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Wprowadzenie
Temat nowych ruchów religijnych i sekt wywołuje liczne polemiki, m.in. w śro

dowisku publicystów, naukowców. Autorzy, piszący do Cultic Studies Journal, czę
sto poszukują uzasadnień dla tezy o destrukcyjnym wpływie tzw. sekt na funkcjo
nowanie psychospołeczne wyznawców. Inni, którzy zamieszczają artykuły w Journal 
for the Scientific S tudy of Religion, zazwyczaj unikają pojęcia „sekta", „kult" jako 
pejoratywnych, oraz dowodzą nieszkodliwości bądź terapeutycznego charakteru no
wych ruchów religijnych. Aby nie utknąć na poziomie terminologii, dla potrzeb 
obecnego studium pozostano przy, rozpowszechnionym zwłaszcza w literaturze so
cjologicznej, terminie „nowe ruchy religijne" (zob. np. Bromley i Hammond, 1987; 
Barker, 1997). Odnosić się on jednak będzie tylko do tych nowych ruchów religij
nych, które: 1) posiadają wyrażną strukturę organizacyjną -  tak jak tzw. ruchy kul
towe w trójpodziale ruchów religijnych Starka i Bainbndge'a (1979); 2) z powodu 
posądzeń o „pranie mózgu" czy „psychomanipulację" (zob. np. Barker, 1997; Dok
tór, 1999) stały się przedmiotem społecznych kontrowersji.

W niniejszym opracowaniu najpierw dokonano przeglądu dotychczasowych 
rezultatów badań, eksplorujących związki między cechami środowiska nowych 
ruchów religijnych a właściwościami psychologicznymi ich członków. Następnie 
zaprezentowano badania własne, w których poszukiwano zbieżności między spe
cyfiką różnych typów nowych ruchów religijnych a cechami osobowości ich byłych 
uczestników. Eksploracja właśnie tego obszaru może poszerzyć wiedzę o osobowo
ściowym „dopasowaniu"/„niedopasowaniu" do różnych środowisk religijnych i tym 
samym pogłębić rozumienie zjawiska wiązania się z niektórymi, bardziej kontro
wersyjnymi grupami religijnymi.

Saliba (1985; za: Doktór, 1999) podaje, iż literatura naukowa dotycząca psycho
logicznych aspektów uczestnictwa w nowych ruchach religijnych z lat 70. i pierw
szej potowy 80. obejmuje około ośmiuset pozycji. Doktór (tamże) szacuje, iż od 
tamtego czasu uległa niemal podwojeniu, Jednak zauważa, że zdecydowana więk
szość publikacji posiada charakter spekulatywny, a jedynie nieliczne spośród nich 
odwołują się bezpośrednio do jakościowych lub ilościowych badań empirycznych. 
Te z kolei, w ocenie Doktóra, koncentrują się głównie wokół analiz zdrowia psy
chicznego aktualnych lub byłych wyznawców. W nieco mniejszym stopniu eksplo
rowany jest obszar uwarunkowań przynależności do nowych ruchów religijnych 
(m.in.: motywów przystępowania, predyspozycji rodzinnych i osobowościowych 
oraz wpływu grupy). Dopiero gdzieś na marginesie obu trendów badawczych au
torzy zwracają uwagę na kompatybilność właściwości psychologicznych jednostki 
i charakteru grupy.

Na przykład kompulsywny rys osobowości członków Międzynarodowego Towa
rzystwa Świadomości Kryszny (Poling i Kenny, 1986; za: Doktór, 2001; Weiss 
i Mendoza, 1990; Doktór, 2000; za: Doktór, 2001) -  zdaniem Doktóra (2001) -  zda
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je się przystawać do, charakterystycznych dla tej grupy norm  zobowiązujących 
wyznawców do skrupulatnego przestrzegania licznych rytuałów religijnych, praw
dopodobnie pełniących rolę obronną przed doznawaniem lęku.

W innych badaniach, przeprowadzonych na 33 wyznawcach Międzynarodowe
go Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON-u), Powałka (1996) wykazała, iż 
respondenci odznaczali się bardziej zewnętrzną lokalizacją kontroli (mierzoną przy 
pomocy skali LOC z Kwestionariusza Poczucia Kontroli „Delta" Drwala) niż uczest
nicy Kościoła Zjednoczeniowego i ruchów katolickich. Według autorki badań, 
otrzymane wyniki mogły mieć związek ze strukturą organizacyjną ISKCON-u (pod
porządkowaną prezydentowi świątyni oraz mistrzowi duchowemu) sprzyjającą 
osobom o zewnętrznej lokalizacji kontroli bądź z nakładaniem  się pytań testo 
wych na doktrynę grupy, w której Bóg jest traktowany jako „Największy Kontroler" 
(tamże).

Inne orientalne grupy, oparte na kulcie przywódcy, są w badaniach wyznawców 
rzadziej reprezentow ane. W badaniach Powałki (1996) 43-osobowa grupa człon
ków Kościoła Zjednoczeniowego Sun Myung Moona w porównaniu z grupą człon
ków ISKCON-u, ruchów katolickich i studentów, uzyskała wyższy wskaźnik siły ego 
(mierzony Kwestionariuszem Siły Ego F. Barrona). Zdaniem autorki, prawidłowość 
ta może wiązać się z doktryną Kościoła Moona, podkreślającą wagę osobistej odpo
wiedzialności za budowanie Królestwa Bożego na ziemi, która może przyciągać lub 
selekcjonować osoby o dobrze zintegrowanej osobowości.

Związki cech osobowości wyznawców i doktryny innego wschodniego ruchu re
ligijnego jeszcze wyraźniej podkreślił Doktór (1991), analizując rezultaty badania 
21 uczestników grupy Brahma Kumaris. Respondenci odznaczali się wyższym po
czuciem sensu życia (w teście Poczucia Sensu Życia PLT) niż uczestnicy 4 innych 
ruchów religijnych i parareligijnych oraz wyższym narcyzmem (mierzonym Kwe
stionariuszem  Osobowości Narcystycznej NPI) niż buddyści zen. Zdaniem Doktóra, 
doktryna ruchu Brahma Kumaris zawiera wiele elem entów  „narcystycznych" (np. 
boski charakter ruchu, wybraństwo członków, ekskluzywizm duchowy), które 
mogą w znacznym stopniu decydować o narcystycznym obrazie własnego „ja" 
uczestników. Z drugiej strony, doktryna ruchu, poprzez swą względnie największą 
wyrazistość, może dostarczać wyznawcom „głębszego poczucia sensu życia niż 
akonceptualne ujęcia charakterystyczne dla zen i taoizmu" (tamże).

Zdecydowanie odmienną grupę nowych ruchów religijnych zdają się stanowić 
fundamentalistyczne ugrupowania chrześcijańskie, oparte na zachodniej tradycji re
ligijnej. Yeakley (1982) poddał badaniom testem  Meyers-Briggs bardzo liczną grupę 
835 członków Bostońskiego Kościoła Chrystusowego. Okazało się, że wśród wyznaw
ców wystąpiła dominacja określonego typu osobowości: ekstrawertywno-zmysłowo- 
-uczuciowo-oceniającego. Tymczasem w grupie 93 inicjowanych członków ISKCON-u, 
przebadanej przez Polinga i Kenny'ego (1986; za: Doktór, 2001) dominował intro- 
wertywno-zmysiowo-myśląco-oceniający typ osobowości. Porównanie obu rezulta
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tów badań, zgodnie z regułami interpretacyjnymi testu Meyers-Briggs (tamże), 
wskazuje, że członkowie fundamentalistycznej grupy chrześcijańskiej byli bardziej 
ekstrawertywni oraz uczuciowi, zorientowani na ludzi; natomiast wyznawcy kultu 
guru -  introwertywni oraz myślący dychotomicznie, zorientowani na zasady.

