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Dlaczego odchodz¹? Religia w dobie ponowoczesnej
Why do they leave? Religion in the postmodern age

Przypadkowoæ i losowoæ sytuacji, w której znajduj¹ siê ludzie, jest zjawiskiem zauwa¿onym bardzo dawno, ju¿ w staro¿ytnoci, przez Arystotelesa. To,
kiedy, gdzie i w jakich rodzinach przychodzimy na wiat, z naszego w³asnego
punktu widzenia jest dzie³em przypadku, nie mamy na to ¿adnego wp³ywu. Wzrastamy i wychowujemy siê w systemie wartoci i dziedzictwie kulturowym przekazywanym nam  zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie ¿ycia  bez naszego akceptuj¹cego udzia³u. Prezentowana interpretacja wiata  jako jedynie wiarygodna 
staje siê z czasem i naszym udzia³em. Oswajamy otaczaj¹cy nas wiat wyposa¿eni w zapo¿yczony od rodziców (opiekunów itp. autorytetów wieku dzieciêcego) system objanieñ i norm reguluj¹cych nasze wzajemne bytowanie.
W systemie spo³eczno-kulturowym religia odgrywa wiod¹c¹ rolê w kreowaniu obrazu wiata, co skutkuje jej wp³ywem na praktykê ¿ycia codziennego. wiat
uporz¹dkowany, harmonijny jest dzie³em sumiennie powielanych wzorców przez
nastêpne pokolenia. Kulturowa reprodukcja nowych pokoleñ odbywa siê wed³ug
tego samego, przyjêtego w przesz³oci i z przesz³oci, szablonu.
Dokonywany, równie¿ przez socjologów, modernistyczny opis wiata wskazywa³ na jego harmonijn¹ jednoæ i funkcjonaln¹ celowoæ. Wszelkie odstêpstwa
interpretowane by³y jako anomie, dewiacje, patologie, a wiêc jako dezorganizacja
³adu i porz¹dku. Z czasem w opisach spo³eczeñstwa zaczêto dostrzegaæ jego ró¿norodnoæ, która bywa³a i bywa ród³em ró¿norakich konfliktów przyczyniaj¹cych siê do zachwiania jego wewn¹trzsystemowej równowagi. Socjologiczne teo-

Maria Libiszowska-¯ó³tkowska

%&

rie z jednej strony s¹ prób¹ odwzorowania rzeczywistoci, z drugiej za narzucaj¹
a priori sugestywny jej odbiór. Oba podejcia abstrahuj¹ce od indywidualnych
prze¿yæ, grzesz¹ globalizacj¹ ogl¹du rzeczywistoci. Fenomenologicznie inspirowana socjologia coraz chêtniej przygl¹da siê cz³owiekowi przez pryzmat jego subiektywnych dowiadczeñ, niepowtarzalnych biografii. Socjologia operuj¹ca wielkimi liczbami opisuje i analizuje prawid³owoci/odstêpstwa zjawisk zbiorowych,
rzadziej pojedynczych przypadków.
Prowadzone od lat, na próbach ogólnopolskich, socjologiczne badania stanu
religijnoci spo³eczeñstwa polskiego niezmiennie wykazuj¹ ten sam wysoki wskanik religijnoci. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w polskim spo³eczeñstwie mechanizm
dziedziczenia wartoci religijnych i powielania zachowañ rytualnych przebiega 
jak wykazuje bazuj¹ca na autodeklaracjach statystyka  bez zak³óceñ. Regu³a wielkich liczb dowodzi, ¿e tak jest rzeczywicie. Analizy pojedynczych, celowo dobranych przypadków temu przecz¹. Stosunek do religii na przestrzeni ¿ycia konkretnych jednostek ulega zmianom. Mo¿na je dwubiegunowo scharakteryzowaæ,
jako proces pog³êbiania religijnoci oraz jako jego antynomiê, proces odchodzenia od religii. Zarówno pog³êbianie religijnoci, jak i odchodzenie od religii jest,
po pierwsze, procesem, a nie jednorazowym aktem. Po drugie, dotyczy  w ró¿nym stopniu  sk³adowych elementów religii: wierzeñ, praktyk, moralnoci, wspólnoty. Przewartociowanie w³asnej postawy dotyczyæ mo¿e na przyk³ad tylko jednego z owych elementów. Socjologiczna typologia postaw wobec religii ujawnia
zarówno ich wieloæ, jak i z³o¿onoæ. Nie typologia postaw jest jednak przedmiotem czynionych tu analiz. Z owej wieloci i ró¿norodnoci interesuje mnie fenomen porzucania w³asnej, odziedziczonej drog¹ socjalizacji rodzinnej religii, na
rzecz nowej wiary.
Przeciwwag¹ determinizmu i losu jest wolnoæ i wybór. Wybór jest mo¿liwy
zarówno gdy istnieje wieloæ (pluralizm) propozycji, jak i wolnoæ ich wyboru.
Zjawiska wyboru i wolnoci s¹ ze sob¹ wzajemnie sprzê¿one i wspó³warunkuj¹ce. Wybór w sytuacji wolnoci, a wiêc nie pod przymusem, jest  na ogó³  aktem
wiadomym i dobrowolnym. Sytuacja wolnoci wyboru zarówno otwiera przed
cz³owiekiem szansê samorealizacji, zgodnie z subiektywnie odczuwanymi potrzebami, jak i wskazuje wieloæ mo¿liwoci, skazuje na lêk, przed jednoznacznym
wyborem której z alternatyw1. W skrajnych przypadkach spowodowaæ to mo¿e
chorobowe zaburzenia w psychice. Ca³e ¿ycie dokonujemy mniej lub bardziej trafnych wyborów, nie maj¹c nigdy pewnoci, czy podjêta decyzja jest t¹ optymaln¹.
Brak alternatyw skazuje zarówno pojedyncze jednostki, jak i ca³e zbiorowoci na powielanie tych samych wzorców zachowañ, na jednowymiarowoæ2. BoPor. E. Fromm, Ucieczka od wolnoci, Warszawa 1993.
Por. H. Marcuse, One-Dimensional Man. Studies in teh Ideology of Advanced Industrial Society,
Boston 1964.
