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Streszczenie
Niniejsza praca stanowi analizę specyfiki duchowości współczesnych rodzimowierców
słowiańskich w porównaniu do katolickiej grupy kontrolnej. Konceptualizacja pojęcia
duchowości nastąpiła w oparciu o autotranscendencję w ujęciu R.C. Cloningera oraz mistykę
w ujęciu R.W. Hooda Jr., zmiennymi wyjaśniającymi zróżnicowanie badanej populacji pod
względem doświadczeń duchowych stały się zaś dojrzałość religijna, wymiary rozwoju
tożsamości oraz wymiary kultury. Badania własne wykazały istnienie związków pomiędzy
dojrzałością religijną, wymiarami rozwoju tożsamości i wymiarami kultury a duchowością,
a także pozwoliły na zidentyfikowanie charakterystycznych dla rodzimowierców przejawów
duchowości interpretowanych przy uwzględnieniu kontekstu historyczno-kulturowego.
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Abstract
This thesis is an analysis of contemporary Slavic heathens’ spirituality specifics in
comparison to the Catholic control group. A conceptualization of spirituality was carried out
on the basis of R.C. Cloninger’s self-transcendence and R.W. Hood Jr.’s mysticism, and
religious maturity, identity development dimensions and culture dimensions were variables
that explain examined population diversity from the spiritual experience perspective. The
research has shown the existence of connections between religious maturity, identity
development dimensions, culture dimensions and spirituality, and allowed to identify
spirituality manifestations characteristic for heathens, that were interpreted including the
cultural-historical context.
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