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Paweł Zalęcki 
Instytut Socjologii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Toruń 

WYBRANE PROBLEMY KONFRONTACJI: 
STUDENCI A PRZEDSTAWICIELE NOWYCH 

RUCHÓW RELIGUNYCH1 

Wstęp 

Socjologowie religii, ale również przedstawiciele pokrewnych dyscyplin 
naukowych, z niesłabnącym zainteresowaniem obserwują przez ostatnich bli
sko czterdzieści lat masowe niemalże pojawianie się tzw. nowych ruchów reli
gijnych (NRR). Samo zainteresowanie tym zjawiskiem wykracza daleko poza 
ramy namysłu naukowego, stanowiąc nieodzowny punkt zainteresowania szer
szej opinii publicznej. Wiedza o tym jakże niejednorodnym zjawisku propago
wana jest również przez różnorodne środki masowego przekazu. Przyglądając 
się tego rodzaju informacjom, budującym zręby potocznej wiedzy o NRR (choć 
najczęściej mowa jest tam o "sektach") widzimy, iż ma ona charakter prenau
kowy, silnie uwikłany w społeczne wartościowanie i mitotwórcze, stereotypo
we charakterystyki. Jednocześnie zauważyć należy, iż ze względu na rosnące 
społeczne zapotrzebowanie na informacje dotyczące tego zjawiska absolwen
ci studiów socjologicznych stanowić mogą w nieodległej przyszłości jedno z waż
nych źródeł tego rodzaju informacji. 

Od czterech lat w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
prowadzę kurs zajęciowy pt. "Nowe Zjawiska Religijne

"
. Z założenia obejmu

je on dwojakiego rodzaju działalność poznawczą. Po pierwsze, skupia się na 

1 Tekst niniejszy, choć przedstawiony tu w znacznie rozszerzonej postaci, stanowi kontynu
ację wątków poruszonych przeze mnie w wystąpieniu pt. "Twarzą w twarz z nieznanym. Wybra
ne zagadnienia z pogranicza dydaktyki socjologii nowych ruchów religijnych" podczas obrad 
sesji plenarnej "Nowe Ruchy Religijne w Polsce" XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, 
Rzeszów-Tyczyn 2000. Serdeczn.e podziękowania za poczynione wówczas cenne uwagi składam 
niniejszym Marii Libiszowskiej-Zółtkowskiej, Tadeuszowi Doktórowi i Zbigniewowi Paskowi. 
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socjologiczno-antropologicznych interpretacjach różnorodnych zjawisk reli
gijnych, w tym w szczególności NRR, sekt, kultów, schizmy i herezji, zagad
nień konwersji religijnej i apostazji. Po drugie, znaczna część prowadzonych 
zajęć, to zajęcia o charakterze "monograficzno-etnograficznym". Obejmują 
one spotkania studentów z wybranymi, funkcjonującymi w Polsce grupami oraz 
ruchami wyznaniowymi. 

W niniejszym tekście - odwołując się do wyniesionych z ww. kursu do
świadczeń -zamierzam skupić się na dwóch problemach. Po pierwsze, przed
stawię argumenty wskazujące na silną potrzebę prowadzenia tego rodzaju zajęć. 
Po wtóre, poddam analizie opinie samych uczestników kursu. W szczególno
ści zaś przedstawię ich reakcję na wystąpienia przedstawicieli różnych NRR, 
a więc m.in. na to, co szczególnie przykuło ich uwagę, czego nauczyły ich te 
spotkania, co ich zaskoczyło, a co rozczarowało. W wielu przypadkach, opie
rając się na ich wypowiedziach, stwierdzić należy, że dotychczasowe wyobra
żenia moich studentów o NRR uległy zasadniczym przeobrażeniom. 

Aby tak naprawdę pojąć obecny "kształt" i rozwój różnorodnych ruchów 
religijnych w Polsce po roku 1989 powinniśmy przywołać w myślach niesza
blonov.y w charakterze -w porównaniu z analogicznymi zjawiskami w Euro
pie Zachodniej i Ameryce Pólnocnej -rozwój sfery religijnej w naszym kraju 
w ciągu ostatnich dwudziestu, trzydziestu lat. Ogólnie rzecz ujmując w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku wewnętrzna polityka państwa komunistycz
nego względem sektora religijnego podlegać zaczęła procesom liberalizacji. 
Tak też szerzej zakrojona działalność pierwszej grupy związanej z Buddyzmem 
Zen rozpoczęła się właśnie w początkach lat siedemdziesiątych (Doktór 1995), 
zaś z końcem tej dekady krzepnąć zaczął rozwój i stabilizować zaczęła się dzia
łalność wielu innych grup orientalnych i kultowych. Pamiętać jednakże nale
ży, że dopiero z początkiem lat osiemdziesiątych stosowne instytucje rządowe 
rozpoczęły proces rejestracji ruchów i stowarzyszeń religijnych (Urban 1998). 
Działania te z całą pewnością można uznać za czynnik sprzyjający procesowi 
instytucjonalizacji tego rodzaju ugrupowań. Upadek systemu komunistyczne
go w Polsce w 1989 roku oraz przekształcenia wielu sfer szerszego kontekstu 
społeczno-kulturowego pociągnęły za sobą redefinicję roli, jaką odgrywały 
polskie, spontaniczne ruchy społeczne. Wraz ze wzrostem możliwości do podej
mowania na scenie publicznej różnorodnych działań oraz wraz z nmvymi moż
liwościami mobilizacji różnorodnych zasobów powstało i zaczęło rozwijać 
się wiele nov.ych ruchów społecznych. Większość z nich stanowiły nowe ruchy 
religijne. Początkowo cieszyły się one stosunkowo znaczącą dynamiką wzrostu 
liczebności członków. W obrębie krajów Europy Centralnej grupy religijne, 
odległe od tradycyjnych na tych obszarach religii, angażowały po kilkadziesiąt 
tysięcy członków w każdym z tych krajów, z tym, że w Rosji liczba ta była jesz
cze większa. Proporcje te wyrażone w wartościach względnych nie wydają się 
być jednakże tak znaczące. Kościoły i grupy religijne na mocy tradycji wpisane 
w kulturę tych obszarów, zdają się być w znacznie lepszej pozycji wyjściowej 
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dla prowadzenia nowych działań misyjnych niż ugrupowania napływowe czy 
zupełnie nowe. 