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gaty rynek ofert otwiera przed ludmi nowe mo¿liwoci. Wspó³czesne spo³eczeñstwa, okrelane czêsto mianem ponowoczesne, charakteryzuj¹ siê wieloci¹ i ró¿norodnoci¹ propozycji w ka¿dej niemal dziedzinie ¿ycia. Tak¿e w obszarze religii. Postmodernistyczna erozja sekularyzmu doprowadzi³a do zainteresowania
nowymi ruchami religijnymi, które stanowi¹ rynkowe wyzwanie dla tradycyjnych Kocio³ów. Tak komentuje to zjawisko polski teolog A. Skowronek: [ ] zarówno Kocio³y jako instytucje religijne, jak i formy kultury wieckiej s¹ ¿yzn¹
gleb¹, na której wyrastaj¹ i któr¹ ¿ywi¹ siê sekty. mia³o zaryzykowaæ mo¿na
twierdzenie, ¿e obu wielkociom  Kocio³om i ró¿nym typom kultury  stale
bêdzie towarzyszy³ taki orszak sekt, na jaki w du¿ym stopniu same sobie zas³u¿y³y3. Popularnoæ nowych religii czy ruchów parareligijnych wspó³czenie wzrasta. O ile w latach szeædziesi¹tych strategia duszpasterska chcia³a stawiæ czo³o
cz³owiekowi zsekularyzowanemu, tzn. pozbawionemu motywacji religijnej, o tyle trzydzieci lat póniej nast¹pi³ zwrot ku religii. Wielu wspó³czesnych ludzi,
choæ nie uwa¿a siê za katolików czy nawet chrzecijan, to jednak ma jakie religijne zainteresowania. Wyrazem tego zwrotu ku religii jest gwa³towny rozwój sekt
i nowych ruchów religijnych.. Wraz z pojawieniem siê w Polsce wolnego rynku
towarów i wolnego rynku idei, na tym drugim rynku niezwykle licznie zaczê³y
powstawaæ i aktywnie dzia³aæ ró¿nego rodzaju sekty i nowe ruchy religijne4. Rosn¹
nie tylko rzesze nowych wyznawców, ale tak¿e przybywa charyzmatyków, guru,
mistrzów, nauczycieli alternatywnych wizji i zachowañ religijnych. Fenomenem
jest to, ¿e zjednuj¹ oni fanatycznych zwolenników, którzy dla nich samych i/lub
g³oszonych nauk porzucaj¹ dotychczasowy tryb ¿ycia, rodziny i pod¹¿aj¹ za ich
wezwaniem. Dokonuj¹ wyboru nowego autorytetu w sprawach wiary. Odchodz¹
od religii losu (religii urodzenia) do religii, która jest ich wiadomym wyborem.
W religii losu przychodzimy na wiat. Stajemy siê cz³onkami tego samego Kocio³a, do którego nale¿¹ (nale¿eli) nasi rodzice. Dzieje siê to poza nasz¹ wiadomoci¹ (w okresie niemowlêcym), poza mo¿liwoci¹ samodzielnego i dobrowolnego wyboru. Jestemy niejako skazani na powielanie narzuconego nam wzoru
i mylenia wed³ug odziedziczonych symboli5. Gdy jestemy na tyle intelektualnie
i emocjonalnie dojrzali, by móc oceniaæ, analizowaæ i weryfikowaæ w³asne postawy, mo¿emy dobrowolnie, samodzielnie i wiadomie wybran¹ nam przez rodziców religiê uznaæ za w³asn¹. Mo¿e zdarzyæ siê i tak, choæ s¹ to sytuacje rzadsze,
¿e odrzucamy rodzinne wychowanie religijne i b¹d stajemy siê ludmi areligijnymi, b¹d dokonujemy wyboru innej opcji religijnej. Ta ostatnia ewentualnoæ
warunkowana jest dostêpnoci¹ do innych alternatyw.
A. Skowronek, Sekty  obce cia³a na mapie wyznañ, Jednota 1996, nr 1, s. 9.
Ks. B. Ferdek, Sekty i nowe ruchy religijne, Wroc³aw 1998, s. 271.
5
Por. P. Ricoeur, Symbol daje do mylenia [w:] ten¿e, Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa
1975.
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Cz³owiek wrasta w tradycjê i kulturê w³asnego rodowiska, ucz¹c siê obowi¹zuj¹cych w nim norm i wartoci oraz imituj¹c zachowania innych, zw³aszcza
autorytetów. Jest to proces, który  poprzez pokoleniowy przekaz wartoci  w sposób niejako naturalny zapewnia ci¹g³oæ dziedzictwa kulturowego. Rodzice (na
ogó³) staraj¹ siê przekazaæ dziecku w³asny ogl¹d rzeczywistoci, wychowaæ je
w tradycji, która sama jest ich udzia³em. Prze¿ywaj¹ tragedie, gdy po latach ich
dziecko  jako ju¿ dojrza³y cz³owiek  odrzuca przekazany wiatopogl¹d i samodzielnie dokonuje w³asnego, odmiennego wyboru. Powszechniejszym zjawiskiem
s¹ odejcia od wiary ku ateizmowi ni¿ zmiany wyznania. Konwersja nie oznacza
utraty wiary w Boga. Zmianie ulega jedynie dotychczasowy styl ¿ycia. W sytuacji
odrzucenia religii dzieje siê odwrotnie. Odejcie od Boga, zaprzestanie praktyk
religijnych nie ma istotniejszego wp³ywu na charakter ¿ycia codziennego. Kontakty wewn¹trzrodzinne nie s¹ z tego powodu drastycznie przewartociowywane.
Prawdopodobnie dlatego te¿ rodzice  na ogó³  ³atwiej godz¹ siê z utrat¹ przez
dziecko wiary ni¿ z faktem wyboru przez nie nowej religii. Odejcie do nowego
ruchu religijnego jest prawie zawsze fizycznym porzuceniem domu rodzinnego
i zerwaniem (bywa, ¿e w formie manifestacji wiadomie zadaj¹cej ból) wiêzi duchowych.
Potrzeba okrelenia w³asnego miejsca w wiecie wartoci sprawia, ¿e pewien procent wiatopogl¹dowo niespokojnej m³odzie¿y, a tak¿e ludzi dojrza³ych pozytywnie odpowiada na  umiejêtnie podsuniêt¹ przez misjonarza którego z nowych ruchów religijnych  ofertê cz³onkostwa. W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej dzia³alnoæ prozelicka jest bardzo rozpowszechniona, aktywna za obecnoæ misjonarzy w codziennym ¿yciu ulicy sta³a siê typowym zjawiskiem miejskiego folkloru. Zwrot pewien procent m³odzie¿y nie
wiadczy o skali zjawiska, które w globalnej strukturze wyznañ jest nadal marginalne, ale o kierunku poszukiwañ jednostek wyczulonych bardziej na wartoci filozoficzne, egzystencjalne ni¿ pogoñ za dobrami konsumpcyjnymi. Poczucie osamotnienia, brak oparcia w rodzinie, grupie kole¿eñskiej, ma³o satysfakcjonuj¹ce dotychczasowe ¿ycie religijne (prze¿ycia duchowe) sk³aniaj¹ do zainteresowania siê now¹ grup¹, która obiecuje wype³niæ emocjonaln¹ pustkê, odnaleæ drogê do Boga. Ucieczka (eskapizm) od zdepersonalizowanego spo³eczeñstwa do daj¹cej poczucie bezpieczeñstwa ma³ej grupy, któr¹ in spe konwertyta postrzega jako remedium na wszelkie z³o wiata, powoduje, ¿e do nich coraz czêciej i coraz liczniej kieruj¹ swe kroki ludzie  zw³aszcza  m³odzi. Kandydaci na cz³onków nowych wspólnot nie tylko d¹¿¹ ku czemu, ale równie¿
przed czym, od czego uciekaj¹. Ruchy, które posiadaj¹ otwarcie religijny
system wierzeñ, przyci¹gaj¹ czasem osoby, które w innych okolicznociach
mog³yby wst¹piæ do zakonu b¹d klasztoru, by tam powiêciæ siê Bogu lub zg³êbiaæ kwestie religijne, spêdzaj¹c ¿ycie wród tych, którzy kwestie te traktuj¹
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z równ¹ powag¹6. Bywa i tak, ¿e pocz¹tkowe zainteresowanie nowym ruchem
religijnym dokonuje siê na zasadzie symptomu zakazanego owocu. Odmiennoæ, nonkonformizm przyci¹ga tajemniczoci¹, obietnice za pomocy w rozwi¹zaniu podstawowych problemów egzystencjalnych dotycz¹cych ¿ycia tu
i potem, stwarzaj¹c u³udê dostêpnoci do szczêcia, zatrzymuj¹ na krócej, d³u¿ej
b¹d na zawsze poszukiwaczy prawdy, sensu ¿ycia, Boga, w³asnego miejsca
w wiecie, nowych wra¿eñ itp.
