipsniai skirti teorinėms mokslinėms diskusijoms apie
religinę įvairovę, alternatyvųjį religingumą ir jo raišką šiuolaikinėse visuomenėse. Ingo W. Schröderis aptaria šiuolaikinės antropologijos lauke vykstančias
diskusijas apie religinės įvairovės reiškinį, jo raišką ir kontroversijas. Autorius
teigia, kad religinės įvairovės raiškos ir visuomenės percepcijos analizei itin
7

svarbus galios santykių ir valstybės politinės santvarkos tam tikroje visuomenėje vaidmuo.
Rasa Pranskevičiūtė nagrinėja šiuolaikinių dvasingumo paieškų sociokultūrinių alternatyvų formavimąsi pokomunistiniame kontekste. Autorės nuomone, po išskirtinio religinio gyvenimo suaktyvėjimo ir vadinamųjų
„tradicinių“ religijų iškilimo pokomunistinėse visuomenėse XX a. devintame
dešimtmetyje, vėliau vykę religiniai procesai atliepė Vakarų visuomenėse jau
vykusius religinius procesus.
Toliau žurnale pateikiamos mokslinės diskusijos dėl religinės įvairovės
keliamų iššūkių persikelia į Lietuvos kontekstą. Aušra Pažėraitė analizuoja
katalikiškosios daugumos reiškinį šiuolaikinėje Lietuvoje. Autorė teigia, kad
priklausymą katalikiškai daugumai Lietuvoje lemia pragmatizmas, t. y. siekis
ne egzistencinių problemų sprendimų, o simbolinio kapitalo ir jo teikiamų
privilegijų. Milda Ališauskienė ir Gintarė Markauskaitė, remdamosi empirinio
tyrimo duomenimis, analizuoja, kaip Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai reprezentuoja religinę įvairovę. Autorių teigimu, religinė įvairovė, ypač
„netradicinės“ religinės bendruomenės, interneto portaluose reprezentuojamos neigiamai. Tokie duomenys leidžia teigti, kad analizuotos žiniasklaidos
priemonės dalyvauja religinės hegemonijos konstravimo ir palaikymo procese.
Eglė Aleknaitė aptaria šiuolaikinio religingumo reiškinį – neošamanizmą ir jo
santykį su šiuolaikinėmis medijomis. Autorė atskleidžia, kad ir kaip neošamanizmo praktikose svarbūs kino filmai, kurie tampa alternatyva rašytiniams šaltiniams, juos pasitelkę neošamanizmą praktikuojantys individai susipažįsta su
šio reiškinio istorija, praktikomis, tapatinasi su jomis.
Žurnale publikuojami ir jaunųjų sociologų darbai. Straipsnyje „Socialinių
nevyriausybinių organizacijų, generuojančių pajamas, atsiradimo kontekstas ir
vaidmuo Lietuvos gerovės valstybėje“ Živilė Kėrytė analizuoja socialinių NVO,
generuojančių pajamas, atsiradimo kontekstą ir veikimo sąlygas Lietuvoje.
Marius Kalanta gilinasi į Lietuvos darbo santykių institucijas: darbuotojų samdymo, atleidimo ir darbo sąlygų formalų reglamentavimą, atleidimą ir darbo
sąlygų neformalias institucijas, darbuotojų darbo užmokesčio nustatymą, darbuotojų kolektyvinį atstovavimą ir darbo rinkos politikos priemones. Darjos
Lyzenko straipsnis „Nemonogamijos socialinė reprezentacija lrytas.lt internetino komentaruose“ skirtas nemonogamijos Lietuvos viešajame diskurse
analizei.