Przeprowadzone w krajach Europy Wschodniej porównawcze badania sta
tystyczne ujawniają istnienie niższego odsetka tradycyjnych form przejawia
nia się religijności niż ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej- sytuacja 
ta zdaje się być rezultatem funkcjonowania na tym obszarze systemu komuni
stycznego. Wyjątkiem w tym względzie jest Polska. Porównawcze zestawienie 
danych zebranych w 1990 roku w ramach tzw. Buropean Values Systems Stu
dies (EVSS) również potwierdza wyjątkową w tym względzie pozycję naszego 
kraju. W Polsce osoby, które nie są członkami żadnej grupy religijnej (kościo
ła, denominacji, ruchu religijnego itp.) konstytuują 3,7 proc. zbiorowość na
szego społeczeństwa, podczas gdy na terenach dawnej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, Republiki Czeskiej i Republiki Bułgarii proporcja ta sięga 
blisko 60 proc. (Doktór 1997). Nowe Ruchy Religijne, ich dynamiczny rozwój 
i podejmowane przezeń działania są często w Polsce przedmiotem ożywionych 
debat w mass mediach, ale bywa, że także w czasie obrad parlamentarnych2• 
Owo społeczne zjawisko stało się specyficznym wyzwaniem dla dominacji Koś
cioła rzymskokatolickiego w sektorze religijnego życia naszego społeczeństwa. 
Z drugiej jednakże strony, jak mniemam, należy pamiętać o tym, że w prze
ciwieństwie do rozpowszechnionego poglądu wierzenia religijne większości 
Polaków nie mogą zostać zaklasyfikowane jako posiadające orientacje proko
ścielną, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dominującą liczebnie grupę po
śród polskich katolików (72,4 proc.) stanowią osoby o pasywnym stosunku do 
religii, to osoby jedynie odświętnie uczestniczące w rytuałach religijnych. Inną 
znaczącą zbiorowość stanowią tzw. marginalni członkowie Kościoła (13,0 proc.). 
Natomiast tzw. ludzie Kościoła- ci, którzy czynnie i z osobistym zaangażowa
niem uczestniczą w jego życiu, także pozakonfesyjnym - stanowią dopiero trze
cią z kolei zbiorowość (11,0 proc.), (Marody 1994). 

Nowe Ruchy Religijne w Połsce 

W zasadzie wszystkie funkcjonujące w Polsce NRR, nawet te o oriental
nych korzeniach, pojawiły się w Polsce jako ugrupowania napływowe z krajów 
zachodnich. Jedynie tylko kilka z tego rodzaju ruchów w Polsce nie posiada 
swych macierzystych organizacji czy "kwater głównych" za granicami naszego 
państwa. Do najbardziej znanych NRR, które rozpoczęły swą działalność mi
sjonarską w Polsce dzięki swym przedstawicielom, którzy przyjechali w tym 
celu do naszego kraju z Europy Zachodniej bądź USA zaliczyć trzeba: 

2 W szczególności polecam zapoznanie się z treścią przebiegu posiedzenia Sejmu Rzeczy
pospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 1996 roku [Stenogramy ... 1996]. 
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- Instytut Wiedzy o Tożsamości "Misja Czaitanii" (Science of Identity 
Institute "Chaitanya Mission" -w Polsce od 1988 roku, rejestracja w 1990 
roku, około 1.000 członków), 

- Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (International 
Society for Krishna Consciousness, ISKCON-w Polsce od 1976 roku, 
rejestracja w 1988 roku jako Towarzystwo Świadomości Kryszny-Bhakti 
Yoga, w 1991 roku zmiana nazwy, około 12.000 członków, przy czym 
inicjację religijną przeszło około 500 osób), 

- Rodzina, Dzieci Boga, Rodzina Miłości (The Family, The Children of 
God, The Famiły of Love - w Polsce od 1974 roku, około 150 człon
ków), 

- Wiara Baha'f (Baha'f Faith-w Polsce od 1989 roku, rejestracja w 1992 
roku, około 500 członków), 

- Kościół Zjednoczeniowy (Unification Church-w Polsce od 1980 roku, 
rejestracja 1990 rok, około 500 członków). 

Natomiast do ugrupowań religijnych, które uważa się za ruchy o polskim 
pochodzeniu zaliczyć można: 

- Nowe Jeruzalem (grupa powstała na początku lat 80-tych, około 30 człon
ków), 

- Religijne Stowarzyszenie Fanunistyczne "Uczniowie Ducha Świętego" 
(rejestracja w 1988 roku), 

- Stolica Boża i Barankowa Apostołów w Duchu i w Prawdzie, Alfa i Ome
ga, Początek i Koniec (grupa powstała około 1947 roku), 

- Zbór Lt:czenia Duche� Świętym "Niebo" (grupa powstała na przeło
mie lat 80-tych i 90-tych, kilkudziesięciu członków, w tym dzieci), 

- Klan Ausrański (grupa powstała w połowie lat 50-tych, kilkudziesic;ciu 
członków), 

- Rodzimy Kościół Polski (rejestracja w 1954 roku, około 500 członków), 
- Zrzeszenie Wiary Rodzimej (rejestracja w 1996 roku, około 100 człon-

ków), 
- Wierzę w Dobro Człowieka (rejestracja w 1992 roku, około 20 człon

ków), 
- kilka innych NRR, działających w ramach Kościoła rzymskokatolic

kiego'. 
Wraz z przyjęciem w Polsce 17 maja 1989 r. ustawy o gwarancjach sumie

nia i wyznania rozpoczął się niemal masowy ruch rejestrowania różnorodnych 
grup i wspólnot religijnych. Do czasu uchwalenia wspomnianego aktu praw
nego w oparciu o formalne rozstrzygnięcia w Polsce funkcjonowało jedynie 30 

3 W Polsce katolickie ruchy religijne są znacznie liczniejsze -jeśli uwzględnić liczbę ich 
członków- niż pozostale NRR. Ich liczebność rozpościera się od kilkudziesięciu osób do kilku
dziesię

_
ciu tysię�y członków. Do najbardziej zn�nych ruchów tego rodzaju zaliczyć można m.in. 