Nie ka¿de i nie ka¿dego spotkanie z nowym ruchem religijnym wieñczy akces do wspólnoty. Konwersje nale¿¹ do rzadkoci. Jaka jest skala tego zjawiska,
uzmys³awiaj¹ liczby przytoczone przez E. Barker: Dysponujemy znaczn¹ liczb¹
badañ naukowych dotycz¹cych procesów wstêpowania i wystêpowania z NRR. Pokazuj¹ one, ¿e wiêkszoæ osób bez trudu potrafi oprzeæ siê »staraniom« ruchu. Dla
przyk³adu, sporód tysi¹ca osób, na tyle zainteresowanych Kocio³em Zjednoczeniowym, by wzi¹æ udzia³ w warsztatach prowadzonych przez moonistów na terenie Londynu w roku 1979 (gdy ruch odnosi³ w Wielkiej Brytanii najwiêksze sukcesy i gdy mno¿y³y siê wysuwane pod jego adresem oskar¿enia o pranie mózgu),
oko³o 90% opar³o siê aktywnemu prozelityzmowi i odmówi³o dalszych kontaktów z ruchem. Oko³o 8% pozostawa³o w ruchu na zasadach pe³nego cz³onkostwa
d³u¿ej ni¿ tydzieñ; po dwóch latach by³o ju¿ takich osób mniej ni¿ 4%  z up³ywem czasu liczba sta³ych cz³onków, którzy wst¹pili do ruchu w 1979 roku, konsekwentnie mala³a. Jeli wziêlibymy pod uwagê wszystkie osoby, które z tych czy
innych wzglêdów odwiedzi³y jeden z orodków ruchu w 1979 roku, okaza³oby
siê, ¿e do po³owy lat osiemdziesi¹tych przynajmniej 999 na ka¿de 1000 osób zdo³a³o oprzeæ siê technikom perswazyjnym stosowanym przez Koció³ Zjednoczeniowy7.
Jak zaznaczy³am, nie jest istotna skala zjawiska, lecz motywy i uwarunkowania psychospo³eczne indywidualnych wyborów. Co powoduje, ¿e ludzie, nara¿aj¹c siê na rodowiskowy ostracyzm, wybieraj¹ now¹ formu³ê religijn¹, porzucaj¹ rodziny, zmieniaj¹ przyzwyczajenia i dotychczasowy tryb ¿ycia, podporz¹dkowuj¹ siê woli wy¿ej od nich stoj¹cych w hierarchii wspó³wyznawców, uznaj¹
boskoæ wspó³czenie ¿yj¹cych za³o¿ycieli? Jakimi kieruj¹ siê motywami w uzasadnianiu swoich wyborów, jak sami interpretuj¹ ten fakt?
Wspó³czesna socjologia w wyjanianiu zjawisk spo³ecznych coraz czêciej
stara siê rozpoznaæ indywidualne prze¿ycia i dowiadczenia, by na ich podstawie
bardziej adekwatnie opisywaæ i interpretowaæ zachodz¹ce wspó³czenie przemiany, zw³aszcza w sferze wiatopogl¹dowej.
Przekazany w rodzinie wiatopogl¹d na ogó³ uznajemy za co oczywistego.
Dylematy wiatopogl¹dowe pojawiaj¹ siê w zderzeniu z innoci¹, w egzysten6
7

E. Barker, Nowe ruchy religijne, Kraków 1997, s. 71.
Tam¿e, s. 6263.
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cjalnym zachwianiu rutyny dnia codziennego, gdy refleksja nad tym co po mierci
przewa¿y nad troskami o sprawy codzienne i przyziemne. Poszukiwanie nowych
rozwi¹zañ, postawa otwartoci na nowe wartoci i inne wzory jest udzia³em 
zw³aszcza  jednostek ceni¹cych wolnoæ i samodzielnoæ wyboru. Takie jednostki
nie godz¹ siê na skrêpowanie przez narzucone autorytety, wzory, konwencje czy
konwenanse. Dla nich religia jest  przede wszystkim  wewnêtrznym prze¿yciem, dowiadczeniem, nie za rutynowym powielaniem odziedziczonej tradycji.
Do nowych wspólnot garn¹ siê  dowodz¹ znawcy problemu  jednostki ¿yciowo
mniej zaradne. W ich mniemaniu nowa grupa mo¿e zapewniæ im atrakcyjniejsze
rozwi¹zanie problemu jak ¿yæ. Mo¿noæ zaufania innym, poddanie siê wp³ywom osób bardziej ¿yciowo dowiadczonych, potrzeba egzystencjalnego bezpieczeñstwa pod opiekuñczymi skrzyd³ami akceptowanego autorytetu mo¿e równie¿ stwarzaæ pokusê do³¹czenia do grupy, któr¹ postrzegamy jako atrakcyjn¹ (to
jest to).
Do roku 1988 w Polsce zarejestrowanych by³o oko³o trzydziestu Kocio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych. Po upadku komunizmu gwa³townie wzrasta ich liczebnoæ. Przyczyn tego zjawiska mo¿na poszukiwaæ na wielu p³aszczyznach.
Istotna by³a zmiana systemu politycznego, a wiêc zniesienie cenzury oraz zapisu
na jedynie s³uszn¹ ideologiê; dowartociowanie zjawiska pluralizmu we wszelkich jego przejawach (w tym i wiatopogl¹dowych wyborów); otwarcie siê Polski
 w sensie ideowym i praktycznym (przyjazdy i wyjazdy bezwizowe) na wp³ywy
zewnêtrzne; dostêp do zagranicznych rodków masowego przekazu (TV kablowa, polskojêzyczna prasa zachodnia i publikacje ksi¹¿kowe). Konkurencyjny rynek edytorski sprawi³, ¿e w Polsce ukazuj¹ siê  prawie równolegle z zachodnimi
 t³umaczenia publikacji o ró¿norodnej problematyce. Szczególnie du¿y rozmach
widaæ  w porównaniu zw³aszcza z poprzednim okresem  w dziale literatury religijnej i parareligijnej wszelkiej orientacji. £atwoæ przestrzennej komunikacji
oraz otwartoæ typowa dla spo³eczeñstw d³ugo ¿yj¹cych w izolacji i w odgórnie
kontrolowanym przep³ywie informacji  potêguj¹ zjawiska akceptacji i adaptacji
wszelkich nowinek z Zachodu. Brak krytycyzmu, bezrefleksyjne naladownictwo mody postmodernistycznego rozgardiaszu ideowego, przy równoczesnym
poczuciu ni¿szej wartoci kultury rodzimej i stopnia zaawansowania jej cywilizacyjnego rozwoju, sprzyjaj¹ asymilacji nowych idei, w tym i religijnych.