Do podobnych wniosków doszedł Rohmann (1999), który na podstawie badania 
kwestionariuszowego rodzin 110 członków różnych nowych ruchów religijnych za
obserwował, że do grup fundamentalistyczno-chrześcijańskich najczęściej przystę
powały osoby posiadające dużą potrzebę znalezienia się we wspólnocie, natom iast 
do grup skoncentrowanych na guru -  introwertywne, poszukujące doktryny wyja
śniającej rzeczywistość.

Wykryte w powyższych badaniach ukierunkowanie członków orientalnych grup 
na zasady czy doktrynę wyjaśniającą rzeczywistość niektórzy autorzy tłumaczą 
słabszym osadzeniem w tradycyjnym wzorcu kulturowo-religijnym, wynikającym 
m.in. z braku ojca w wychowaniu (Doktór, 1984, 1985; Poling i Kenny, 1986; za: 
Doktór, 2001). Doktór (1985) uważa, że „brak ojca, który pełni rolę symbolu porząd
ku społeczno-kulturowego, utrudnia internalizację dominującego wzorca kulturo
wego i skłania do poszukiwań alternatywnych rozwiązań religijnych". Jak dotąd nie 
sprawdzano jednak, czy zaabsorbowanie nietradycyjnymi (niekonwencjonalnymi) 
ideami religijnymi można wyjaśniać także innymi, pozaśrodowiskowymi czynnika
mi, np. osobowościowymi.

Występowanie różnic osobowościowych u konwertytów przystępujących do 
orientalnych (krysznaizm, bahaizm) i bardziej tradycyjnych (judaizm, chrześcijań
stwo) ruchów religijnych podkreślała również Ullman (1982; za: Doktór, 1999). Na 
podstawie badania standaryzowanym wywiadem 40-osobowej próby wykazała, że 
trudności emocjonalne konwertytów na judaizm i chrześcijaństwo (grupa 20 osób) 
miały bardziej sytuacyjny charakter, związany ze specyficznym stresorem  w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym konwersję; natom iast w przypadku bahaitów i krysz- 
naitów (grupa 20 osób) charakter bardziej trwały i związany ze strukturą osobowości. 
Autorka w swoim opracowaniu bliżej nie charakteryzowała struktury osobowości, 
która mogłaby sprzyjać trudnościom emocjonalnym konwertytów do grup oriental
nych. Obszar ten  także warty je s t dalszej eksploracji.

Inne rezultaty badawcze wskazują, że nasilenie określonych właściwości psy
chologicznych osób przystępujących do nowych ruchów religijnych może wiązać 
się nie tylko z typem  grupy, ale także ze stażem  uczestnictwa lub czasem od odej
ścia z określonej grupy

Staż uczestnictwa dodatnio korelował np. ze wzrostem  dobrego samopoczucia 
u członków Kościoła Zjednoczeniowego (Galanter, 1980), spadkiem  niepokoju 
i wzrostem  poczucia sensu życia u wyznawców Brahma Kumaris (Doktór, 1991), 
wzrostem  poczucia sensu życia u członków ISKCON-u (Stones i Philbrick, 1980; za: 
Doktór, 1999); ale też pozostawał w pozytywnym związku z tendencją członków 
Kościoła Zjednoczeniowego i Kościoła Scjentologicznego do pokazywania się w lep
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szym świetle (Kuner, 1981; Ross, 1988), wzrostem  zewnętrznej lokalizacji kontro
li u członków ISKCON-u (Powałka, 1996) oraz nasilaniem  się wskaźników ekstra- 
wersji u wyznawców Bostońskiego Kościoła Chrystusowego (Yeakley, 1982). Z ko
lei czas od odejścia z grupy dodatnio korelował ze spadkiem neurotyzmu 
i wzrostem  ekstraw ersji u byłych członków Kościoła Uniwersalnego i Tryumfują
cego (Gasde i Block, 1998).

Powyższe rezultaty badań dowodzą, że zmienne tem poralne mają swój udział 
w modyfikacji nasilenia różnych właściwości psychologicznych członków nowych 
ruchów religijnych. Powstaje jednak bardziej szczegółowe pytanie; jakiego typu 
doświadczenie, związane z długością czasu pobytu w grupie, wpływa modyfikują
co na pomiar tych właściwości?

Według Galantera, Rabkina, Rabkin i Deutscha (1979), takim doświadczeniem 
może być zaangażowanie religijne. Autorzy zaobserwowali, że wraz ze wzrostem 
zaangażowania religijnego (mierzonego za pomocą Religiosity Scale) członków Ko
ścioła Zjednoczeniowego spadało nasilenie objawów neurotycznych oraz wzrastał 
poziom dobrego samopoczucia.

Z kolei Weiss i Mendoza (1990) pośrednio sugerują, że wymiarem pośredniczą
cym między cechami jednostek a czasem pobytu we wschodnim ruchu religijnym 
może być akulturacja. Autorzy skonstruowali narzędzie do pomiaru akulturacji do 
ISKCON-u (Al -  Aculturation Index), w skład którego weszły itemy dotyczące die
ty, stylu ubierania się, koncepcji małżeństwa, obyczajowości seksualnej, kształce
nia, nadaw ania imion dziecku, dysponowania czasem i pieniędzmi, przekonań 
i praktyk religijnych. Okazało się, że wraz ze wzrostem  poziomu akulturacji do 
ISKCON-u u kobiet nasilała się em patia i pozytywny nastrój; natom iast u mężczyzn 
w zrastała kompulsywność, empatia, tendencja do zniekształcania odpowiedzi, do
bre samopoczucie, pozytywny nastrój oraz satysfakcja z życia (tamże).

Zarówno Galanter, Rabkin, Rabkin i Deutsch (1979), jak Weiss i Mendoza
(1990), w dużej mierze na podstawie ww. rezultatów, wnioskują o generalnie ko
rzystnych psychologicznie terapeutycznych efektach przynależności do niektórych 
nowych ruchów religijnych. Tymczasem wyniki innych badań wskazują na raczej 
niekorzystne psychologicznie doświadczenia pobytu w podobnych środowiskach, 
m.in.: silna presja grupy (Yeakley, 1982; Langone, 1994), wysoka kontrola życia 
osobistego (Weishaupt i Stensland, 1997), traum a (Chambers, Langone, Dole i Gri
ce, 1994; Gasde i Block, 1998). Wydaje się zatem  zasadne postawienie pytania: ja 
kie psychologiczne właściwości (np. cechy osobowości) mogłyby sprzyjać poprawie 
samopoczucia, nastroju czy satysfakcji z życia w środowisku religijnym, które czę
sto (po jego opuszczeniu) postrzegane jest jako restrykcyjne? Być może pewne ce
chy osobowości pozwalają w mniejszym stopniu doświadczać presji i restrykcyjno- 
ści grupy. Przybliżeniu się do odpowiedzi na to pytanie może służyć eksploracja 
związków między cechami osobowości wyznawców a poczuciem autonomii w gru
pie oraz percepcją jej restrykcyjności.
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W badaniach własnych poszukiwano zatem związków między cechami osobowości 
a uczestnictwem  w różnych ruchach religijnych oraz między cechami osobowości 
a poczuciem autonomii w grupie i percepcją restrykcyjności grupy. Podłożem teo
retycznym badań jest czynnikowa koncepcja osobowości. U jej podstaw  tkwi zało
żenie, że poddając analizie czynnikowej dane, wywodzące się z tzw. języka potocz
nego, można uzyskać konstrukty teoretyczne, które bezpośrednio „wywodzą się 
z rzeczywistości" i są wygodne w jej opisie. W badaniu wykorzystano wielowymia
rowe narzędzie do badania, w większości względnie stałych, cech (czynników) oso
bowości (16 PF Cattella) oraz dwie metody we własnym opracowaniu (Skalę Poczu
cia Autonomii w Grupie i Skalę Percepcji Restrykcyjności Grupy), umożliwiające 
pogłębiony opis doświadczenia „wolności psychologicznej" w środowisku nowych 
ruchów religijnych -  również w ujęciu czynnikowym. Badaniu poddano byłych 
uczestników siedmiu różnych ruchów religijnych. Ruchy te  przyporządkowano do 
trzech typów:

1. Kult przywódcy (grupy o silnie zarysowanej roli przywódcy)
Podstawą wyodrębnienia tego typu była charyzmatyczna męska postać kierują

ca (bądź do niedaw na kierująca) grupą, stanowiąca dla wyznawców wzór do naśla
dowania i obiekt kultu. Przyporządkowano tu  trzy grupy: Kościół Zjednoczeniowy, 
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kry szn y  (ISKCON) oraz Rodzinę  (po
przednie nazwy tej grupy: Dzieci Boga, Rodzina Miłości).