Ruch Swiatlo-Zycie, Ruch Odnowy w Duchu Swiętym czy Ruch Rodzina Rodzin. 
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związków wyznaniowych, z czego 23 zarejestrowane zostały w latach 80-tych. 
Poza grupami o chrześcijańskim rodowodzie do czynienia mieliśmy z pięcio
ma ugrupowaniami o tradycji buddyjskiej, trzema nawiązującymi do tradycji 
hinduistycznej, oraz po jednej funkcjonującej w tradycji islamskiej i różokrzyżo
wej. Część z zarejestrowanych w 1989 roku ugrupowań w sposób nieformalny 
działała w Polsce już w okresie wcześniejszym. Jednakże wiele z nich (w szcze
gólności większość "zachodniego importu") rozpoczęła swą aktywność w Polsce 
z początkiem lat 90-tych. Właśnie wówczas to zanotowano gwałtowny wzrost 
liczby tego rodzaju ugrupowań, jak i zwiększoną dynamikę wewnętrznego roz
woju wielu związków wyznaniowych. Niektórzy z autorów wyrażają pogląd (zob. 
Urban 1998: 95), iż w związku z ich wielką różnorodnością- pod względem 
pochodzenia, poglądów i struktury wewnętrznej -większość z zarejestrowanych 
w Polsce NRR skategoryzować można jako4: 

(a) grupy religijne, które istnieją w Polsce od dłuższego czasu oraz te, 
których działalność nie była w sposób formalny uregulowana, i któ
re powstały jako odnogi mieszących się poza granicami naszego kra
ju grup macierzystych, 

(b) nowe wspólnoty religijne, które w ramach przeobrażeń transforma
cyjnych zachodzących w naszym kraju powstały w wyniku zerwania 
dotychczasowych więzi z szerszym ruchem religijnych czy związkiem 
wyznaniowym, 

(c) ruchy i wspólnoty funkcjonujące w ramach tradycji chrześcijańskiej, 
które powołane zostały do życia jako przedstawicielstwa Zachod
nich organizacji misyjnych, 

(d) niezależne kongregacje czy denominacje o proweniencji protestanc
kiej, 

(e) ruchy neopogańskie, włączając w to tzw. grupy starosłowiańskie ( neo
słowiańskie )5 , 

(f) ruchy religijne orientalnego pochodzenia, 
(g) ugrupowania religijne kojarzone z tzw. nowymi religiami. 

Wzrost dynamiki liczby i liczebności NRR z początku lat 90-tych osłabł. 
W Połsce funkcjonuje ponad 300 różnorodnych ugrupowań religijnych. Obec
nie, nie notuje się jakiś dramatycznych przemian ilościowych, a nawet niektó
re NRR doświadczają spadku liczebności swych członków. Wypowiedź jednego 
z duchowych liderów Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny 
w Polsce doskonale zdaje się oddawać specyfikę wyłaniających się trendów: 
"Kiedy rozpoczęły się w 1989 roku w Polsce przemiany systemowe Ruch roz-

4 Mowa jest tu o zarejestrowanych związkach wyznaniowych, których jest w Polsce około 
150. W rzeczywistości liczba NRR w Polsce jest dwu czy nawet trzykrotnie większa niż ugrupo
wań zarejestrowanych. 

5 Z interesującym przeglądem współczesnych, polskich ugrupowań necpogańskich zapo
znać można się w pracy Scotta Simpsona (2000). 
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wijał się bardzo szybko. Ludzie byli zainteresowani i przyłączali się. Można 
powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z prawdziwą modą na Ruch Hare Krysz
na. A teraz po tych 8-9 latach, zauważamy, że tamto zainteresowanie zmalało 
i liczba wyznawców nie rośnie już tak szybko. W rzeczywistości zdaje się, że 
ilość przeszła w jakość"6• Wydaje się, że tego rodzaju prawidłowość jest trafna 
jeśli chodzi także o te NRR, które osiągnęły już pewną stabilizację rozwojo
wo-organizacyjną, dążąc jednak nadal do pozyskiwania nowych członków. 

Tak dynamiczny, szczególnie w pierwszym okresie transformacji systemo
wej, obejmujący 

"
euforyczny" moment przemian roku 1989 i kilku lat następ

nych, rozwój NRR nie mógł zostać niezauważony przez badaczy świata 
społecznego. Ukazywać zaczyna się w Polsce szereg prac naukowych dotyczą
cych problematyki nowych religii i jej okolic. Są to zarówno prace oryginalne jak 
i przedruki wcześniej opublikowanych na Zachodzie rozpraw (zob. Barker 1997, 
Borowik i Babiński 1997, Doktór 1991, Hałas 1992, Łuckmann 1996, Paleczny 
1998, Pasek 1992). Recepcja tego rodzaju problematyki, m.in. w polskim środo
wisku socjologicznym, powoduje, iż socjologia NRR jest włączana w spektrum 
prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych zajęć dydaktycznych. 

Jeśliby zaakceptować szersze rozumienie 
"

religii" (por. Borowik 1997: 7-
-8), traktujące ją jako znaczący element szerszych w charakterze niż ona sama 
procesów społecznych, odpowiadających za społeczne stanowienie znanej nam 
rzeczywistości, wówczas stosunkowo łatwo przyjdzie nam zaakceptować po
gląd, iż socjologia religii- w tym również dydaktyka tej subdyscypliny - stano
wi ważne "narzędzie" kształtowania i wyrabiania postulowanej wrażliwości oraz 
świadomości socjologicznej'. Z tych chociażby tylko względów wydaje się, iż nic 
powinno pomijać się w dydaktyce socjologii religii stosunkowo szczegółowo 
podejmowanej problematyki analiz NRR. Z wielu jednakże dodatkowych 
względów uważam, iż tego typu zagadnienia mogą i powinny być wykładane 
w nieco odmienny sposób niż ma w zwyczaju wyglądać standardowy wykład 
akademicki, który zwykle polega na mniej lub bardziej "suchym" przekazie 
wiedzy i informacji o przedmiocie obserwacji oraz analiz. Odbiorca tego ro
dzaju wiedzy jest, ogólnie rzecz biorąc, stroną pasywną dziejących się interak
cji, nie posiadającą w zasadzie żadnego bezpośredniego dostępu do przedmiotu 
analiz. Pasywność owa uwidacznia się szczególnie silnie gdy zestawimy ją z dzia
łalnością badacza terenowego, analizującego w 

"
naturalnym środowisku

" 
funk

cjonowanie jakiegoś konkretnego NRR. Prowadzenie jednakże pogłębionych 
terenowych badań monograficznych wybranych ruchów społecznych w ramach 
nawet rozbudowanego kursu zajęciowego, jest w zasadzie organizacyjnie nie
możliwe. Dlatego też swoim studentom zaproponowałem wyjście pośrednie. 
Zajęcia, o których tu mowa, to fakultatywny, cieszący się stosunkowo dużym 