Poczynaj¹c od lat osiemdziesi¹tych, w stosunkach miêdzy pañstwem a Kocio³em rzymskokatolickim nast¹pi³ zasadniczy prze³om. Odst¹piono od idei sterowanej ateizacji, zgodzono siê na nauczanie religii w szko³ach, na pos³ugê religijn¹ w szpitalach, zak³adach karnych, obecnoæ wartoci religijnych w rodkach
masowego przekazu. Z tej postêpuj¹cej liberalizacji skorzysta³y tak¿e inne Kocio³y, zwi¹zki wyznaniowe i nowe ruchy religijne.
Instytucjonalne religijne o¿ywienie, które rozpoczê³o siê w Polsce wraz z transformacj¹ ustroju spo³eczno-politycznego, przyci¹gnê³o do naszego kraju misjona-
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rzy ró¿nych religii i wyznañ, którzy tu agituj¹c, poszukuj¹ nowych wspó³wyznawców. Tak na przyk³ad aktywny w USA Koció³ Jezusa Chrystusa wiêtych Dni Ostatnich (mormoni) od tamtego czasu permanentnie przysy³a do Polski (rotacyjnie) po
stu misjonarzy. Jak sami twierdz¹, znajduj¹ u nas religijnych zwolenników.
Aktywizacja ruchów zielonowi¹tkowych, wzmocniona szczególnie przez
prowadzon¹ w ramach wspólnot dzia³alnoæ uzdrowicielsk¹ oraz studia biblijne,
te¿ zaowocowa³a rejestracj¹ kilku autonomicznych zwi¹zków wyznaniowych.
Popularne w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej religie Dalekiego
Wschodu równie¿ i w Polsce znajduj¹ zwolenników zafascynowanych praktykami medytacyjnymi i osobowoci¹ mistrzów propaguj¹cych inne  ni¿ tradycyjne
 filozofiê i styl ¿ycia8.
Niektóre z ruchów religijnych i/lub parareligijnych (np. nie zarejestrowany
w Polsce, a kontrowersyjny w wiecie Koció³ Scjentologiczny czy Medytacja
Transcendentalna), siêgaj¹ce do koncepcji parapsychologicznych i psychoterapeutycznych, zjednuj¹ sobie wyznawców poprzez zajêcia terapeutyczne, treningi asertywne, grupowe i indywidualne zajêcia nastawione na wspomaganie sukcesu zawodowego, robienie kariery. Metod docierania do potencjalnych wyznawców jest
bardzo wiele i czasami s¹ one bardzo wysublimowane. Od  wydawa³oby siê 
lunej rozmowy (zawsze jednak kontrolowanej i sterowanej przez misjonarza),
spotkañ w ramach warsztatów artystycznych czy psychoterapeutycznych, po specjalistyczne, niedostêpne dla osób postronnych (tj. tych, które nie przesz³y wczeniejszego  wprowadzaj¹cego w arkana wtajemniczenia  treningu i do których
grupa lub/i lider nie maj¹ jeszcze pe³nego zaufania) wielodniowe spotkania w odosobnionych miejscach. Praktyczne efekty takich wielogodzinnych wyk³adów
po³¹czonych z modlitw¹ lub/i religijn¹ medytacj¹, poznawaniem duchowych prze¿yæ innych uczestników lub/i ju¿ zaanga¿owanych wyznawców bywaj¹ ró¿ne, jak
odmienne s¹ biografie i osobowoci konkretnych uczestników. W krañcowych
przypadkach mo¿e dojæ b¹d do definitywnego zerwania z dan¹ grup¹, b¹d do
w pe³ni wiadomie akceptowanego akcesu do szeregu jej prawowiernych wyznawców. Tego typu spotkania okrelane s¹ czêsto  przez nastawionych antykultowo
zewnêtrznych obserwatorów  jako pranie mózgu, stosowanie rodków odurzaj¹cych, psychotropowych. Silne, psychiczne uzale¿nienie od przywódcy (lidera,
mistrza, guru, charyzmatyka), objawiaj¹ce siê maksymaln¹ uleg³oci¹, podporz¹dkowaniem, zerwaniem kontaktu z rodzin¹ i dotychczasowym rodowiskiem dowodzi ponadprzeciêtnej si³y oddzia³ywania oraz skutecznoci zastosowanych
technik perswazji. Wród konwertytów  dowodzi T. Doktór  znacz¹cy odsetek
stanowi¹ osobowoci autorytarne, podatne na manipulacjê i sugestiê, poszukuj¹ce
Por. np.: T.Doktór, P. Karpowicz, Ruchy hinduistyczne i buddyjskie w Polsce, Warszawa 1990;
M. Libiszowska-¯ó³tkowska, Siddha Joga  guru i ich polscy wyznawcy, Przegl¹d Religioznawczy 1997, nr 3.
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oparcia w silnych autorytetach zapewniaj¹cych poczucie bezpieczeñstwa9. Do
wyodrêbnienia nowej grupy religijnej mo¿e dojæ tak¿e w wyniku zerwania z Kocio³em macierzystym, jak w przypadku autonomii niektórych grup odnowowych
w Polsce od Kocio³a katolickiego10. Kaliska wspólnota Ruchu Odnowy w Duchu
wiêtym Emanuel w czerwcu 1997 r. opuci³a Koció³ rzymskokatolicki.
Wspólnota jest moj¹ rodzin¹  mówi Pawe³, 20-letni student Wydzia³u Nauk
Politycznych Dziêki wspólnocie odzyska³em spokój  opowiada 22 letni Piotr,
student prawa. Gdy pierwszy raz trafi³em na spotkanie Odnowy, podszed³ do mnie
mê¿czyzna i tak jakby mnie zna³ od dawna, wyliczy³ wszystkie moje problemy. By³em zaszokowany. Teraz, gdy modlê siê trzy godziny, ci¹gle wydaje mi siê, ¿e to
ma³o. Koció³ katolicki nie emanuje tak¹ radoci¹, jaka tu jest 45 letnia Irena
trafi³a do wspólnoty Emanuel dziêki córce. Obecnie ca³a jej rodzina chodzi na
spotkania: Wydawa³o mi siê, ¿e jestem dobr¹ katoliczk¹. Ale ¿ywego Boga dopiero
tu znalaz³am. Dziêki odnowie m¹¿ przesta³ piæ, ja rzuci³am palenie. Zamiast k³óciæ siê, wspólnie siê modlimy11.
Niewiele osób w Polsce mo¿e powiedzieæ, ¿e nie spotka³o nigdy wiadka
Jehowy. Aktywny prozelityzm, nakazuj¹cy im g³oszenie prawdy od domu do
domu, powoduje, i¿ s¹ oni znanym i popularnym wyznaniem tak¿e w Polsce. Jak
podaj¹ ich w³asne statystyki, rednio roczne przyrosty nowych wyznawców siêgaj¹ w Polsce oko³o 5%. Obecnie jest to trzecie (po Kocio³ach katolickim i prawos³awnym) wyznanie w Polsce licz¹ce oko³o 120 tys. wyznawców. Z przeprowadzonych przez Grzegorza Guaszewskiego12 badañ socjologicznych na stuosobowej próbie wynika, i¿ g³ównym motywem konwersji (65% odpowiedzi na pytanie otwarte) by³o wskazanie na prawdziwoæ religii wiadków Jehowy, wynikaj¹c¹ z g³oszenia prawdy biblijnej popartej rzeczow¹ i logiczn¹ argumentacj¹. Mamy
tu do czynienia miêdzy innymi z takimi wypowiedziami: konkretne dowody oparte na Biblii potwierdzaj¹ce prawdziwoæ , to, ¿e opieraj¹ siê wy³¹cznie na podstawie Biblii oraz mówi¹ prawdê o ¿yciu pod rz¹dami Królestwa Bo¿ego; zgodK. Franczak SBB, T. Doktór, Autorytaryzm a percepcja nowych ruchów religijnych przez katolick¹ m³odzie¿ akademick¹, Seminare, Poszukiwania Naukowo-Pastoralne 1997, nr 13.