Sun Myung Moon, założyciel Kościoła Zjednoczeniowego, uważany jest przez 
swoich wyznawców za Mesjasza, który kontynuuje nieudaną misję (Jezusa) zało
żenia idealnej rodziny i bezgrzesznego społeczeństwa; czczony jest jako „prawdzi
wy ojciec nowej ludzkości". Założyciel ISKCON-u, Prabhupada, przed śmiercią 
w 1977 roku przekazał kierownictwo swoim kilkunastu uczniom, którzy -  tak jak 
on -  pełnią rolę mistrzów duchowych (guru). Wyznawcy powinni nawiązać z któ
rymś z nich duchową więź oraz zobowiązani są do posłuszeństw a i oddawania im 
boskiej czci. Dawid Berg (umarł w 1994 roku), założyciel Rodziny, jako „ostatni 
prorok boski na ziemi", do tej pory nazywany jest w ruchu „Ojcem Dawidem" lub 
„tatą", a wspólne czytanie jego proroczych listów jest istotnym  elem entem  konsty
tuującym  ruch.

Wszystkie trzy organizacje religijne powstały w latach 50. bądź 60. w USA i ak
tualnie m ają zasięg międzynarodowy. Oparte są na różnych tradycjach religijnych: 
wedyjskiej z drobnymi elem entam i chrześcijańskiej (ISKCON), połączeniu tradycji 
chrześcijańskiej z taoistyczno-konfucjańską (Kościół Zjednoczeniowy), chrześcijań
skiej z drobnymi elem entam i tradycji orientalnych (Rodzina). Grupy te, oprócz 
koncentracji na kulcie przywódcy, charakteryzują się także stosunkowo największą 
spoistością oraz wspólnotową organizacją życia (styl życia, praca, rozkład dnia pod
porządkowane są bezpośrednio regułom grupowym) (Goswami, 1992; Beźnic, 1997; 
Kubiak, 1997; Yernette, 1998).
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2. Typ apokaliptyczny (grupa Świadków Jehowy)
Do niniejszego typu przyporządkowano, liczącą ponad 100 lat, grupę Świadków  

Jehowy  (pełna nazwa: „Strażnica" -  Towarzystwo Biblijne i Traktatowe). Wydaje 
się, że doświadczanie religijności, oparte na strachu, może bardziej charakteryzo
wać to ugrupowanie niż inne. Kolejne term iny końca świata, wyznaczane przez 
„Ciało Kierownicze", zdaniem niektórych autorów (np. Fels, 1996; Franz, 1997) mają 
utrzymywać wyznawców w stanie strachu i mobilizować do większej aktywności na 
rzecz grupy.

Byli członkowie relacjonują utrzymujące się, podczas pobytu w grupie, do
świadczenie strachu przed kontrolą starszych zboru, wykluczeniem z organizacji 
(Kuncewicz, 1999). Istotną rolę w osłabianiu poczucia bezpieczeństwa zdaje się 
pełnić także koncentracja grupy na negatywnych zjawiskach społecznych (zauwa
żalna w regularnie wydawanych i rozprowadzanych periodykach: „Strażnica" 
i „Przebudźcie się"), sprzyjająca dychotomizacji rzeczywistości na dobrą i idealną 
(w grupie) oraz złą i zagrażającą (poza grupą).

Choć Świadkowie Jehow y  wywodzą się z nurtu  protestancko-adwentystyczne- 
go, koncepcja Boga-Jehowy posiada raczej charakter starotestam entalny. Jehowa 
w przekonaniu wyznawców to przede wszystkim Bóg surowy, karzący, mający 
wzgląd raczej na teokratyczną organizację niż pojedynczego człowieka. Stąd może 
wynikać, podkreślane przez wielu autorów (np. Chretien i Bergman, 1990; Franz, 
1997; Bagiński, 1999), „talmudyczne" nagrom adzenie wielu przepisów (szczegóło
wych nakazów i zakazów) i nasilona biurokratyzacja życia. Tego rodzaju struktura 
grupy może sprzyjać z jednej strony nasilaniu się poczucia winy z powodu zanie
dbywania licznych obowiązków, a z drugiej -  strachu przed sankcjami, nałożonymi 
przez starszych zboru bądź tzw. Komitet Sądowniczy (tamże).

3. Typ charyzmatyczny (grupy charyzmatyczne)
Kryterium w yodrębnienia tego typu była, przyjęta w grupie, norm a spontanicz

nego i optymistycznego doświadczania własnej religijności (w postaci np. wylania 
Ducha św„ otrzym ania charyzmatów, uzdrowienia itp.). Zaklasyfikowano tu  trzy 
wspólnoty chrześcijańskie o nazwach: Ezechiasz, Wspólnota Jana Chrzciciela, Noe.

W przeciwieństwie do grupy Świadków Jehowy, ruchy charyzmatyczne zdają się 
koncentrować na sferze przeżyciowej oraz w mniejszym stopniu poddawać ją kontro
li. Stąd do ich specyfiki należały m.in.: praktyka szafowania proroctwami, dowolność 
ich interpretacji, obietnice cudów, optymistyczne ogłaszanie uzdrowień członków 
wspólnoty, publiczna spowiedź, praktyka otwierania Biblii „na chybił trafił" w celu 
uzyskania odpowiedzi na pytania tak życiowo doniosłe, jak i prozaiczne (Piotrowski, 
2001; Staleńczyk, 2003). Styl funkcjonowania grupy charyzmatycznej w większym 
stopniu zależy od osobowości i umiejętności społecznych jej lokalnego lidera, niż ma 
to miejsce np. w ruchu Świadków Jehowy, gdzie gwarantem  respektowania norm 
grupowych jest formalny kodeks postępowania i rozbudowane struktury kontrolne.
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Wszystkie trzy wspólnoty charyzmatyczne w okresie, w którym respondenci 
byli z nimi związani, funkcjonowały w granicach tradycyjnego nurtu rzymsko-ka
tolickiego. Jednocześnie -  w odróżnieniu od innych wspólnot charyzmatycznych 
-  charakteryzowały się podwyższoną spójnością, restrykcyjnością norm  grupo
wych oraz stanem  dużego napięcia w kontaktach ze zwierzchnikami kościelnymi 
(ocierały się o granice apostazji).

Hipotezy:
1. W związku z wynikami badań Yeakleya (1982), Polinga i Kenny'ego (1986) oraz 

Rohmanna (1999) sugerującymi, iż wyznawcy grup, skoncentrowanych na kul
cie przywódcy, bardziej zorientowani są na nietradycyjne idee, niż członkowie 
grup zachodnio-chrześcijańskich założono, że byli członkowie grup o typie kult 
przywódcy uzyskają wyższy poziom niekonwencjonalności niż byli członkowie 
grupy apokaliptycznej i grup charyzmatycznych.

2. Na podstawie rezultatów badań Ullman (1982; za: Doktór, 1999), wskazujących 
na związek struktury osobowości i trudności emocjonalnych u osób przystępują
cych do orientalnych grup religijnych, oczekiwano, iż byli uczestnicy grup skon
centrowanych na kulcie przywódcy (w większości orientalnych) będą charaktery
zować się względnie wyższym wskaźnikiem niepokoju niż byli członkowie grup 
charyzmatycznych (funkcjonujących w obrębie tradycyjnego nurtu religijnego).