6 Fragment nagrania pochodzącego z prywatnych zbiorów autora. 
7 Osoby zainteresowane podstawowymi charakterystykami rozwoju socjologii religii po II 

wojnie światowej w jej aspekcie organizacyjnym, problemowym i paradygmatycznym wypada 
odesłać do jednego z artykułów autorstwa Jamesa A. Beckforda (1990). 
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powodzeniem jednosemestralny kurs prowadzony dla studentów socjologii oraz 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK. Po 
zapoznaniu się studentów z teoretycznym wymiarem problematyki socjologii 
NRR, jak i wspólnym przygotowaniem stosownych narzędzi badawczych, 
koncentrujemy się na problemach i zagrożeniach metodologicznych oraz etycz
nych związanych m.in. ze studiowaniem tego rodzaju problematyki. Zagad
nienia tego drugiego rodzaju wynikają z jednej strony przede wszystkim 
z dostrzeżenia przeze mnie potrzeby uwrażliwiania słuchaczy na tego rodzaju 
zagadnienia. Z drugiej zaś strony, stanowią one swoistego rodzaju odpowiedź 
na zaniepokojenie wyrażone niegdyś przez Dyrekcję mojej jednostki, która 

"zwiedziawszy" się co zamierzam wyczyniać wyraziła obawę o ewentualne skutki 
kontaktów naszych studentów z przedstawicielami ugrupowań o różnej sła
wie. Znaczna część zajęć obejmuje spotkania studentów z kilkoma funkcjonu
jącymi w Polsce grupami wyznaniowymi. Przebieg owych spotkań na dalszych 
etapach zajęć kursowych oraz w ramach samodzielnej pracy studentów rów
nież podlega analizie badawczej. 

Na spotkania kursowe ze studentami zapraszani są kluczowi przedstawi
ciele wybranych przeze mnie NRR działających w Polsce, z którymi sam oso
biście wcześniej utrzymywałem mniej lub bardziej ożywione kontakty. Osoby 
odpowiedzialne za prezentację własnej grupy, pojawiające się na tych zaję
ciach po raz pierwszy czy kolejny, są przeze mnie szczegółowo informowane 
o charakterze tego spotkania (np. o tym, że ma ono charakter nieco akademi
cki, nieco towarzyski i nieco dialogowany, zaś w żadnych wypadku prozelitysty
czny) oraz ogólnie o charakterze zainteresowań i oczekiwań jego uczestników. 
Osoby prezentujące swoje wyznanie informowane są również o ogólnym cha
rakterze zajęć, w ramach których dochodzi do tych spotkań. 

Wstępnego doboru grup, z których wywodzą się zapraszani goście doko
nuję ja sam. Rzecz jasna nie udało mi się spotkać z przedstawicielami wszyst
kich tych ugrupowań, które chętnie gościłbym. Rzecz jasna, nie wszystkim 
grupom, z którymi utrzymuję kontakty złożyłem tego rodzaju propozycję. 

Jednym z wymogów niezbędnych do spełnienia, aby uzyskać zaliczenie ww. 

kursu jest nie tylko aktywny udział w zajęciach, ale również samodzielne opra
cowanie końcowego raportu badawczego przez każdego ze studentów. Klu
czowym źródłem informacji, poza literaturą, są same spotkania, obejmujące 
prezentację konkretnego ugrupowania oraz czas na pytania i odpowiedzi. 
W wyniku analizy spotkania studenci nie tylko podejmują próbę scharaktery
zowania konkretnego NRR na podstawie jego autoprezentacji, ale podejmują 
również wysiłki analizy jego przebiegu. W początkowej fazie kursu wspólnie 
pracujemy nad tzw. kartą badawczą w zamierzeniach będącą narzędziem wspo
magającym zbieranie, strukturyzowanie i wstępną klasyfikację informacji po
zyskiwanych przez uczestników zajęć. Następnie, w oparciu o zgromadzony 
materiał studenci opracowują raport badawczy, systematyzujący pozyskane 
informacje oraz stosowną wiedzę. Uczestnicy zajęć są przeze mnie uwrażli-
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wiani na to, iż gromadzona wiedza i informacje podawane przez gości stano
wią wiedzę o faktach, takich jakimi jawią się one naszym rozmówcom. "Karta 
badawcza" określa również kluczowe problemy, na które uczestnicy kursu 
powinni zwrócić szczególną uwagę. 

Analiza opinii uczestników kursu 

Ze względu na charakter niniejszego tekstu rezygnuję z przytaczania da
nych o charakterze ilościowym i opisowym. Poczynić zamierzam tu jednakże 
kilka uwag odnoszących się do tych reakcji słuchaczy owych wystąpień, które 
to reakcje zostały przez nich uświadomione i spisane. Porninę więc tu również, 
interesujące do pewnego stopnia, analizy, np. ich niekiedy nadto wyrazistych 
reakcji o charakterze mimicznym. 

Uczestnicy zajęć mieli okazję spotkać się z następującymi ugrupowaniami 
(w kolejności alfabetycznej): 

- Grupa Wyznaniowa "Śri Vidya", 
- Instytut Wiedzy o Tożsamości "Misja Czaitanii", 
- Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, 
- Religia Raeliańska w Polsce, 
- Starożytny i Mistyczny Zakon Różokrzyża A.M.O.R.C. (Stowarzysze-

nie A.M.O.R.C.), 
- Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, 
- Wiara Baha'f w Polsce, 
- Zachodni Zakon Sufii w Polsce. 
Nie doszło natomiast do realizacji, mimo wcześniejszych ustaleń, spotkań 

z przedstawicielami Kościoła Naturalnej Obecności (jeden z jego założycieli 
przesłał mi nagraną na kasetę magnetofonową obszerną wypowiedź i tomik 
swoich wierszy) oraz Klanu Ausrańskiego 

Przyjrzyjmy się przez chwil parę dominującym spostrzeżeniom i najczę
ściej pojawiającym się komentarzom, które zrodziły się pośród uczestników 
tych spotkań Zacznę od ogólnych uwag studentów, aby później przejść do pre
zentacji najczęściej formułowanych opinii i spostrzeżeń dotyczących poszcze
gólnych grup, w końcu zaś do prezentacji ich opinii o samych zajęciach. 
Prezentacja ta bazuje na blisko 90 obszernych wypowiedziach pisemnych o ob
jętości od 12 do ponad 40 stron standardowego maszynopisu, w ramach któ
rych komentarze spotkań z poszczególnymi grupami często różnią się zakresem 
poświęconego im miejsca. 