10
Na prze³omie lat 80. i 90. od Kocio³a odesz³y grupy w Nowym S¹czu, Krakowie, Wroc³awiu.
Liczy³y po kilkadziesi¹t lub kilkanacie osób. Grupa z Nowego S¹cza nazywa siê Nowym Jeruzalem, krakowska  Kocio³em Jezusa Pasterza. W ubieg³ym roku od Kocio³a katolickiego odesz³a
Odnowa kielecka, która nazwa³a siê Wieczernikiem [ ] W czerwcu 1997 r. opuci³a Koció³ rzymskokatolicki kaliska wspólnota Ruchu Odnowy w Duchu wiêtym »Emanuel«. Zarejestrowa³a siê
w departamencie wyznañ MSW jako Koció³ Chrzecijañski »Miecz Ducha«. M. Dymarczyk, Na
kamieniu imiê nowe, Gazeta Wyborcza, 25 marca 1998.
11
Tam¿e, s.23.
12
G. Gudaszewski, wiadkowie Jehowy [w:] T. Doktór [red.], Ruchy pogranicza religii i nauki
jako zjawisko socjopsychologiczne, Warszawa 1996; por. tak¿e: M. Libiszowska-¯ó³tkowska, wiadkowie Jehowy w III Reczypospolitej  case study [w:] I. Borowik, ks. W. Zdaniewicz, Od Kocio³a
ludu do Kocio³a wyboru. Religia a przemiany spo³eczne w Polsce, Kraków 1996.
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noæ g³oszonych nauk z najwy¿szym autorytetem, jakim jest Bóg; odpowiedzi, których udzielili na podstawie Biblii by³y najbardziej logiczne i przekonuj¹ce ze wszystkich, które do tej pory otrzyma³am. Na drugim miejscu (33% wypowiedzi) wskazywano na prawoæ ¿ycia wyznawców, zgodnie z g³oszonymi przez nich zasadami moralnymi: zgodnoæ g³oszonych treci z w³asnym postêpowaniem, wysoki
stopieñ moralnoci; tylko oni stosuj¹ siê do rad i wskazówek biblijnych w swoim
codziennym ¿yciu. Kilkanacie osób (19%) przekona³y stosunki panuj¹ce we
wspólnocie: najbardziej przekona³a mnie mi³oæ, jednoæ, jaka panuje wród cz³onków organizacji; potrzebowa³em mi³oci i zrozumienia, tylko tu znalaz³em to, co
chcia³em. Pozosta³e motywy to: negatywna ocena katolików i stosunków panuj¹cych w Kociele rzymskokatolickim (17%); nadzieja osi¹gniêcia szczêcia wiecznego (16%) oraz mo¿liwoæ nawi¹zania satysfakcjonuj¹cej relacji z Bogiem.
Na podobne uzasadnienia konwersji wskazywali tak¿e cz³onkowie Kocio³a
Zjednoczeniowego. Badania ankietowe przeprowadzono na 96-osobowej próbie13.
Na otwarte pytanie kwestionariusza, co szczególnie zadecydowa³o o decyzji przyst¹pienia do Ruchu, respondenci wymieniali wiele motywów, które u³o¿one wed³ug rangi wyborów i autorskiego klucza kodowego, daj¹ siê uogólniæ jako zaspokojenie potrzeb:
 intelektualnych. Jasna, przejrzysta wyk³adnia wiary. Bezporedni autorytet
pomazañca bo¿ego. Logiczne wyt³umaczenie istnienia Boga i celu istnienia stworzenia; Potrzeba zrozumienia prawdy o Bogu, cz³owieku i historii. Potrzeba poczucia sensu ¿ycia i tego, ¿e to co robiê, jest celowe; W momencie poznania Zasad
wybór miêdzy byciem w Ruchu lub nie by³ jak wybór miêdzy ¿yciem w pe³ni a mierci¹, ¿yciem bez nadziei; Ruch jest dla mnie odpowiedzi¹ na pytania o sens ¿ycia,
pozwala zrozumieæ to, co dzieje siê wokó³ mnie na ró¿nych poziomach. Pozwala
po³¹czyæ wszystko, czego nauczy³am siê dotychczas, w jedn¹ ca³oæ; Znalaz³em
Prawdê, której szuka³em; Najwa¿niejszy by³ dla mnie fakt, ¿e na ziemi ¿yje Mesjasz, który potrafi powiêciæ swoje ¿ycie w s³u¿bie innym; Wiara w mesjañsk¹
misjê Sun Myung Moona; Prawdziwe znaczenie misji Rev. Sun Myung Moona
nadanej mu przez Jezusa Chrystusa; Wszystko zaczê³o siê od przekonania, ¿e S.
M. Moon jest Mesjaszem.
 duchowych. Nawi¹zanie osobistych (modlitewnych) relacji z Bogiem. Dowiadczenie bliskoci i mi³oci Boga. Pomoc w odnalezieniu Boga.: Pragnienie
s³u¿enia Bogu; Zaczê³am bardziej rozumieæ Boga i jego wolê; Zrozumia³am, ¿e
Bóg jest nie tylko moim stwórc¹ i sêdzi¹, ale kochaj¹cym ojcem; zaczê³am bardziej rozumieæ Boga i jego wolê; Czujê bli¿szy kontakt z Bogiem. Czêsto siê modlê, ale w³asnymi s³owami, tak jakbym rozmawia³a z Ojcem. Dawne, wyuczone
pacierze nie jednoczy³y mnie z Bogiem, tak jak obecna, prosto od serca p³yn¹ca
13
M. Libiszowska-¯ó³tkowska, Koció³ Zjednoczeniowy  Sun Myung Moon i jego polscy wyznawcy [w:] T. Doktór [red.], Ruchy pogranicza
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modlitwa. Bóg powiedzia³ mi, ¿e to jest to, czego szuka³am przez ca³e moje ¿ycie;
Bóg zawo³a³ mnie, poprosi³ i nie odmówi³am.
 kreatywnych. Doskonalenie w³asnego charakteru, osobowoci. Stawanie
siê lepszym cz³owiekiem. Dowartociowanie siebie przez wiadomoæ wspó³uczestnictwa w dziele bo¿ym. G³oszenie prawdy o mesjaszu i wspó³udzia³
w realizacji królestwa bo¿ego na ziemi: Jestem w stanie zapanowaæ nad u¿ywkami, s¹ mi niepotrzebne, gdy¿ radoæ czerpiê z poczucia mojej wartoci i z relacji
do Boga i ludzi. Jestem w stanie kontrolowaæ sferê seksualn¹, uda³o mi siê wyeliminowaæ patrzenie na osoby inne przez pryzmat seksualny; Znalaz³am cel w ¿yciu. Potrafi³am zmieniæ na lepsze mój stosunek do rodziców i ich do mnie, nauczy³am siê akceptowaæ siebie. Pokonywaæ problemy, których wczeniej nie mog³am
pokonaæ. Traktowa³am ka¿dego mê¿czyznê jak potencjalnego kandydata na mê¿a.