3. Oczekiwano, że w próbie byłych uczestników grupy apokaliptycznej (o stosun
kowo najbardziej rozbudowanym systemie nakazowo-zakazowym), w odróżnie
niu od próby byłych członków grup charyzmatycznych i grup o typie kult przy
wódcy, wystąpią pozytywne związki między siłą superego a poczuciem 
autonomii w grupie oraz negatywne -  między siłą superego a percepcją restryk- 
cyjności grupy

Metoda 

Osoby badane

Badanie aktualnych członków tych nowych ruchów religijnych, które przez 
ośrodki informacyjno-konsultacyjne ds. sekt i nowych ruchów religijnych określa
ne są jako destrukcyjne -  okazało się niemożliwe. Skontaktowano się z przedsta
wicielami kilku nowych ruchów religijnych, ale nie uzyskano zgody na przeprowa
dzenie badania. Zdecydowano się zatem  na badanie byłych członków.

Za kryterium  doboru (celowego) osób do grupy badawczej przyjęto okresową 
przynależność do nowego ruchu religijnego, który w opinii większości polskich 
ośrodków informacyjno-konsultacyjnych ds. sekt i nowych ruchów religijnych wy
wiera manipulacyjny i destrukcyjny wpływ na swoich wyznawców. Docieranie do
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respondentów odbywało się w pierwszej kolejności poprzez ww. ośrodki, w dalszej 
z a pośrednictw em  osób, do których placówki te udostępniły kontakty, bądź za po
średnictwem  samych uczestników badania. Badanie prowadzono 1,5 roku (od m a
ja 2001 do listopada 2002 roku). Objęto nim 91 osób. Ogółem przebadano 45 męż
czyzn i 46 kobiet w wieku od 20 do 69 lat (średnia wieku: 35 lat), należących 
niegdyś do 7 różnych nowych ruchów religijnych.

Respondentów zapytano o to, jakie -  ich zdaniem -  są powody odejścia z nowe
go ruchu religijnego oraz o pozytywne i negatyw ne zmiany, jakie zaszły w  ich ży
ciu w związku z uczestnictwem  w grupie. Stosunkowo najwięcej (62%) badanych 
wymieniło w ew nętrzne motywy odejścia (uwzględniające ich w łasny wkład decy
zyjny), 32% wskazało na motywy zewnętrzne (przypadkowe, uwarunkowane zda
rzeniami losowymi), natom iast 38% respondentów  upatrywało powodów odejścia 
w presji grupy bądź jej wymogach, którym nie byli w stanie sprostać. Większość 
(61%) badanych dokonała zrównoważonego bilansu swojego uczestnictw a w no
wym ruchu religijnym -  wskazała na pozytywne i negatyw ne zmiany o podobnej 
sile. Dla 26% respondentów  bilans ten  okazał się raczej pozytywny bądź zdecydo
wanie pozytywny (tzn. odnotowano większą siłę pozytywnych niż negatywnych 
zmian po odejściu z grupy), natom iast dla 13% -  pozostał raczej negatywny lub 
zdecydowanie negatywny (siła negatywnych zmian przeważała nad pozytywnymi).

Uczestników badania podzielono na trzy podgrupy ze względu uczestnictwo 
w jednym  z trzech typów nowych ruchów religijnych:

1) byli uczestnicy grup o typie kult przywódcy (25 osób): 10 osób należało do Kościo
ła Zjednoczeniowego, 11 do Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości 
Kryszny oraz 4 do Rodziny.

2) byli uczestnicy grupy o typie apokaliptycznym  (24 osoby): wszyscy należeli do 
„Strażnicy" -  Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego.

3) byli uczestnicy grup o typie charyzmatycznym  (42 osoby): 29 respondentów  by
ło członkami wspólnoty „Ezechiasz", 7 -  „Jana Chrzciciela" oraz 6 -  „Noe".

Zestawienie podstawowych danych tem poralnych opisujących badaną próbę ze 
względu na typ nowego ruchu religijnego zawarto w poniższej tabeli:

Tabela 1. Średni wiek przystąpienia, okres uczestnictwa i po odejściu a typ nowego ruchu 
religijnego.
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Najniższy wiek przystąpienia do grupy (M = 19,5 lat) charakteryzował byłych 
członków ruchów o silnie zarysowanej roli przywódcy. Istotnie wyższym wiekiem 
przystąpienia do grupy (M = 26,5 lat) odznaczali się byli uczestnicy grup o profi
lu charyzmatycznym. Obie prawidłowości częściowo korespondują z wynikami ba
dań Rohmanna (1999), wskazującymi na stosunkowo niższy wiek (16-20 lat) osób 
wstępujących do ruchów skoncentrowanych na mistrzu duchowym oraz wyższy 
(21-25 lat) osób poszukujących doświadczeń wspólnotowych w fundam entali- 
stycznych grupach chrześcijańskich.

Największe zróżnicowanie wieku przystąpienia, okresu uczestnictwa i okresu od 
odejścia z grupy wystąpiło wśród byłych Świadków Jehowy. Fakt ten może wiązać się 
np. ze stosunkowo największą aktywnością werbunkową tej grupy wyznaniowej. Pietrzyk
(1991) podaje, że zgodnie z zasadami Towarzystwa „Strażnicy" każdy mieszkaniec na 
określonym terenie powinien być odwiedzony przez wyznawców przynajmniej raz na 
pół roku. Werbunek zakłada więc brak preferencji wiekowej i stwarza możliwość przystę
powania do organizacji osób na różnych etapach rozwojowych, co z kolei może wpływać 
na duże zróżnicowanie stażu uczestnictwa i pośrednio -  okresu od odejścia z grupy.

Zróżnicowanie osób badanych pod względem płci w poszczególnych grupach 
religijnych zaprezentowano poniżej:

Tabela 2. Pleć a typ nowego ruchu religijnego.

Względnie największe zróżnicowanie z uwagi na płeć wystąpiło wśród byłych 
Świadków Jehowy -  liczba mężczyzn przekroczyła dwukrotnie liczbę kobiet. Pro
porcja ta  wydaje się być jednak przypadkowa. W innych badaniach ankietowych, 
przeprowadzonych na 100 aktualnych wyznawcach Jehowy, rozłożyła się ona pra
wie po połowie: 54% kobiet i 46% mężczyzn (Gudaszewski, 1996).

Narzędzia badawcze

W badaniach wykorzystano 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowościowy R.B. 
Cattella (16 PF Cattell) w autoryzowanym opracowaniu M. Choynowskiego1 oraz 
dwie metody w opracowaniu własnym: Skalę Poczucia Autonomii w  Grupie (SPAG)

1 Polska adaptacja nowszej wersji tego narzędzia jest opracowywana zgodnie z obowiązującymi obec
nie standardami prawa autorskiego (przyp. red.).
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oraz Skalę Percepcji Restrykcyjności Grupy (SPRG). Kwestionariusz Osobowościowy
16 PF Cattella w przekładzie M. Chojnowskiego służy do wszechstronnego opisu oso
bowości za pomocą 16 skal wyodrębnionych na podstawie analizy czynnikowej. Każda 
ze skal zawiera od 20 do 26 pytań. Osoba badana odpowiada na nie, wybierając jedną 
z trzech możliwych odpowiedzi: „tak", „nie wiem", „nie" (w odniesieniu do jednej skali 
odpowiedzi sformułowane są w postaci słów lub liczb). Szczegółowy opis tego 
narzędzia jest dostępny w wielu podręcznikach akademickich (zob. np. Strelau, 2000).