Milda Ališauskienė,
specialioji redaktorė
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Preface
The public debates about religious diversity and the challenges it poses to
contemporary Lithuanian society began in the nineties when conditions to
practice one’s freedom of religion were formed and the state turned towards
democratization, along with the other countries of the post-communist bloc.
One might remember the public debates about the Word of Faith, Krishna
Consciousness or the Unification Church, often called the Moonies, their
alleged harm to the community and the individual. In around 2000, Lithuanian public debates on so-called non-traditional religious activities and
their threat increased again, but eventually they subsided. The beginning of
negotiations for accession to the European Union marked a new trend in the
debates on religious diversity. This new trend is the context of human rights
that has formed and is a new topic for discussion about religious tolerance
and religious discrimination. In the context of Lithuanian scientists, these
topics drew attention to the religious minority communities in a society in
which the dominant religious community was the Roman Catholic Church. In
2011 the Ashgate (UK) publishing house published a book on religious diversity in post-Soviet society in Lithuaniathat was edited by Milda Ališauskienė
and Ingo W. Schröder. This book concluded that in Lithuania Catholicism
became the background for the discourse on religion and morality, secularism
and diversity. How can analysis of the problem of religious diversity be possible
and what directions should it take within this discourse? Lithuanian scholars
are still searching for the answers to this and other questions.
In the period of 2013–2014 a group of scholars led by Milda Ališauskienė
carried out the Lithuanian Research Council’s project “Awareness of Religious
Diversity in Lithuania: Alternative Forms of Religiosity”. The project received
funding on the basis of a first-ever invitation for groups of scholars to have
their cultural development projects published. The aim of the project was to
increase awareness of religious diversity with the help of academic and artistic
knowledge and to boost its dissemination within Lithuanian society with the
aim of promoting social inclusion and the development of religious tolerance.
The project’s participants were scholars and artists who performed studies on
religious diversity based on historical, sociological and anthropological perspectives and from the perspective of visual sociology. This issue of the journal
Culture and Society is dedicated to the presentation of the results of this project.
The first articels of this journal analyze and present the theoretical discussions of religious diversity, alternative religions and their expressions in
9

contemporary societies. Ingo W. Schröder examines the ongoing debate about
the phenomenon of religious diversity, its expression and controversy within
the contemporary anthropological field. The author argues that the analysis
of power relations between the state, religious organizations and the political
system in a given society is crucial for the understanding of the expression of
religious diversity and its public perception. Rasa Pranskevičiūtė in her article
discusses the formation of a socio-cultural, spiritual search for alternatives in
the post-communist region. The author claims that after the rise of religious
life, or activation of the so-called “traditional” religions in the post-communist
societies in the 20th century, later the religious processes in these societies corresponded to the religious processes taking place in Western societies.
In the following pages of this issue of Culture and Society move the debates
about the challenges of religious diversity into the Lithuanian context. Aušra
Pažėraitė in her article examines the phenomenon of the Catholic majority
in Lithuania. The author argues that pragmatism determines being a part
of the Catholic majority in Lithuania, i.e., not for the benefit of existential
issues, but for the symbolic capital and provided benefits. Milda Ališauskienė
and Gintarė Markauskaitė examine how online media portals in Lithuania
represent religious diversity. The authors argue that Lithuanian media in texts
about religious diversity usually focus on so-called non traditional religious
communities, their negative representations, and marginalize and stigmatize
these groups. Empirical data suggests that the researched media participated
in the construction and maintenance of the process of Catholic hegemony in
Lithuania. Eglė Aleknaitė examines a contemporary religious phenomenon –
Neoshamanism – and its relationship with the modern media. The author
reveals the importance of films in the practice of Neoshamanism. These films
become an alternative to written sources, and thanks to them Neoshamans
become familiar with history of Neoshamanism, its practice and begin to identify themselves with it.
The last part of this issue is dedicated to works by young sociologists.
In her article “The Emergence of the Context and Role of Social NGOs that
Generate Income in the Lithuanian Welfare State,” Živilė Kėrytė discusses
the emergence of the context of social NGOs generating income and conditions of
their activity in Lithuania. Marius Kalanta’s article “Institutional Change of Labor
Relations in Lithuania from the Viewpoint of Institutional Actors” focuses
on labor relations from the new institutionalist perspective. He analyzes the
formal regulation of hiring, firing and working conditions, the informal institutions of hiring, firing and working conditions, wage setting, employee
collective representation and labor market policy instruments. In her article
entitled “Social Representations of Non-Monogamous Practices in the Internet Comments of the News Portal lrytas.lt” Darja Lyzenko analyses how nonmonogamy is represented in online comments.
Milda Ališauskienė,
Guest editor
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text, including citations in footnotes. List works alphabetically by author and, under author,
by year of publication.
The following are examples of references:
Entire book
•
Brown, W. 1995. States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
•
Adams, R., and Savran D., eds. 2002. The Masculinity Studies Reader. Oxford:
Blackwell Publishers.
Book chapter
•
Brod, H. 2002. “Studying Masculinities as Superordinate Studies.” In Masculinity
Studies & Feminist Theory: New Directions, ed. Judith Kegan Gardner, 161–175. New
York: Columbia University Press.
Journal article
•
Connell, R. 1993. “The Big Picture: Masculinities in Recent World History.” Theory
and Society 22 (5): 597–623.
For more information, consult: “Documentation 2.” Chicago Manual of Style. 15th edition.
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