Teraz traktujê ich jak moich braci. Dziêki mnie zmienia siê równie¿ moja rodzina;
Moje relacje z rodzicami sta³y siê normalne, dobre. Dostrzegam swoj¹ wartoæ
oraz innych ludzi wokó³ i ich problemy  umiem i chcê im pomóc. By³am samotnikiem, sta³am siê osob¹ lubian¹ i lubi¹c¹ innych. Moje ¿ycie sta³o siê aktywne,
zaczê³am p³yn¹æ pod pr¹d, pora¿ki mnie nie zra¿aj¹. Robiê wszystko z radoci¹.
Du¿o wiêcej pracujê nad sob¹, nad swoim charakterem, nie bojê siê jutra, jestem
w stanie przyj¹æ ka¿de zadanie, ka¿d¹ odpowiedzialnoæ; Nauczy³am siê myleæ
nie tylko o sobie. Czujê, ¿e teraz moje ¿ycie ma sens, wiem po co ¿yjê i jak realizowaæ swoje pragnienia, marzenia; Sta³am siê osob¹ bardziej zrównowa¿on¹. Nie
nale¿a³am do osób maj¹cych na³ogi, ale cieszê siê, ¿e mogê wieæ moje ¿ycie w pe³nej czystoci; Sta³am siê bardziej otwarta, radosna, ³atwiej nawi¹zujê kontakty
z ludmi, jestem zainspirowana do robienia wielu rzeczy, czujê siê potrzebna, swobodna, nie za³amuj¹ mnie niepowodzenia; Zerwanie ze wiatem, w którym seks
i pieni¹dze odgrywaj¹ du¿¹ rolê; Zerwa³am z wieloma na³ogami, przesta³am byæ
wulgarna, agresywna. Osi¹gnê³am wiêksz¹ harmoniê wewnêtrzn¹, pozby³am siê
czêstych stanów depresyjnych; Chcia³am zmieniæ moje ¿ycie. Od dawna marzy³am o zrealizowaniu siê przez pomoc innym ludziom.
 afiliatywnych. Potrzeba poczucia bezpieczeñstwa i akceptacji przez ludzi
uznaj¹cych ten sam system wartoci i realizuj¹cych taki sam model ¿ycia. wiadomoæ, ¿e nie jest siê samemu, ¿e na ca³ym wiecie mo¿na liczyæ na pomoc
wspó³wyznawców: Zobaczy³em ludzi, którzy nie tylko g³osz¹ piêkne idea³y, ale
naprawdê staraj¹ siê i chc¹ nimi ¿yæ; Przyst¹pi³am do tej Rodziny, poniewa¿ ci
ludzie mnie pokochali i kochaj¹; Pierwszy raz w ¿yciu znalaz³em mi³oæ, braci
i siostry, którzy mnie kochaj¹.
 emocjonalnych. Gwarancja udanego ma³¿eñstwa, a przede wszystkim pewnoæ, ¿e odpowiedni partner zostanie znaleziony. Pozytywne nastawienie na
drugiego cz³owieka, chêæ pomocy innym: Prawdziwi Rodzice jako pierwsi pokazali model idealnej rodziny nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Sama szukam takiego modelu w ¿yciu; jest odpowiedzi¹ na to, jak budowaæ trwa³e zwi¹zki miêdzy
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ludmi i jak za³o¿yæ bardzo dobr¹ rodzinê; Pragnê szczêcia i Prawdziwej Mi³oci. Wierzê, ¿e Rev. Moon da mi j¹ przez B³ogos³awieñstwo.
 aksjologicznych. Akceptacja oferowanego systemu wartoci, norm i zasad
¿ycia codziennego, odwiêtnego i religijnego. Chêæ zmiany wiata i ludzi: Pragnienie zrobienia czego dla Boga i ludzi. Ponosiæ odpowiedzialnoæ za losy wspó³czesnego wiata. Bolesne uwiadomienie sobie faktu, ¿e gdyby ludzie poszli za
Jezusem dwa tysi¹ce lat temu, to wiat teraz by³by zupe³nie inny. Nie chcia³em,
aby te pokolenia, które przyjd¹ po nas, czy moje dzieci i wnuki cierpia³y z mojego
wygodnictwa i konformizmu; Wiem, ¿e Bóg cierpi patrz¹c na wiat. Chcê po prostu pomóc Mu. Pragnê, by odczuwa³ radoæ, gdy patrzy na mnie i na innych ludzi.
Pragnê, by zrealizowa³ siê wiat mi³oci; Ruch jest odpowiedzi¹ na moje marzenia o idealnym wiecie, który naprawdê mo¿na zrealizowaæ w oparciu o mi³oæ
Boga i w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Daje mi nadziejê i pewnoæ wspania³ej przysz³oci i pewnoæ tego, ¿e dobre i uczciwe ¿ycie ma sens; Ruch pokazuje nie tylko,
jak pozytywnie myleæ o sobie i innych, ale tak¿e proponuje konkretn¹ pracê, aby
wiat móg³ siê zmieniaæ.
Motywy wskazywane przez respondentów dotycz¹ odnalezionych w Ruchu
 a przemawiaj¹cych do ich wyobrani  religijnych interpretacji funkcjonowania
wiata i cz³owieczego w nim miejsca. Odwo³ania do Boga, jako wartoci najwy¿szej i najbardziej po¿¹danej, sytuuj¹ siê w moonowskiej wizji Absolutu. Proponowane przez Zasady uporz¹dkowane widzenie wiata jako cyklicznie powtarzaj¹cych siê faz wzrostu i upadku (zwyciêstwa i klêski), przejrzysta konstrukcja wyk³adu  przyczyniaj¹ siê do atrakcyjnoci ich odbioru. W kontekcie tajemnic
wiary dogmatyki katolickiej wydaj¹ siê  wielu respondentom  logiczn¹ i racjonaln¹ wyk³adni¹ ods³aniaj¹c¹ ca³¹ prawdê. Drug¹, wymienian¹ przyczyn¹ powodzenia Ruchu s¹ g³oszone przezeñ wartoci ¿ycia codziennego i rodzinnego.