Kwestionariusze SPAG i SPRG opracowano w celu uzyskania pomiaru dwu aspek
tów doświadczenia przynależności do nowych ruchów religijnych: 1) poczucia auto
nomii w grupie oraz 2) percepcji restrykcyjności norm  przyjętych w grupie. Twier
dzenia do obu kwestionariuszy ułożono na podstawie literatury przedmiotu oraz 
danych kwestionariuszowych i ankietowych zebranych w ramach innych badań wła
snych 31 byłych członków nowych ruchów religijnych i parareligijnych (Kuncewicz, 
1999; Steuden i Kuncewicz, 2002). Itemy do SPAG i SPRG w głównej mierze ukła
dano na podstawie odpowiedzi respondentów na 26 pytań otwartych Ankiety, prze
znaczonej do badania: uwarunkowań przystępowania do grupy religijnej, doświadczeń 
przynależności oraz odchodzenia z grupy. Ponadto z 59-itemowej Skali Uwarunko
wań Przynależności do Grup Kontrowersyjnych, opracowanej przez Steuden i Kunce
wicz (2002), do SPAG zaadaptowano 2 twierdzenia w dosłownym i 6 w zmodyfiko
wanym brzmieniu, natomiast do SPRG -  7 twierdzeń w zmodyfikowanym brzmieniu.

Treść tw ierdzeń konsultowano z osobami czynnie zajmującymi się pomocą psy
chologiczną byłym członkom tzw. sekt i ich rodzinom w Dominikańskim Ośrodku In
formacji ds. Sekt i Nowych Ruchów Religijnych w Warszawie oraz Centrum  Prze
ciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie. Układ twierdzeń obu kwestionariuszy 
poddano pod głosowanie uczestników sem inarium  doktoranckiego z psychologii kli
nicznej dorosłych w KUL. Ostateczny kształt obie metody uzyskały po przeprowa
dzeniu badania pilotażowego na 10 byłych członkach nowych ruchów religijnych.

W kwestionariuszu Skali Poczucia Autonomii w  Grupie respondenci określali na 
5-stopniowej skali (1 -  nie, 2 -  raczej nie, 3 -  trudno powiedzieć, 4 -  raczej tak, 5 -  tak), 
w jakim stopniu każde z 28 twierdzeń (w odniesieniu do twierdzenia 1 i 5 zastosowa
no odwróconą punktację) opisuje ich stan psychiczny w okresie odchodzenia z grupy 
Przyjęto, że w tej perspektywie czasowej siła związku z grupą i tym samym własnej 
autonomii może ujawnić się w największym stopniu. Rezultaty uzyskane w SPAG 
przez 91 byłych członków nowych ruchów religijnych poddano analizie czynnikowej 
(liczonej metodą głównych składowych z rotacją ortogonalną varimax), w wyniku któ
rej otrzymano 3 czynniki: I -  poczucie zależności lękowej, II -  poczucie presji grupy, 
III -  poczucie winy. Nazwy czynników sformułowano na podstawie treści twierdzeń 
najwyżej z nimi korelujących. Skala uzyskała wysoką rzetelność całkowitą (α =  0,94) 
oraz dość wysoką dla poszczególnych podskal. Jedno z twierdzeń skali (tw. 1. Miałem 
poczucie wolności osobistej) z uwagi na brak założonej mocy dyskryminacyjnej 
(MD < 0,40) nie znalazło się w obrębie żadnego czynnika. Twierdzenia wchodzące
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w skład czynników, wskaźniki rzetelności dla każdego z nich oraz mocy dyskrymina
cyjnej poszczególnych twierdzeń zamieszczono w załącznikach.

Wysoki wynik w skali oraz w obrębie każdego czynnika wskazuje na niskie po
czucie autonomii. Czynniki: I (poczucie zależności lękowej) i III (poczucie winy) 
treściowo związane są ze strachem , jako emocją podstawową (Turner, 1990; za: 
Doliński, 2000). Zawartość treściowa czynnika III (poczucia winy) je s t jednak nie
co bardziej „rozbudowana", gdyż poczucie winy dodatkowo zakłada przenoszenie 
odpowiedzialności na siebie (por. Zdankiewicz-Ścigała i Maruszewski, 2000). Z ko
lei czynnik II (poczucie presji grupy), w porównaniu z poprzednimi, najbardziej 
związany je s t z oceną oddziaływań grupy -  twierdzenia zawierają bowiem takie 
sformułowania, jak „presja" (tw. 3), „manipulacja" (tw. 16), „wykorzystanie przez 
grupę" (tw. 11). Stąd czynnik ten  w większym stopniu niż I i III może ujmować 
aspekt oceny własnego doświadczenia pobytu w grupie.

W kwestionariuszu Skali Percepcji Restiykcyjności Grupy osoby badane odpowiada
ły na 5-stopniowej skali (takiej samej, jak w kwestionariuszu SPAG), w jakim stopniu 
każde z 42 twierdzeń określa postępowanie przyjęte w grupie (w odniesieniu do twier
dzeń 1-4, 9, 12-15, 21, 25, 29-37 i 39 zastosowano odwróconą punktację). Respon
denci odpowiadali zgodnie ze stanem wiedzy o grupie, którym dysponowali, gdy ją 
opuszczali (założono, że w momencie odchodzenia z grupy wiedzieli o niej stosunkowo 
najwięcej). Wyniki otrzymane w SPRG przez 91 byłych członków nowych ruchów reli
gijnych poddano analizie czynnikowej (liczonej w ten sam sposób, jak w przypadku ska
li SPAG). Otrzymano 3 czynniki: I -  percepcja restrykcyjności grupy w sferze wyborów 
życiowych, II -  percepcja restrykcyjności grupy w sferze relacji społecznych i intym
nych, III -  percepcja grupy w sferze światopoglądowej. Nazwy czynników sformułowa
no na podstawie treści twierdzeń najwyżej z nimi korelujących. Cała skala odznacza się 
wysoką rzetelnością (α =  0,91), podobnie jak dwie pierwsze podskale. Wszystkie 
twierdzenia uzyskały założony wskaźnik mocy dyskrymiancyjnej (MD < 0,40). Twier
dzenia składowe czynników, ich wskaźniki rzetelności oraz współczynniki mocy dyskry
minacyjnej poszczególnych twierdzeń zamieszczono w załącznikach.

Wysoki wynik w skali oraz w obrębie podskal odzwierciedla postrzeganie grupy ja
ko wysoce restrykcyjnej. Czynnik I ujmuje przede wszystkim normy grupowe, które 
dotyczą ważnych decyzji życiowych; czynnik II -  normy regulujące bliskie i dalsze re
lacje z innymi ludźmi; czynnik III -  normy, zgodnie z którymi człowiek powinien my
śleć i poznawać świat.

Rezultaty

Cechy osobowości a typ nowego ruchu religijnego
W celu wykrycia różnic osobowościowych między podgrupam i byłych członków, 

wyodrębnionymi ze względu na uczestnictwo w jednym  z trzech typów nowych ru 
chów religijnych, przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji ANOYA oraz
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Tabela 3. Średnie wartości (M), odchylenia standardowe (SD) cech osobowości podgrup by
łych członków grup o typie kult przywódcy (KP), apokaliptycznym (Ap) i charyzmatycznym 
(Ch); wyniki analizy wariancji ANOVA dla byłych członków różnych typów grup w zakresie 
cech osobowości.

test porównań wielokrotnych post hoc Tukeya. Wyniki analizy wariancji ANOVA 
zamieszczono w tab. 3.

Rezultaty zaprezentowane powyżej wskazują, że podgrupy byłych członków, 
wyodrębnione ze względu na uczestnictwo w określonym typie nowego ruchu reli
gijnego, różnią się w zakresie trzech wymiarów osobowości: wrażliwości (I) 
i niekonwencjonalności (M) -  na poziomie istotności p < 0,05; oraz radykalizmu 
(Q1) -  na poziomie p < 0,01.

Wyniki analizy istotności różnic (post hoc Tukeya) pomiędzy poszczególnymi 
podgrupami byłych członków w zakresie trzech istotnych cech osobowości (I, M, 
Q1) zawarto w tab. 4.