Uwagi ogólne 

W ramach luźnych i ogólnych spostrzeżeń na pierwsze miejsce wysuwają 
się te, które w syntetyczny sposób wskazują na "rzucające się w oczy" podo
bieństwa i różnice zachodzące pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. 
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Zdaniem studentów żadna z grup nie powinna być określana mianem destruk
cyjnej czy kontestującej zastaną rzeczywistość społeczną. Nawet jeśli niektóre 
z ugrupowań podejmują pogłębioną krytykę istniejących uwarunkowań spo
łecznych, to krytyka ta traktowana jest jako konstruktywna, zaś wiele poszcze
gólnych działań i akcji podejmowanych przez te ruchy zdaje się wykazywać 
orientację prospołeczną. Wielu studentów zwracało uwagę na to, iż nie spo
tkali się ani przez chwilę z podejściem propagującym np. rezygnację z prowa
dzonego przed konwersją życia rodzinnego czy zawodowego. Co więcej, jak 
przeczytałem, żadna z grup prezentujących się na spotkaniach nie przedstawi
ła takich elementów systemu wartości, które w sposób rażący odstawałyby od 
ogólnie przyjętych unormowań. Do typowych wypowiedzi studentów należy 
stwierdzenie, iż "propagowano raczej takie wartości jak miłość, sprawiedli
wość, harmonia, prawda, Bóg, odkrycie siebie, radość z życia, tolerancja, sza
cunek dla siebie i innych". Za inne wspólne niemalże wszystkim ugrupowaniom 
charakterystyki uczestnicy spotkań uznali to, iż posiadają one niewiele sztyw
nych, sformalizowanych zasad członkostwa oraz stosunkowo krótką tradycję 
istnienia w Polsce. 

Opisane zostały również jasno dostrzegalne odmienności. Mimo, iż domi
nującym sposobem prezentacji informacji był przekaz wyjaśniająco-opisowy, 
to dostrzegalne były różnice w sposobie prezentacji owych objaśnień. Poja
wiały się, ich zdaniem, poza prezentacjami czysto objaśniającymi, prezentacje 
emocjonalnie zaangażowane, niekiedy demagogiczne czy kiedy indziej "wręcz 
przypominające religijny obrzęd". Uczestnicy spotkań różnice te przypisywali 
nie tylko istniejącym z całą pewnością różnicom międzygrupowym, ale w jed
noznaczny sposób uznali, iż mogą one wynikać "z różnic osobowości i charak
teru samych prelegentów". Tego typu opinie świadczą do pewnego stopnia, 
jak uważam, o dojrzałości odbiorców przekazu, którzy próbują wprowadzić 
dystynkcje między depozytariuszem obrazu grupy a jej opisem. Często rów
nież wskazywali oni na spore różnice w liczebności i sposobie wewnętrznego 
zorganizowania poszczególnych grup. Niektórzy ze studentów zwracali rów
nież uwagę na różnice w zakresie "otwartości" poszczególnych ugrupowań na 
zewnętrzne środowisko społeczne. 

Odbiór prezentacji 

Większość raportów badawczych, obok rozbudowanych sprawozdań o sa
mych grupach wyznaniowych, zawierała analizy czy spostrzeżenia dotyczące 
treści i przebiegu spotkań z poszczególnymi przedstawicielami NRR. Ze wzglę
du na przyjęte tu ograniczenia nie będę prezentował samych grup, ale jedynie 
reakcje na w-ystąpienia ich przedstawicieli. Przyjrzyjmy si� dominującym uwa
gom tego rodzaju. Zacznijmy od Grupy Wyznaniowej "Sri Vidya". Studenci 
mieli możliwość wysłuchania założyciela grupy, będącego aktywnym nauczycie
lem jogi. Spotkanie to przebiegło nadzwyczaj spokojnie, nie wywołując szersze-
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go oddźwięku. Studenci w swych raportach określali to wystąpienie najczę
ściej jako nieco zagmatwany i skomplikowany wykład o jaźni i ciele, który mało 
kto w pełni zrozumiał. Niezrozumiałość ta dla wielu przekształciła się w pew
ne znudzenie, choć niektórzy wynurzenia tego rodzaju uznali za interesujące, 
przez swoją odmienność. Stosowany przez prelegenta język, jako że silnie 
uwikłany był w "terminologię konfesyjną" zrozumiały był tylko dla nielicz
nych. Niemalże jednogłośnie, Śri Vidya rozpoznana została jako grupa gło
sząca ideologię indywidualistyczną. 

Instytut Wiedzy o Tożsamości "Misja Czaitanii
" 

to grupa, z którą spotka
nie wywołało znacznie więcej komentarzy. W trzech spotkaniach uczestniczy
ła ta sama nauczycielka Misji, wydelegowana przez jego władze. Jej wystąpienie 
-w opiniach studentów- określone zostało jako prezentacja o silnym charak
terze perswazyjnym, co przejawiać miało się głównie w sposobie prezentacji, 
stosownym języku i próbach jawnego- przynajmniej dla studentów socjologii 

- nakłaniania słuchaczy do przyjęcia prezentowanego światopoglądu i sposo
bu myślenia. Jeszcze inni studenci uznali wręcz że Misja zaprezentowała się 
w sposób napastliwo-obronny, unikając niekiedy odpowiedzi na niewygodne 
pytania i udzielając odpowiedzi na pytania, które nie padły. Co bardziej rady
kalni w swych osądach studenci (szczególnie ci, którzy na każdym spotkaniu 
pytali o tolerancję w grupie dla stosowania silnych używek i o kwestie dotyczą
ce seksu) porównywali prezentację do sposobu komunikacji treści przez napa
stliwego domokrążcę czy wręcz "skrzyżowanie osobowości ojca Tadeusza 
Rydzyka z poglądami ortodoksyjnych purytan na ludzką seksualność". Inni 
uznali wręcz część tej prezentacji za swoiste kazanie religijne. Drażniła ich 
permanentna i niekiedy, ich zdaniem, agresywna obrona Misji podejmowana 
mimo, iż nikt w czasie spotkań nie atakował tego ruchu. Większość uczestni
ków spotkania zwróciła uwagę na to, iż prezentacja IWo T skupiła się na proble
mie dyskryminacji i za główny cel wystąpienia obrane zostało zneutralizowanie 
negatyvvnych opinii o Misji. Co ciekawe nauczycielka Misji, po doświadcze
niach dwóch poprzednich spotkań, wprowadziła znaczne modyfikacje stylu 
prezentacji. W trakcie trzeciego spotkania skupiła się ona przede wszystkim 
na wypowiedziach objaśniających, zaś prezentacja propagująca ograniczona 
została do zachęcania słuchaczy do bliższego zapoznania się z działalności<! 
Misji. T rzecie spotkanie zostało przez studentów odebrane w znacznie bar
dziej pozytywnym świetle. Studenci w wypowiedziach prezentowanych na tym 
spotkaniu dostrzegli także tego rodzaju elementy, które potencjalnie powo
dować mogły wzrost sympatii dla tego NRR. Po pierwsze, osoba prezentująca 
wyznanie posługiwala się prostym, komunikatywnym językiem, nie stroniąc 
od zwrotów i konstrukcji zdaniowych typowych dla "języka młodzieżowego". 
Jednocześnie wielu studentów uznało, iż w czasie tego spotkania prelegentka 
próbowała wprowadzać atmosferę zażyłości i swoistą nić porozumienia ze słu
chaczami oraz osobami zadającymi pytania. Niektórzy z nich uznali ją za oso
bę otwartą, komunikatywną, sprawiającą wrażanie osoby kompetentnej, 