Chêæ ukierunkowania ¿ycia  zgodnie z w³asnymi wyobra¿eniami o oczekiwaniach Boga  powoduje, ¿e niektórzy z nich poszukuj¹c duchowego, wspólnotowego wsparcia w religijnych organizacjach, trafili do ruchu moonowskiego. Oferowany w nim system wartoci i pomoc w jego urzeczywistnianiu to by³o to, czego  jak sami twierdz¹  poszukiwali. Wa¿ny dla m³odzie¿y problem relacji seksualnych, partnerskich z osobami odmiennej p³ci przez kilkunastu respondentów
postrzegany by³ bardzo dramatycznie. W ich subiektywnym odbiorze by³ to wybór miêdzy rodowiskow¹ akceptacj¹ za cenê z³amania w³asnych zasad, a dochowaniem wiernoci sobie w samotnoci. Ruch da³ im szansê na koedukacyjne
bycie razem, znosz¹c jednoczenie seksualne napiêcia we wzajemnych kontaktach. Wszyscy wyznawcy tworz¹ jedn¹, wielk¹ rodzinê. Panuj¹ce miêdzy nimi
relacje s¹ siostrzano-braterskie. wiadomoæ, ¿e partnera nie trzeba samemu zdobywaæ, ¿e zostanie on odgórnie przydzielony, powoduje psychiczne wyluzowanie, zniesienie obaw o staropanieñstwo (starokawalerstwo). D¹¿enie do stworzenia szczêliwej rodziny, w której panowa³aby prawdziwa mi³oæ, jest odwiecz-
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nym pragnieniem. Ka¿da obietnica, daj¹ca cieñ nadziei na zbli¿enie siê do idea³u,
mo¿e liczyæ na spo³eczny odzew. Dla kilku respondentów (zarówno kobiet jak
i mê¿czyzn) Ruch stwarza  znosz¹c rygor celibatu  pozytywn¹ alternatywê wobec Kocio³a katolickiego dla urzeczywistnienia ich w³asnego idea³u wiêtoci
nie w katolickim zakonie, ale w³anie w rodzinie. Pe³ne oddanie Kocio³owi Zjednoczeniowemu zasadniczo dokonuje siê poprzez spolegliw¹ w wierze rodzinê.
Ruch Hare Kryszna14 przyci¹ga atrakcyjnoci¹ Orientu, kultur¹ Indii, fascynuje stylem ¿ycia roztañczonej, rozemianej i wydaje siê beztroskiej m³odzie¿y,
nosz¹cej niekonwencjonalne stroje, przyci¹ga urokliw¹ muzyk¹, kusi specyfik¹
wegetariañskiego sto³u: Mnie najbardziej zafascynowa³a muzyka i wstyd siê przyznaæ  prasadam, ju¿ wczeniej by³em wegetarianinem, ale prasadam jest doskona³oci¹ wegetarianizmu, do dzi to mój s³aby punkt, wiem, ¿e przede mn¹
jeszcze d³uga droga, wci¹¿ mylê o rezultatach mojej s³u¿by oddania  co jest z³e
i o ¿o³¹dku. Ale chcê rzuciæ pracê i oddaæ siê Krysznie pracuj¹c przy Po¿ywienie
darem serca; Kiedy na ulicy kupi³am ksi¹¿kê i kasetê z muzyk¹, s³ucha³am jej
na okr¹g³o przez dwa lata, czyta³am i odnajdywa³am to wszystko, czego szuka³am.
Kiedy w sobotê posz³am do wi¹tyni na Starym Miecie. Nie wierzy³am, ¿e spotkam jeszcze kiedy tak otwartych, szczerych ludzi. Zosta³am z nimi, mam nadziejê, ¿e na zawsze; To co mnie poci¹ga, to obserwacja tych ludzi  radoæ, promienne twarze, szczeroæ; Wra¿enie by³o piorunuj¹ce: cudowne, spokojne s³owa, wspólne piewanie imion Boga i powiêcone jedzenie rozdawane obcym.
Poza motywami spo³ecznymi konwertyci tak¿e i tego ruchu wskazuj¹ na potrzebê Boga w ich ¿yciu: Zawsze chcia³am zobaczyæ, poznaæ Boga, czeka³am na
jaki znak od niego, ¿e jest, bo na co dzieñ nie czu³am jego obecnoci. Kiedy na
ulicy dowiadczy³am go, dosta³am znak, ale niestety wtedy zlekcewa¿y³am to. Po
paru miesi¹cach spotka³am kolegê, który wiadomoæ Kryszny praktykowa³ od
paru lat, zaczêlimy rozmawiaæ o Krysznie, bardzo du¿o o nim rozmawialimy i wtedy te¿ przypomnia³o mi siê to zdarzenie na ulicy i zaczê³am rozumieæ, ¿e to byt
znak Kryszny, a przez to, ¿e ca³y czas o nim myla³am, czu³am jego obecnoæ.
W tym samym czasie uwiadomi³am sobie, ¿e niedawno, zupe³nie przypadkowo
znalaz³am kartkê z wizerunkiem bóstw, które dosta³am od tego samego kolegi i mimowolnie postawi³am j¹ na biurku. Nagle wszystko zaczê³o siê uk³adaæ w jedn¹
ca³oæ, by³am pewna, ¿e to palec Kryszny, ¿e nareszcie znalaz³am swojego Boga;
Od najm³odszych lat popada³em w stany refleksyjne, oczekiwa³em zmiany w moim
¿yciu. Szuka³em kogo, kto móg³by mi wskazaæ drogê. W pewnym okresie by³em
zafascynowany Chrystusem, ale to, co robi¹ katolicy, mnie przera¿a³o. Ze spotkañ
z bhaktami za zapamiêta³em niezwyk³¹ czystoæ, spokój, który roztaczali wokó³.
14
R. Szpak, Lubelscy uczestnicy ruchu Hare Kryszna w perspektywie socjologicznej, pr. magisterska napisana pod kier. prof. dr hab. M. Libiszowskiej-¯ó³tkowskiej, Lublin 1996, masz.; por
tak¿e A. Kubiak. Delicje i lewa rêka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce,
Warszawa 1997.
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Ich ksi¹¿ki by³y wtedy dla mnie bardzo niezrozumia³e  jak instrukcja obs³ugi
komputera, a jednak nie potrafi³em siê od nich oderwaæ. Najpierw zrozumia³em,
¿e Bóg jest osob¹, a my jestemy duchowymi iskierkami. Póniej dotar³o do mnie,
¿e to, co uwa¿amy za nasz¹ prawdziw¹ egzystencjê, jest may¹  z³ud¹, któr¹
mo¿na rozproszyæ, dziêki samorealizacji. Spróbowa³em to zrobiæ  ka¿dy mo¿e
spróbowaæ  ale to nie znaczy, ¿e od razu zostanie z nami. To siê stanie wtedy, gdy
przyjdzie w³aciwa pora. Zawsze by³em cz³owiekiem szukaj¹cym Boga, ale w katolicyzmie by³o za ma³o informacji. Dopiero Hare Kryszna da³ mi zadowalaj¹c¹
wiedzê.
Konwertyci nie tylko wymienionych tu, ale tak¿e innych ruchów jako istotny
powód odejcia od katolicyzmu wskazuj¹ fakt, i¿ religijnoæ polska ma charakter
konwencjonalny, tradycyjny, zwyczajowy, konformistyczny z akcentem na obrzêdowoæ i praktyki religijne, za te czêsto traktowane s¹ w kategoriach wi¹teczno-kultowych, bez respektowania wymogów moralnych. Sprzeciwiaj¹ siê tak pojmowanej religii jako czemu narzuconemu z góry, jako jednemu z elementów przekazanej kultury. Sami chc¹ wybieraæ, równie¿ w³asnego Boga. Nowe wyznanie
zastêpuje pustkê, jaka powsta³a po rozczarowaniu katolicyzmem. Zamiast niwelowaæ rozczarowanie przez pog³êbianie znajomoci doktryny w³asnej religii, próbowaæ zostaæ dobrym katolikiem, przestrzegaæ moralnych nakazów Dekalogu,
wewnêtrznie dowiadczaæ Boga, odchodz¹, poszukuj¹c tych wartoci w innych
systemach religijnych. Wydaje siê, ¿e jest to raczej poszukiwanie nie tyle Boga,
ile innych rozwi¹zañ odwiecznego dylematu jak ¿yæ? Uciekaj¹c od wiata rodziców do wiata obcej wspólnoty, decyduj¹ siê na swoisty eksperyment na
samych sobie, na eksperyment sprawdzaj¹cy, jak mo¿na ¿yæ, odrzucaj¹c to wszystko, co oczywiste i uznane, uzasadnione przez tradycjê, obyczaj, wychowanie, wzory
rodzinne i rodowiskowe. Odrzucaj¹c to wszystko w imiê nowych wartoci, nowego stylu ¿ycia, nowych idea³ów i autorytetów, sami staraj¹ siê  wype³niaj¹c
wiernie nakazy prze³o¿onych  swoj¹ postaw¹ dawaæ wiadectwo o wybranej
prawdzie, a swoim ¿yciem wskazywaæ s³uszn¹ drogê innym.
