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S

urowa i purytańska sekta zwana ‘Towarzystwem Zależnych‘ bądź popularnie Cokelers,

została założona w 1850 roku i do dziś ma niewielką liczbę wyznawców. Jest ekskluzywną
organizacją działająca w obrębie ‘West Sussex‘ i w części płd.-zach. ‘Surrey‘ (Anglia).
Pochodzenie dziwnej nazwy ‘Cokelers‘ nie jest znane, lecz sugerowano, że pochodzi ona od
zwyczaju picia kakao. Innym wytłumaczeniem było pochodzenie od miejsca ‘Cokkeg‘, w wiosce
‘Loxwood‘
w
‘Sussex‘,
gdzie
sekta
ta
została
sformowana.
Towarzystwo nie propagowało małżeństw. Każdy kto miał pragnienie zawarcia związku
małżeńskiego mógł oczywiście to zrobić, ale jego małżeństwo nie otrzymało sakramentów czy
też błogosławieństwa od zwolenników John‘a Sirgood‘a. Ta prosta i bolesna pokuta i
umartwienie się przyciągnęła wielu szczerych, ale również prostych ludzi do sekty i wkrótce
ponad połowa robotników z okręgu została ‘Zależnymi‘. W miarę jak doktryny Sirgood‘a
rozprzestrzeniały się pojawiło się wiele nowych społeczności ‘Zależnych‘ w pobliskich miastach i
wioskach
[wokół
Loxwood],
i
dziś
‘Cokelers‘
ciągle
używają
tych
kaplic.
Ich doktryny były sterylne i liczba ich członków zaczęła się załamywać w zetknięciu ze światem
spoza „ich małego królestwa". W 1885 roku, kiedy zmarł Sirgood, posiadali w całym dystrykcie
około
1500
członków.
Na początku XX wieku, członkowie Towarzystwa Zależnych stanowili prawie trzecią część
populacji Wisborough i Norchchapel, występowali też w wielu innych wioskach wywierając na
nie
wpływ.
W 1904 roku było już tylko około 900 członków, którzy regularnie uczęszczali do kaplic, ubrani
na czarno (w ‘Sussex‘ i ‘Surrey‘).
Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.
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