Tabela 4. Porównanie podgrup byłych członków grup o typie kult przywódcy (KP), apoka
liptycznym (Ap) i charyzmatycznym (Ch) w zakresie wrażliwości (I), niekonwencjonalności 
(M) oraz radykalizmu (Q1); różnice (MS) między średnim nasileniem cech osobowości 
w wyodrębnionych podgrupach.

Wyniki porównań wielokrotnych wskazują, iż w zakresie cech osobowości wy
stąpiły trzy istotne statystycznie różnice między podgrupami byłych członków, wy
odrębnionymi ze względu na typ nowego ruchu religijnego. Byli uczestnicy grup
o typie kult przywódcy (KP), w porównaniu z byłymi uczestnikami grupy o profilu 
apokaliptycznym (Ap) odznaczali się wyższą wrażliwością (I) i niekonwencjonalno- 
ścią (M). Z kolei byłych członków grupy o typie apokaliptycznym cechował wyższy 
radykalizm (Q1) niż byłych wyznawców ruchów o profilu charyzmatycznym.
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Osobowościowe korelaty doświadczenia grupy 
a typ nowego ruchu religijnego

W podgrupach osób, wyodrębnionych ze względu na uczestnictwo w określonym 
typie nowego ruchu religijnego, obliczono współczynniki korelacji między nasile
niem cech osobowości a poczuciem autonomii w grupie oraz percepcją restrykcyj- 
ności grupy. Następnie porównano podgrupy byłych członków w zakresie osobowo
ściowych korelatów poczucia autonomii w grupie oraz osobowościowych korelatów 
percepcji restrykcyjności grupy. Wyniki porównań zaprezentowano w tab. 5.

Tabela 5, Istotne różnice (p) między podgrupami byłych członków nowych ruchów religij
nych o typie kult przywódcy (KP), apokaliptycznym (Ap) i charyzmatycznym (Ch) w zakre
sie osobowościowych korelatów poczucia autonomii w grupie oraz percepcji restrykcyjno
ści grupy; współczynniki korelacji między nasileniem cech osobowości a poczuciem 
autonomii oraz percepcji restrykcyjności grupy w nowych ruchach religijnych o różnym ty
pie (r KP. r Ap, r Ch).
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Ogółem uzyskano 13 istotnych różnic między podgrupami w zakresie osobowo
ściowych korelatów poczucia autonomii w grupie/percepcji restrykcyjności grupy. 
Celem zwiększenia precyzji wnioskowania analizę wyników ograniczono tylko do 
tych 11 istotnych różnic między korelacjami, spośród których przynajmniej jedna 
osiągnęła minimalny próg istotności (p < 0,05).

Podgrupę byłych członków grupy o typie apokaliptycznym  różnicuje od podgru
py o typie charyzmatycznym (na umiarkowanym poziomie istotności p < 0,01), do
datni związek między samooceną (Q3) i percepcją ogólnej restrykcyjności grupy 
(OR), a w szczególności restrykcyjności w sferze relacji społecznych i intymnych 
(RSI) oraz w sferze światopoglądowej (SŚ). Ponadto podgrupę byłych członków 
grupy o typie apokaliptycznym odróżnia od podgrupy typu charyzmatycznego (na 
niższym poziomie istotności p < 0,05) ujemny związek między siłą superego (G)
i poczuciem winy (PW); natom iast od podgrupy typu kult przywódcy -  ujemny 
związek cyklotymii (A) i poczucia zależności lękowej (ZL), dodatni związek podejrz
liwości (L) i poczucia presji grupy (PG).

Podgrupę byłych członków grup o typie charyzm atycznym  odróżnia od podgru
py o typie apokaliptycznym (na umiarkowanym poziomie istotności p < 0,01) po
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zytywny związek napięcia ergicznego (Q4) i poczucia presji grupy (PG) oraz (na 
niższym poziomie istotności p < 0,05) pozytywny związek depresyjnej niepewno
ści siebie (O), ogólnego niepokoju (NP) z poczuciem presji grupy (PG). Warto za
uważyć, że dodatnie korelacje napięcia ergicznego (Q4) i ogólnego niepokoju (NP) 
z poczuciem presji grupy (PG) w sposób szczególny specyfikuję podgrupę o typie 
charyzmatycznym, gdyż różnicują ją (na poziomie istotności p < 0,05) od obu po
zostałych podgrup (o typie apokaliptycznym i kult przywódcy).

W podgrupie byłych członków grup o typie kult przywódcy nie wystąpiły żadne 
istotne korelacje, które jednocześnie różnicowałyby ją od pozostałych podgrup.

Omówienie wyników

Cechy osobowości a typ nowego ruchu religijnego

Hipoteza 1, zgodnie z którą oczekiwano u byłych członków grup o typie kult 
przywódcy wyższego poziomu niekonwencjonalności, niż w pozostałych podgru
pach, potwierdziła się w odniesieniu tylko do byłych członków grupy apokaliptycz
nej. Byli członkowie grup o typie kult przywódcy okazali się bardziej niekonwen
cjonalni oraz wrażliwi niż byli wyznawcy grupy apokaliptycznej.

Niekonwencjonalność, zdaniem Cattella, Ebera i Tatsuoki (1970), jest bardziej 
trwałą cechą, zdeterminowaną konstytucjonalno-temperamentalnie; natomiast 
wrażliwość -  w większym stopniu uwarunkowana przez środowisko rodzinne (nad
miernie troskliwe i opiekuńcze). Osoby o podwyższonych wynikach w czynniku nie
konwencjonalności często są zaabsorbowane własnymi myślami, preferują zainte
resowania teoretyczne względem spraw praktycznych, mogą odznaczać się 
zmysłem estetycznym, życiową niezaradnością. Z kolei podwyższona wrażliwość 
może łączyć się z delikatnością, niecierpliwością, niektórymi tzw. cechami kobiecy
mi, uprzejmością, łagodnością. Łączne występowanie podwyższonej niekonwencjo
nalności i wrażliwości charakterystyczne jest dla intuicyjno-uczuciowego typu oso
bowości jednostek o żywej wyobraźni, posiadających predyspozycje twórcze; w tym 
artystyczne (tamże). Wydaje się, że osobom o takiej charakterystyce osobowościo
wej może być trudniej funkcjonować w rozbudowanej, formalnej strukturze grupy 
apokaliptycznej, niż w grupie skoncentrowanej na więzi z mistrzem duchowym.

W związku ze względnie wyższą wrażliwością byłych członków grup o typie kult 
przywódcy można postawić hipotezę o nieco większej troskliwości i opiekuńczości 
środowiska wychowawczego osób z tej podgrupy niż środowiska wychowawczego 
byłych członków grupy, apokaliptycznej. Hipotezę tę wzmacniają rezultaty badań 
Doktóra (1984, 1985) oraz Polinga i Kenny'ego (1986; za; Doktór, 2001), wskazu
jące na stosunkowo wysoki odsetek uczestników, wschodnich kultów przywódcy, 
wychowujących się bez udziału ojca (co może sprzyjać większej koncentracji uczu
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ciowej matki na dziecku i rozwijaniu cechy wrażliwości). Można też postawić kom
plem entarną hipotezę: osoby przystępujące do grupy apokaliptycznej wykazały się 
względnie niższą wrażliwością w związku z doświadczeniem nieco słabszej kon
centracji uczuciowej matki na sobie, ustępującej miejsca silniejszemu kontrolują
cemu wpływowi ojca. Osoby z doświadczeniem silniejszej kontroli ojca mogłyby 
łatwiej adaptować się do patriarchalno-kontrolującego typu środowiska Świadków 
Jehowy (zob. W eishaupt i Stensland, 1997) oraz starotestam entow ej koncepcji su
rowego Boga-Jehowy.

Hipoteza 2, zgodnie z którą spodziewano się wyższego nasilenia niepokoju u by
łych członków grup o typie kult przywódcy, niż u byłych członków grup charyzm a
tycznych, nie potwierdziła się. Być może dlatego, że grupy charyzm atyczne fak
tycznie funkcjonowały na granicy tradycyjnego nurtu religijnego; mogły więc 
charakteryzować się nieco innymi właściwościami niż tradycyjne ruchy chrześci
jańskie i judaistyczne w badaniach Ullman (1982, za: Doktór, 1999).

