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Paul-G ünter WEBER, Religiosität und soziale Organisationsformen in Sekten.  
Eine religionssoziologische Studie  dreier Sektengruppen,  K öln—W ien 1975, 
B öhlau Verlag.

Prezentow ana rozprawa przedstawia badania dotyczące religijno-społecz- 
nej struktury trzech sekt, a m ianow icie A dw entystów  D nia Siódm ego, Zie
lonośw iątkow ców , W olnych W spólnot Ewangelickich. Rozprawę oparto na tak 
zw anym  m ateriale w tórnym  czyli publikacjach, gdyż sam autor n ie przepro
w adzał badań em pirycznych. G łównym  tw orzyw em , którym  posłużono się, są 
dane historyczne i zjaw iskow e. Dane statystyczne w zięte  z innych prac ba
daw czych nie dostarczają odpow iedniego m ateriału dow odowego, gdyż doty
czą różnych okresów  i obejm ują różną co do liczebności populację om aw ia
nych sekt. Warto zaznaczyć, że dla w yjaśnienia danych zw iązanych z sektam i 
odw ołano się do teorii funkcjonalno-strukturalnej T. P a r s o n s  a. Teoria ta 
pragnie odpow iedzieć na pytanie: „Jak zapew nić stabilność społeczeństw a?”

Jak w ynika z badań, ważkim  elem entem  sekt jest jej trw ałość i spoistość. 
Toteż w ie le  m iejsca w  rozpraw ie pośw ięcono opisaniu różnych typów  w ięzi, 
w  tym  przede w szystkim  w ięzi osobow ej, polegającej na przyjaźni, szczerości, 
oraz w ięzi selektyw nej, która bazuje na potrzebie transcendencji oraz chęci 
w iększego osobistego zaangażow ania się w  spraw y religijne. A utor w ykazuje, 
że osoby przynależne do sekt na ogół charakteryzuje dość duża aktyw ność, 
zaangażow anie. Ta w łaściw ość spraw ia, że jednostka odnajduje sieb ie, w łasną 
tożsam ość religijną, niezależną od faktów  ekonom icznych czy społecznych. 
Zjaw isko to w yrażono przy pom ocy określenia tak zw anej legitym izacji. P rzy
jęte  w artości religijne, w  które członkow ie sekty w kładają określone znacze
nie, zostają z czasem skodyfikow ane, co daje im  szanse przetrw ania dłużej niż 
jedno pokolenie. O kreślony system  w iary religijnej m usi być zam knięty, jed
norodny, aby m ógł być uznany za „obiektyw ny”. Badacz zwraca uwagę na 
tę  okoliczność, jako że jest ona typow a dla om aw ianych sekt, że ów  statut 
religijno-społeczny rów nocześnie um ożliw ia zróżnicowanie części system u w ar
tości, które aktyw izują odizolow ane form y życia sekty. N iem niej jednak sfera  
życia  pryw atnego w  sekcie sprow adza się do m inim um . Sekty oceniają św iec
k i sty l życia, normy i w artości. N ie akceptują w zorów  kulturow ych społeczeń
stw a, dając członkom w łasny, ekskluzyw ny system  w artości. Zabieg ten pro
w adzi do izolacji i zacieśnienia się w  ramach danej sekty. Ta segregacja jest 
racją bytu sekty i jej działania.

Do głów nych działań religijnych należą praktyki religijne: godzina bi
blijna, w ieczerza Pańska, godzina ew angelizacji, godzina m isyjna. Czynności 
te — nie w dając się w  szczegółow e dociekania autora — zm ierzają do oży
w ien ia  ducha religijnego sekty, a rów nocześnie dzięki nim dokonuje się w ko- 
rzenienie poszczególnych osób w  instytucje i struktury społeczno-religijne  
ow ych wspólnot.

Sekty nie mogą żyć bez działalności charytatyw nej. Traktują je jako od
m ienną form ę ew angelizacji. I tak na przykład A dw entyści Dnia Siódm ego 
w edług danych statystycznych z roku 1971, dotyczących całego św iata, posia
dali 139 sanatoriów  i szpitali, 152 kliniki, 975 lekarzy, 25.469 osób zatrudnio
nych w  służbie zdrowia, 2 uniw ersytety, 1 w yższą szkołę m edyczną, 36 szkół 
pielęgniarskich. Dzięki w ykonyw aniu  tej m isji, członkow ie sekty uśw iadam iają  
sobie coraz głębiej, że „środki” te  pozw alają im daw ać św iadectw o bardziej 
skuteczne od tych, które ułatw iają kontakt z Bogiem , czyli praktyki religijne.

M ateriał prezentow any w  rozpraw ie jest obszerny, różnorodny, obejm u
jący różne problem y, toteż m oże być cennym  m ateriałem  źródłow ym  dla osób  
zainteresow anych problem atyką sekt.
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