Wybrane fragmenty konfrontacji: studenci a ... 263 

obdarzonej niezwykle silnym charakterem, która pragnie kontynuować za
dzierzgnięty w czasie spotkania kontakt. Jak pisze jedna ze studentek "Spo
tkanie zakończyło się częstowaniem ciasteczkami [ ... ] oraz zaproszeniem na 
autoprezentację organizowaną kilka dni później. Przez cały czas trwania spo
tykania gość podkreślał "niesektowość" tej grupy, uniwersalny i ponadczaso
wy charakter jej filozofii". IWoT najczęściej przez studentów opisywany był 
jako grupa o wyraźnej ideologii indywidualistycznej. 

W czasie spotkań z Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Krysz
ny wyznanie reprezentował Sekretarz Rady Polskiej Yatry (w dwóch na trzy 
spotkania z osobami towarzyszącymi). Analiza raportów badawczych wskazu
je na to; iż właśnie to spotkanie wywołało najwięcej zdziwienia i zaskoczenia. 
Wszyscy studenci przyszli na to spotkanie - na co wskazują ich wypowiedzi -
ze stosunkowo wyrazistym wyobrażeniem wyznawcy tego ruchu. Zaś perspek
tywa spotkania najwyższego duchownego tego wyznania w Polsce zdawała się 
wzmacniać oczekiwanie spotkania wyznawcy egzotycznej grupy wyznaniowej. 
Choć uczestnicy niezwykle chwalili sobie dużą dynamikę prezentacji, treściwy 
informacyjnie przekaz wiedzy, szeroki zakres danych faktograficznych o ru
chu, to zupełne zaskoczenie spowodowało to, iż osoba prezentująca- ich zada
niem- zupełnie nie przypominała "emanujących spokojem ludzi, rozdających 
jedzenie na koncertach". Wyrażana w ich wypowiedziach specyficznego ro
dzaju tęsknota za niezwykłością została w dużym stopniu w tym przypadku 
niezaspokojona. Pojawiły się porównania wystąpienia ze sprawnie przepro
wadzonym wykładem socjologicznym (w rzeczywistości najwyższy duchowny 
ruchu w Polsce jest socjologiem) czy interesującą prezentacją biznesmena. Dla 
niektórych osób owo zaskoczenie wywołane niezgodnością z rozpowszechnio
nym stereotypem powodowało, iż osoby te miały trudności z zaakceptowa
niem tego, iż nasz gość r z e c  z y w i ś  c i e jest członkiem ISCKON-u. 
Z drugiej strony, wydaję się, iż właśnie dzięki takiej prezentacji ruch ten przez 
studentów został silnie "oswojony''. Chwalili oni sobie jego przekonywujące 
wypowiedzi, żartobliwy i "wyluzowany" styl konwersacji oraz daleko posuniętą 
autoironię. Wielu osobom spodobał się stosowany przez prelegenta zwrot 
"wierzymy, że .. ,", który nie epatował wypowiedziami emocjonalnymi. Grupa 
charakteryzowana była jako zbiorowość o dominującej ideologii grupowej. 
Niezgodność ze stereotypem, specyficznego rodzaju rozczarowanie ową nie
zgodnością doprowadziło jedną z osób do przerzucenia niechęci do socjolo
gów na sekretarza Rady Polskiej Yatry: "NUDA!!! Suchy socjologiczny wykład 
w niczym nieprzypominający spotkania z przedstawicielem mocno uducho
wionej organizacji religijnej. Opuściłam wykład mocno zdegustowana uświa
damiając sobie jednocześnie jak bardzo moje wyobrażenie o świecie 
przesiąknięte jest stereotypami. Zamiast śpiewu i kwiatów- SOCJOLOG". 

Stosunkowo mało komentarzy pojawiło się natomiast w relacjach ze spo
tkania z Religią Raeliańską. W czasie spotkania z Przewodnikiem Raeliań
skim na Polskę dominującą reakcją była zdziwienie "ufologicznym" aspektem 
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opisywanych przez prelegenta przekonań dotyczących początków jak i przy
szłości ludzkości, nieodłącznie ponoć związanej z "gośćmi z kosmosu". Dla 
niektórych z uczestników zajęć Raelianie to jeden z dwóch odwiedzających 
nas ruchów, które najbardziej pasują do dominujących w prasie popularnej 
stereotypów "sekty". Z drugiej strony, studenci wskazywali na to, iż prelegent 
zdawał się w sposób rzeczowy (cokolwiek to miałoby tu oznaczać) i szczegóło
wy opowiadać o kosmitach. Drażnił ich natomiast sam sposób prezentacji tre
ści, w dużej mierze - w pierwszej części spotkania - opierający się na 
odczytywaniu notatek oraz dostrzeżony brak charyzmy u osoby prezentującej. 
Natomiast sam Ruch Raeliański najczęściej uznawany był za ruch społeczny 
o wyraźnym charakterze utopijno-mesjanistycznym. Dla większości studentów 
było to mimo wszystko intrygujące spotkanie, do tego było to jedyne spotka
nie "kosmiczne". 

Jak do tej pory doszło do jednego spotkania z przedstawicielami Stowa
rzyszenia A.M.O.R.C. Ze względu na niejawny charakter tego Stowarzysze
nia i niezwykle rzadką możliwość bezpośredniego kontaktu z jego oficjalnymi 
przedstawicielami spotkanie to wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie stu
dentów. Zdaniem jednakże większości jego uczestników ich ciekawość nie 
została zaspokojona w wystarczającym zakresie. Opowieść Różokrzyżowców 
okazała się w odbiorze nazbyt ogólnikowa, zaś sama grupa najczęściej opisy
wana była jako posiadająca silnie pluralistyczny charakter, choć jej specyfika 

-poza ogólnymi charakterystykami -jest niejasna. Nowością okazał się dla 
studentów wiek osób prezentujących ten ruch. Zarówno pani Prezes jak i wy
kładowca Sto\\arzyszenia byli w wieku rodziców studentów, stanowiło to wy
raźną odmianę w odniesieniu do stosunkowo młodego wieku przedstawicieli 
pozostałych grup. 