Byli uczestnicy grupy o typie apokaliptycznym, w porównaniu z byłymi człon
kami ruchów charyzmatycznych, charakteryzowali się wyższym radykalizmem.

Według Cattella, Ebera i Tatsuoki (1970), cecha radykalizmu zasadniczo bar
dziej odnosi się do postaw  społecznych niż do cech osobowości; wiąże się z takimi 
powierzchniowymi cechami, jak: szerokość zainteresowań, postaw a eksperym en- 
tatorska, poszukiwanie nowych rozwiązań. Być może wyższy radykalizm postaw 
społecznych osób, które przystąpiły do grupy Świadków Jehowy, sprzyjał nie tylko 
zerwaniu z dominującą w Polsce katolicką tradycją religijną (byli uczestnicy grup 
charyzmatycznych pozostali jednak w jej obrębie), ale także większej gotowości do 
radykalnych działań w trakcie pobytu w grupie (np. „głoszenia dobrej nowiny od 
domu do domu", odmowy transfuzji krwi z narażeniem  życia w imię przekonań 
grupowych). Warto zauważyć, że byli członkowie grupy Świadków Jehowy uzyska
li wyższy (choć nieistotnie) wskaźnik radykalizmu niż osoby, które przystąpiły do 
grup o typie kult przywódcy (jeszcze bardziej odległych od rodzimej tradycji kultu- 
rowo-religijnej). Być może wskaźnik ten w próbie byłych wyznawców Jehowy jest 
„sztucznie" podwyższony w  związku z nakładaniem  się treści blisko połowy pozy
cji kwestionariuszowych, konstytuujących czynnik radykalizmu, na charaktery
styczne elem enty doktryny Świadków Jehowy. Zawarte w doktrynie grupy nega
tywne odniesienia do tradycyjnej nauki kościoła, narodow ych zwyczajów, 
rywalizacji sportowej (Kurs Służby Królestwa, 1991) korespondują bowiem z dia
gnostycznymi (dla cechy radykalizmu) odpowiedziami na pytania 94, 110, 126, 
142 części „A" oraz 46, 78, 110 części „B" kwestionariusza Cattella. Zatem, sto
sunkowo wyższy wskaźnik radykalizmu w próbie byłych Świadków Jehowy może 
także wynikać z asymilacji niektórych elem entów doktryny grupy do własnego 
światopoglądu.
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Osobowościowe korelaty doświadczenia grupy 
a typ nowego ruchu religijnego

Zgodnie z hipotezą 3, przewidywano, że w próbie byłych uczestników grupy
o typie apokaliptycznym wystąpią najsilniejsze dodatnie związki między siłą super- 
ego a poczuciem autonomii w grupie oraz ujemne -  między siłą ego a percepcją 
restrykcyjności grupy. Przewidywania potwierdziły się tylko częściowo. W próbie 
byłych członków grupy apokaliptycznej wystąpiła silniejsza (niż w próbie byłych 
członków grup charyzmatycznych) dodatnia korelacja między silą superego a spad
kiem poczucia winy oraz ujem na między samooceną a percepcją ogólnej restryk
cyjności grupy, restrykcyjności w sferze światopoglądowej i w sferze relacji spo
łecznych i intymnych.

Niniejsze prawidłowości sugerują, że w bardziej rygorystycznym i kontrolują
cym środowisku grupy apokaliptycznej, lepiej (tzn. z niższym poczuciem winy i re
strykcyjności grupy) niż w mniej kontrolującym środowisku charyzmatycznym, 
mogłyby funkcjonować osoby o wyższym superego i niższej samoocenie. Zdaniem 
Cattella, Ebera i Tatsuoki (1970), w czynniku siły superego bardziej podkreślona 
jest konieczność osiągania pewnego poziomu etycznego, natom iast w czynniku sa
mooceny -  kontrola woli w służbie upewniania samego siebie i zdobywania dobrej 
opinii. Zatem środowisko grupy apokaliptycznej nie tylko w związku ze swoim cha
rakterem  nakazowo-zakazowym, ale także (bądź przede wszystkim) ze względu na 
silnie rozbudowaną strukturę planowania i kontroli poczynań wyznawców (zob. Li- 
biszowska-Zółtkowska, 2001) mogłoby stanowić rodzaj zewnętrznego oparcia dla 
osób o bardziej rozbudowanym systemie wewnętrznych powinności, ale nieposia- 
dających wystarczająco silnego wewnętrznego sytem u kontroli, umożliwiającego 
realizację tych powinności.

Także w próbie byłych uczestników grupy apokaliptycznej, w odróżnieniu od 
próby byłych członków grup o typie kult przywódcy, wykazano, że nasilaniu się cy- 
klotymii towarzyszyło poczucie słabszej zależności lękowej, a obniżaniu się pozio
m u podejrzliwości -  słabsze poczucie presji grupy. Zatem w grupie apokaliptycz
nej, lepiej (tzn. ze słabszym poczuciem zależności lękowej i presji grupy) niż 
w grupie o typie kult przywódcy, mogłyby funkcjonować osoby ufne, łatwo przy
stosowujące się i współpracujące, mniej napięte w ew nętrznie (zob. Cattell, Eber
i Tatsuoka, 1970).

W podgrupie byłych członków grup charyzmatycznych, w odróżnieniu od po
zostałych dwóch podgrup byłych członków, poczucie presji grupy malało wraz 
z obniżaniem  się napięcia ergicznego i niepokoju; a w odróżnieniu tylko od próby 
byłych członków grupy apokaliptycznej -  poczucie presji grupy spadało także 
wraz z obniżaniem  się depresyjnej niepewności siebie. Wydaje się więc, że w śro
dowisku grup charyzm atycznych lepiej (to znaczy z doświadczeniem  słabszej pre
sji grupy) mogą funkcjonować osoby z niższym lękiem neurotycznym . Być może
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środowisko grup charyzmatycznych, charakteryzujące się m niejszą ilością struk
tur zewnętrznych, większą swobodą i dowolnością w doświadczaniu religijności 
(niż środowisko grupy apokaliptycznej i grup o typie kult przywódcy) stwarza 
korzystniejsze warunki do funkcjonowania osobom o dobrze zintegrowanej oso
bowości.

Rezultaty niniejszych badań skłaniają do bliższego przyjrzenia się jakości funk
cjonowania w środowiskach (nie tylko religijnych) o różnym stopniu ustrukturali- 
zowania. Być może dostosowanie do środowiska o słabszej lub silniejszej struk tu 
rze nie tyle związane jest z określonymi cechami osobowości, ile z ogólnym 
stopniem integracji, czy też dojrzałości osobowości. Obszar ten warty je s t dalszej 
eksploracji.

Podsumowanie

Między byłymi członkami różnych odmian nowych ruchów religijnych wystąpi
ło kilka różnic o charakterze osobowościowym. W szczególności okazało się, że:

1. Byli członkowie grup o typie kult przywódcy, w porównaniu z byłymi członka
mi grupy apokaliptycznej, odznaczali się wyższą wrażliwością i niekonwencjo- 
nalnością (silniejszym intuicyjno-uczuciowym rysem  osobowości).

2. W próbie byłych członków grupy apokaliptycznej, w odróżnieniu od próby by
łych członków grup charyzmatycznych, większej sile superego towarzyszyło 
mniejsze poczucie winy, natom iast niższej samoocenie -  postrzeganie mniejszej 
restrykcyjności grupy.

3. W próbie byłych członków grup charyzmatycznych, w  odróżnieniu od próby by
łych członków grupy apokaliptycznej, niższy niepokój ogólny współwystępował 
z poczuciem słabszej presji grupy.