Na akceptacjê nowego ruchu religijnego i deklaracjê wiadomego i dobrowolnego pozostania w nim sk³ada siê  jak ujawniaj¹ przytoczone tu wyniki badañ, a zw³aszcza samodzielne wypowiedzi respondentów  wiele, zarówno wewnêtrznych jak i zewnêtrznych uwarunkowañ. Przyczyny zewnêtrzne to nie tylko
stosowane techniki perswazji, które w praktyce sprowadzaj¹ siê do wielogodzinnych, a nieraz trwaj¹cych wiele dni spotkañ i dyskusji problemowych oraz
swoisty klimat panuj¹cy we wspólnocie, ale to przede wszystkim wewnêtrzne nastawienie i wiatopogl¹dowe poszukiwanie osób, do których docieraj¹  i znajduj¹ w nich odzew  misjonarze. Miêdzy przekazuj¹cym now¹ wiarê misjonarzem a jej odbiorc¹ musi dojæ do swoistego sprzê¿enia potrzeb i odnalezienia
wspólnej p³aszczyzny ich dialogowej artykulacji. W wiêkszoci nowych grup
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wyznaniowych obowi¹zuje prozelityzm, co powoduje, ¿e nowi adepci bardzo szybko przechodz¹ na drug¹ stronê i sami staj¹ siê g³osicielami.
Zjawisko nowych ruchów religijnych w Polsce jest bezspornym faktem spo³ecznym. Nie wiadomo tak naprawdê, ilu Polaków nale¿y do nowych grup wyznaniowych. Stosunek do nowych ruchów religijnych jest w spo³eczeñstwie ambiwalentny. Za postaw¹ przyzwolenia przemawiaj¹ wartoci tolerancji, akceptacja odmiennoci, zgoda na wiatopogl¹dowy pluralizm. Postawa odrzucenia nie zawsze
oznacza brak tolerancji wobec wiatopogl¹dowo odmiennych zapatrywañ, mo¿e
byæ tak¿e rezultatem przeniesienia negatywnego odbioru sekt destruktywnych na
ca³e zjawisko. Czym innym jest spo³eczne, anonimowe przyzwolenie/zabronienie
dzia³alnoci ruchom religijnym w ogóle, czym innym zgoda/zabronienie dzia³alnoci konkretnemu ruchowi, a czym innym jeszcze zgoda/zabronienie uczestnictwa w nim w³asnemu dziecku. Stopieñ bliskoci/oddalenia od problemu wp³ywa
na spo³eczny odbiór zjawiska w kategoriach postaw: pozytywnej, neutralnej b¹d
negatywnej.
Jednoznaczna odpowied na pytanie dlaczego odchodz¹ jest praktycznie
niemo¿liwa. Motywy konwersji s¹ tak ró¿norodne, jak nieporównywalne s¹ biografie poszczególnych ludzi. Badacze problemu wskazuj¹ na mo¿liwoæ wielu
psychospo³ecznych uwarunkowañ. Jedn¹ z hipotez interpretacyjnych mo¿e byæ
tak¿e postmodernistyczna aura. Niew¹tpliwie sytuacja spo³eczna dopuszczaj¹ca
kulturow¹ ró¿niê (ró¿norodnoæ) i wieloæ sprzyja rozwojowi i takich form duchowego wyrazu. Inna z hipotez uzasadnia powstawanie nowej duchowoci wizj¹
apokaliptycznych przepowiedni zwi¹zanych z rokiem dwutysiêcznym. Wieszczenie rych³ego koñca wiata i maj¹cych towarzyszyæ temu wydarzeniu nadnaturalnych zjawisk znajduje spo³eczny odzew. Sugestywne wizje zagro¿eñ mobilizuj¹ niektóre z nowych ruchów religijnych do kolektywnego wysi³ku czynienia
wiata wolnym od z³a, dla zapanowania wiecznej szczêliwoci  ró¿nie interpretowanego królestwa bo¿ego. Ka¿da religia d¹¿y do zapewnienia swoim wyznawcom wiekuistego szczêcia. Miêdzy innymi tak¿e od atrakcyjnoci obietnic dotycz¹cych ¿ycia po ¿yciu zale¿y jej powodzenie.
Patrz¹c na zjawisko nowych ruchów religijnych, czêsto zdajemy siê nie dostrzegaæ faktu, ¿e tworz¹ je ludzie, którzy byæ mo¿e s¹ naszymi anonimowymi
znajomymi z s¹siedztwa, zak³adu pracy, szko³y, uczelni. Niczym szczególnym nie
wyró¿niaj¹ siê z t³umu (chyba ¿e jak harekrisznowcy nosz¹ specyficzne stroje
i fryzury). Gdy poznajemy ich osobicie, czêsto okazuj¹ siê ludmi sympatycznymi, ¿yczliwymi dla otoczenia. Mo¿e nie zawsze potrafimy i nie zawsze chcemy
zrozumieæ, dlaczego zaanga¿owali siê w obc¹ nam ideologiê. Zanim ich definitywnie odtr¹cimy  indywidualnie i jako spo³eczeñstwo  dajmy im szansê powiedzenia czego o sobie. Postarajmy siê poznaæ i zrozumieæ  dla wielu z nas
niezrozumia³e i kontrowersyjne  motywy ich wyboru. Poznanie, w jakim sensie, znosi barierê obcoci i wrogich nastawieñ.

Dlaczego odchodz¹? Religia w dobie ponowoczesnej
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SUMMARY
Religion is a system of beliefs, values and behaviour models passed over by way of
socialization by the family. Generally, the next generation copies the attitude to religion of
their parents generation. There are, however, cases of departing from the native and family
tradition and choosing a new religion. In Poland, after the collapse of communism, there
has been a surge in the number of new religious denominations, from thirty denominations
registered by 1989 to 150 in 1999. Poland has become an attractive country for missionaries preaching different religions, who seek and find here new believers. Fascination with
meditation practices, the personality of gurus, the teachings preached, promises of paradise
on earth and after death, or a philosophy and lifestyle different from the traditional, cause
the abandonment of Catholicism (religion by birth). An unequivocal answer to the question
why do they abandon their religion? is practically impossible. The motives of conversion
are as diverse as the biographies of individuals are different and hard to compare. Students
of the problem point out the possibility of many psychosocial conditions. One interpretive
hypothesis can also be the postmodern aura or vision of apocalyptic prophecies concerning
the year 2000. The knowledge of the motives of conversion abolishes the barrier of alien
nature and hostile attitudes.