Spotkanie z wydelegowanym przedstawicielem Stowarzyszenia Chrześci
jańskiej Nauki wywołało w raportach badawczych wiele niepomyślnych reak
cji oceniających styl prezentacji, co związane było zapewne z "przerywanym" 
sposobem narracji oraz często niejasnymi wypowiedziami. Silne zaintereso
wanie wzbudzały wszelkie wątki dotyczące leczniczo-terapeutycznych zabie
gów praktykowanych w Stowarzyszeniu oraz zaprezentowana przez prelegenta 
ogólna wizja akceptowanej przez ten NRR rzeczywistości. Dwie jednakże do
datkowe kwestie spotkały się z nieprzychylnym odbiorem. Pierwsza, to zwróce
nie szczególnej uwagi na to, iż prelegent skupił się na opowieściach o cudownym 
leczeniu, sam zaś słaniał się na nogach z powodu grypy. Druga, to nieudziela
nie odpowiedzi na wiele bardziej szczegółowych pytań, ze względu- jak zosta
liśmy poinformowani-na brak stosownych upoważnień ze strony macierzystej 
organizacji, tj. Pierwszego Kościoła Chrystusa, Naukowca w Bostonie. 

Stosunkowo przychylnie opisane zostały trzy spotkania z przedstawiciela
mi Wiary Baha'f. Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie z przedstawiciela
mi wyznania przyznającego się do kontynuacji religijnej tradycji islamu. Przekaz 
treści dokonany przez gości generalnie oceniony został jako sprawiający wra-
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żenie obiektywnego, zorientowanego na fakty oraz unikającego języka propa
gandy. Osoby te zostały uznane za sprawiające dobre wrażenie, pełne niewy
muszonej skromności, choć sama ich opowieść wielu osobom wydawała się 
nieco monotonna. Sporo studentów uznało bahaizm za "prostą, radosną reli
gię o uniwersalistycznym przesłaniu". Ideologia grupy określona zastała jako 
wybitnie prospołeczna. Spotykanie z bahaitami -jak deklarowało to później 
wielu uczestników spotkania - zmieniło w niektórych sposób patrzenia na is
lam w ogólności, nawet mimo wiedzy o silnej nieortodoksyjności tego wyzna
nia. W ramach trzeciego z kolei spotkania z tą grupą zaprezentowały ją nowe 
dla nas osoby. Tym razem ich wystąpienie uznane zostało przez studentów za 
nieco nużące, gdyż nasi goście skupili się niemal wyłącznie na omówieniu hi
storii tej religii. 

Relacje z ostatniego, w kolejności alfabetycznej, spotkania dotyczą odwie
dzin nauczyciela Zachodniego Zakonu Sufii, wydelegowanego przez jego pol
skie władze. Dla większości uczestników kursu to właśnie spotkanie wywarło 
największe wrażenie, być może właśnie dlatego, iż zgodnie z deklaracjami, 
zaspokoiło ich wyobrażenia niezwykłości. Studenci uznali, iż treść opowieści 
naszego gościa w zasadzie nie zawiera zbyt wielu "technicznych" informacji 
o organizacyjnym aspekcie ruchu sufickiego w Polscc. Większość z uczestni
ków spotkania uznała, iż właśnie to wystąpienie przepełnione było najbardziej 
"wygenerowaną przez nauczyciela Sufii" atmosferą skupienia i wyciszenia, zaś 
sama jego wypowiedź koncentrowała się głównie na prezentacji podstawo
wych idei sufizmu i zasad sufickiej filozofii. Studenci określali wręcz, ż.e mieli 
do czynienia nie tyle z przekazem informacji, co z przekazem duchowym. Na 
wielu porażające wrażenie wywarły pieśni intonowane przez gościa i nieliczne 
przykłady "pracy z dźwiękiem". Przedstawiciel ZZS wywołał spore zaintereso
wanie słuchaczy, którzy później mówili o tym, iż potrafił on doskonale skupić 
na sobie uwagę i panować nad grupą. Zakon uznany został za grupę o ideolo
gii indywidualistycznej. To, co ujrzeliśmy -jak napisał jeden ze studentów -
"to przesiąknięty mistycyzmem, uduchowiony przekaz nauczania Sufich, na
cisk na duchowo-mistyczne doświadczenie, a nie na konieczność uczestnicze
nia w grupie". Wiele osób wskazując na uduchowiony, kaznodziejski sposób 
mówienia, pełen długich przerw, spojrzeń kierowanych w dal, patetyczny -
choć urozmaicony żartami -styl wypowiedzi stwierdziło, iż ten właśnie du
chowny uosabiał wyobrażenie o członkach NRR. 

Spotkania oraz zmiany 

Zasadniczym, jawnym celem spotkań była prezentacja konkretnych ugru
powań czy wyznań religijnych, ich wewnętrznej struktury, organizacji, podsta
wowych społecznych charakterystyk osób doń należących, jak również 
wybranych kwestii światopoglądowych. Studenci jasno postrzegali i zdawali 
sobie sprawę z tego, iż wszyscy goście starali zaprezentować się w jak najłep-
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szym świetle. Jednocześnie ze względu na charakter spotkań oraz słuchaczy 
zdawali się oni być żywo zainteresowani rzetelnym przekazem informacji. 
W zasadzie wszyscy uczestnicy kursu byli z jego przebiegu zadowoleni, choć 
dla wielu badawczy aspekt zajęć sprawił sporo kłopotów. Wielu z nich dekla
rowało radykalne poszerzenie własnej wiedzy o NRR w ogólności, jak i wiedzy 
faktograficznej o poszczególnych grupach. Co ważne, zdecydowana większość 
studentów pozytywnie oceniała również doświadczenie, mimo, że ograniczo
ne, kontaktu z wybranymi przedstawicielami konkretnych ruchów. Wydaje się 
również, że przynajmniej niektóre dotychczasowe wyobrażenia moich studen
tów o NRR uległy zasadniczym przeobrażeniom. Przyjrzyjmy się ich kilku 
wypowiedziom na ten temat. 