4. Istotną rolę w „dostosowaniu osobowościowym" do grupy mógłby pełnić sto
pień ustrukturalizow ania jej środowiska -  co warto sprawdzić w kolejnych ba
daniach.

Wnioski praktyczne
1. Silniejszy intuicyjno-uczuciowy rys osobowości sugeruje większą koncentrację 

uczuciową matki na dziecku. Angażowanie się w grupę o typie kultu przywód
cy może być zatem  próbą rozluźnienia zbyt silnego związku z m atką oraz wy
rów nania deficytu relacji z ojcem (por. Doktór, 1985). Samo podjęcie takiej pró
by może świadczyć o korzystnych (separacyjno-indywiduacyjnych) tendencjach 
rozwojowych. Tendencje te  warto eksponować i wspierać na dojrzalszym pozio
mie w ram ach pomocy psychologicznej tym (byłym wyznawcom kultu przywód
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cy), którzy pobyt w grupie postrzegają bardziej w kategoriach pomyłki przekre
ślającej życie, niż etapu we w łasnym  rozwoju.

2. Mocno ustrukturalizow ane środowisko grupy apokaliptycznej z jednej strony 
może pełnić rolę zewnętrznego wsparcia dla realizacji wew nętrznych wymo
gów; z drugiej jednak -  utrudniać autoweryfikację wewnętrznych powinności. 
Stąd w pomocy psychologicznej (byłym Świadkom Jehowy) ważne mogłoby być 
szczegółowe rozpoznanie tak wewnętrznego system u powinności, jak i (praw
dopodobnie słabiej rozwiniętego) system u „chcę -  nie chcę". Konfrontacja obu 
systemów może być istotnym krokiem w rozwoju w ew nętrznej autonomii, 
a w konsekwencji -  partnerskich relacji.

3. Osoby o podwyższonym wskaźniku neurotyczności w środowisku grup chary
zmatycznych (słabiej ustrukturalizowanym, przyzwalającym na większą swobo
dę w ekspresji uczuć) mogą silniej projektować wew nętrzne konflikty na rela
cje w grupie (i w ten  sposób doświadczać większej presji grupy). Stąd dla byłych 
członków prześledzenie sytuacji, w których nasilało się poczucie zewnętrznej 
presji (ze strony grupy), może być pomocne w procesie identyfikacji i rozwiązy
wania wew nętrznych konfliktów o charakterze neurotycznym.

4. Czasowe wiązanie się z nowymi rucham i religijnymi można więc ujmować nie 
tylko w kategoriach osobistych predyspozycji do grupy lub jej wpływu, ale tak
że jako pew ien okres przejściowy w rozwoju. W przypadku osób doświadczają
cych w ew nętrznych trudności przed przystąpieniem do grupy okres przynależ
ności zdaje się sprzyjać nie tyle rozwiązaniu, ile odroczeniu problemów (por. 
Rohmann, 1999) oraz stabilizacji psychicznej na mniej dojrzałym poziomie. 
Analiza specyfiki środowiska określonego nowego ruchu religijnego, w którym 
okresowo uczestniczyły osoby korzystające z pomocy psychologicznej, może 
wspomagać diagnozę, m.in. w zakresie kluczowych problemów, utrwalonych 
mechanizmów radzenia sobie z trudnościami.

5. Wydaje się, że osoby lepiej zintegrowane osobowościowo łatwiej adaptują się do 
nowych ruchów  religijnych, pozostawiających stosunkowo większą swobodę 
myślenia i działania. Natomiast w bardziej restrykcyjnych środowiskach religij
nych osoby te mogą zachowywać większy krytycyzm wobec norm  grupowych 
(tym samym słabiej je  interioryzować) oraz trudniej osiągać prowizoryczną sta 
bilizację. Jednak po odejściu z takich środowisk, prawdopodobnie w mniejszym 
stopniu ulegają destabilizacji psychicznej i łatwiej adaptują się do życia poza 
grupą.
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Załączniki

Kwestionariusz Skali Poczucia Autonomii w Grupie (SPAG)
Poniżej znajduje się szereg twierdzeń, które opisują doświadczenia związane z przynależnością do róż

nych grup. Przeczytaj uważnie każde z nich i odpowiedz, w jakim stopniu twierdzenia te opisują to, co od- 
czuwale(a)ś w okresie podejmowania decyzji o odejściu z grupy. Wstaw krzyżyk w rubrykę:

T  (tak) -  gdy zdecydowanie zgadzasz się z twierdzeniem,
RT (raczej tak) -  gdy raczej z nim się zgadzasz,
TP ( tru d n o  p o w ied z ieć ) -  je ś l i  tr u d n o  Ci s ię  zd ecydow ać,
RN (raczej nie) -  gdy raczej z nim się nie zgadzasz,
N (nie) -  gdy zdecydowanie z nim się nie zgadzasz.

Czynnik I -  poczucie zależności lekowej (α = 0,93): tw. 8, 9, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
Czynnik 2 -  poczucie presji grupy (α = 0,81): tw. 2, 3, 11, 15, 16, 20, 22 
Czynnik 3 -  poczucie winy (α = 0,87): tw. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 21
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Kwestionariusz Skali Percepcji Restrykcyjności Grupy (SPRG)
Poniżej zna jdu ją się  tw ie rdzen ia , k tó re dotyczą pew nych norm  obow iązujących w  różnych g ru p ach . Przeczytaj 

uw ażn ie każcie z nich i odpow iedz, czy d an e  tw ie rdzen ie  określa  postępow anie  p rzy ję te  w  Twojej g rup ie . Swoją od
pow iedź zaznacz, w staw iając  krzyżyk do odpow iedniej rubryki. O dpow iedz zgodnie z tym  s tan e m  w iedzy o grupie, 
jak i posiada łeś w tedy, gdy  podejm ow ale(a)ś decyzję o  odejściu z grupy. W staw  krzyżyk do rubryki:

T (tak) -  gdy  tw ie rdzen ie  zdecydow anie określa postępow an ie  przyjęte  w  grup ie ,
RT (raczej tak) -  gdy raczej określa  postępow anie  p rzy jęte  w  grupie,
TP (trudno  pow iedzieć) -  je śli tru d n o  Ci się  zdecydow ać, czy określa  p ostępow an ie  p rzy ję te  w  g rup ie  
RN (raczej nie) -  gdy raczej n ie określa  postępow ania  p rzyjętego w  g rup ie  
N (nie) -  gdy zdecydow anie n ie  określa  postępow ania  przy jętego  w  g rup ie

Czynnik I -  percepcja restrykcyjności grupy w sferze wyborów życiowych (α  =  0,90): tw. 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 38, 40, 41, 42 

Czynnik 2 -  percepcja restrykcyjności grupy w sferze relacji społecznych i intymnych (α =  0,87): tw. 1, 12, 13, 14, 15, 21, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

Czynnik 3 -  percepcja restrykcyjności grupy w sferze światopoglądowej (α =  0,74): tw. 2, 3, 4, 5, 9, 25, 37, 39



O so b o w o ść  a uczestnictw o w nowych ruchach religijnych 225

Dariusz Kuncewicz
The Institu te of Pedagogics and Psychology 
Pedagogical University in Kielce

Pesonality and membership 
in new religious movements

In this study have been searched the associations between the 
specificity of the new religious movements and personality of their for
mer members. The subjects were 91 ex-members of new religious mo
vements of the following types: 1) cult of the leader, 2) apocalyptic, 3) 
charismatic. In the study, R. B. Cattell's 16 Personality Factors qu
estionnaire has been used as well as two methods constructed for the 
purposes of this study: The Sense of Autonomy in a Group Scale and 
The Perception of a Group's Restrictions Scale. It was indicated the 
personality's intuitive and emotional feature among ex-members of 
groups that represent leader's cult as well as conections between 
experiencing restrictions of a group and character integration indexes 
(among ex-participants of apocalyptic groups) or anxiety (among ex
members of charismatic groups).

Key words: new religious movements, personality.