Nie zmieniło się moje nastawienie, znałem podstawowe założenia grup z lite
ratury i traktowałem je z dystansem. Oczekiwalam rzeczy niezrvykłych i niesa
mowitych, a te się nie pojawiły. (. .. ) Zmienił się mój obraz ISCKON-u, moje 
wcześniejsze kontakty spowodowały, że rvyznawców Kryszny pamiętam jako ubra
nych w swoje tradycyjne stroje, rvykonujących mantrę przed tłumem podskaku
jących ludzi i spacerujących między rozstawionymi namiotami z wozem 
zaprzęgniętym w krowę. Stąd zrozumiałe chyba moje zdziwienie na widok pana 
( ... )w garniturze, z praca doktorską w ręku i telefonem komórkorvym. 

Przed zajęciami moja wiedza o NRR była potoczna. Nie znałem większości 
grup. Nie przypuszczałem też jaki dystans kulturowo-ideowo-epistemologiczny 
dzieli przybyłych gości od kultury, w której żyję. Niejednokrotnie moje wstępne 
założenia lub posiadana wiedza o jakiejś grupie okazywały się zupełnie chybio
ne. Zrozumiałem jak niebezpieczne może być rvyrokowanie o czymś lub o kimś 
bez pełnej wiedzy. [ . .. } Zobaczylem jak skrajnie odmienne spojrzenie na §wiat 
mogą mieć ludzie żyjący w tym samym miejscu co ja. 

Nie zmieniło się moje wyobrażenie o funkcjonowaniu ISKCON, ale dzięki 
prelegentowi zmieniło się moje przekonanie o tym jakie osoby mogą funkcjono
wać w obrębie tego ruchu; zniechęciłem się do Misji; Bahaici zaciekawili mnie 
swoją skromno§cią i miłym podejściem. Zwiększyła się moja tolerancja na inne 
wiary i religie. Nabrałam ogromnego szacunku do ludzi, którzy postępują inaczej 
niż ja, ale zgodnie z zasadami rvyznania. 

Wiedza uzyskana na kursie zwiększyła moją tolerancję wobec tych ruchów. 
Przekonałam się, jakie jest spojrzenie na świat poszczególnych odłamów religij
nych. Mogę nawet zmyzykować sMierdzenie, iż zaczęłam zupełnie inaczej wi
dzieć zjawiska, jakimi s q nowe rvyznania religijne. Otóż okazuje się, że członkowie 
tych grup, to nie żadni szarlatani, czy znudzone rzeczywistością snoby, ale zwykli, 
szarzy ludzie szukający swojej drogi do Boga. Święcie wierzą w swój cel i staran
nie usiłują go realizować. Muszę przyznać, że niektórzy robili to z żarliwością, 
której rvyraźnie brakuje mi u moich współr�-yznawców. Na zakończenie pragnę 
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zaznaczyć, że mimo wszystko, nie zamienam zmieniać mojego 'W)'Znania i przy
należności religijnej, choć z pewnością życzliwszym okiem będę patrzyła na ru
chy religijne w przyszłości. 

Podsumowanie 

Istnieje zapewne kilka możliwych do przytoczenia powodów dla których 
nie powinno doprowadzać się do kontaktowania studentów z przedstawiciela
mi grup religijnych o odmiennej od dominującej w naszym kraju tradycji kul
turowej, w tym religijnej. Znane są możliwe skutki tego rodzaju kontaktów 
międzykulturowych. Nie w tym jednakże tu rzecz. Uważam, że zaprezentowa
na tu na bardzo skromnym przykładzie, można by rzecz, antropologizacja dy
daktyki socjologii - także w aspekcie badawczym - otwiera wiele możliwości 
niedostępnych w ramach działań podejmowanych w czasie tradycyjnego wy
kładu akademickiego czy konwersatorium. Zajęcia tego rodzaju wprowadzają 
możliwość, choć nadal ograniczonej, to przynajmniej bezpośredniej, konfron
tacji wiedzy o przedmiocie poznania z nim samym. Ten sposób poznawania 
świata zdaje się być nie tylko w wielu aspektach ciekawszy, ale rodzący rów
nież określonego typu konsekwencje etyczne. Moi studenci, powołując się na 
ogólnie dostępną wiedzę o NRR twierdzą, że bezpośredni kontakt z przedsta
wicielami różnorodnych ugrupowań religijnych zapobiega "demonizacji" zja
wiska i zezwala na bardziej obiektywne oraz rzetelne podejście do kwestii 
religijnych mniejszości kulturowych oraz przyczynia się do ogólnego wzrostu 
postaw tolerancyjnych i szacunku dla odmienności. Dla wielu uczestników tych 
zajęć stały się one spotkaniami z ludźmi, "którym udało się wyrwać spod ogra
niczeń uniformizującej wszystko kultury masowej, którzy sprzeciwili się domi
nującemu w Polsce modelowi religijności

"
. Dla wielu uczestników kursu 

spotkania te wywołały również konieczność konfrontacji własnego światopo
glądu z tym, który był prezentowany w czasie zajęć. Dla jednych konfrontacja 
ta była miła, dla innych nie. Jednakże chyba nikt nie pozostał wobec nich obo
jętny. Niektórzy ze studentów musieli stanąć wobec obaw własnych rodziców, 
którzy na wiadomość o zapisaniu się na ten kurs przez ich pociechy, pełni 
rodzicielskiej miłości i gazetowych stereotypów odradzali takie posunięcie. 

W opasłych tomach teorii socjologicznych i monograficznych opisach 
konkretnych przypadków odnaleźć można spore pokłady "prawdy" o mecha
nizmach życia społecznego oraz fascynujące opowieści i zaskakujące ich inter
pretacje. Jednakże zdawać sobie trzeba sprawę z tego, iż nawet najdokładniejsze 
opisy rytualnej w charakterze seksualnej inicjacji nijak mają się do jej przeży
wania i doświadczania, iż przepełnione grozą opisy wyczynów szalejącego tłu
mu nijak mają się do emocji wywoływanych przez współuczestnictwo w tych 
zdarzeniach. Rzecz jasna nie wszyscy muszą przejść inicjację seksualną, nie 
wszyscy powinni doświadczyć, jak mawiał George Simmel, oddziaływania psy-
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chicznej homofonii tłumu, ale i nie wszyscy muszą uprawiać socjologię gabi
netową. Czasem więc zapewne warto stanąć twarzą w twarz z nieznanym, o ile 
pozostajemy świadomi potencjalnych zagrożeń, jak i rozkoszy płynących z mniej 
zapośredniczonego poznania. 
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