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Między odrzuceniem a akceptacją.
Pr ba analizy modelowej ewolucji postaw społecznych

wobec Kościoła baptystycznego w Polsce

CharakterysĘka Kościola baptystycznego

Ewolucja postaw społecznych wobec Kościoła baptystycznego w Polsce _
jest interesującym przykładem obrazującym mechanizmy funkcjonowania
mniejszości wyznaniowej w społecznościach zdominowanym duchowo przez
jedno wyznanie: Kości ł katolicki rv przypadku narodu polskiego, Kości ł au-
gsbursko_ewangelicki w przypadku społeczności niemieckiej oraz Kości ł pra-
wosławny w przypadku narodu białoruskiego i ukrairiskiego' Zanim przystąpię
do badania ewolucji postaw większości wyznaniowych wobec baptyst w,
przedstawię najważniejsze fakfy z dziej w ruchu baptystycznego oraz jego pod-
stawowe wierzenia religijne.

Anglosaskie korzenie

Baptyzm powstał w środowisku anglosaskiego protestanĘzmu na początku
XVII wieku na wyspach brytyjskich'. Jego inicjatorem był kaznodzieja John

' D'R. Kirk*oołJ, European Baptist'r: a Magnificient Minoriry, Valley Forge, PA I98l, I l_27;
R.G. Torbert, A Histoty of thc Baptists, Philadclphia 1959, s. 62-84: po polsku na temat pierwszych
postaci ruchu baptystycznego można pneczyta w: P' Stawi ski, Radykaliut i lolerancja w poglą-
dadt i 1lostałł,ie Rogeru'|Villiantsa, rv; J. Drabina (red.), Protestanryzłł, Krak w 199'7;T.J. Zieli ski'
John Sntvtlt, ,,Słowo Prawdy" (dalej 

''SP'')' 1995, nr 4' s' Ż3-26, tamże, Thomas Helwys, ''sP''' 1995'
nr 6, s.24-26, tamżc, Roger Williatns, Warszawa 1997 oru tenże, Purytanian' Żlrys dziej w, ideolo-
gii i obyczaj v, angktsaskiego ruchu refomncyj uego, ,,Rocznik Teologiczny ChAT', 1995, nr 2.



Smyth, zwolennik głębokich reform Kościoła anglika skiego, kt ry w obawie
przed prześladowaniami religijnymi roku wraz ze swoittr najbIizszym wsp łpra-
cownikienl Thomasem Helwysem i grupką zwolennik w w 1607 wyjechał do
Amsterdamu. Tam zetknął się z teologią mennonit w, kt rzy praktykowali
clrrzcst ludzi dorosłych udzielany itn na znak uwicrzcnia i postanowienia głębo-
kiej odnowy n:oralnej. Przekonany o słuszności tego stanowiska, J. Smyth
rv l609 roku przyjął chrzest przez pokropienie. W taki sam spos b ochrzcił 40
os b. na czele z najbliższyrrr swoinr wsp łpracownikiem Helwysem. Wkr tce
po przyłączeniu się Smytha do zboru mennonit w, Helwys wraz z grupą swoich
zwolennikolv powr cił w l l l roku do Anglii zakładając pierwszy zb r bapty-
styczny w Spatefield pod Londynem, Ponieważ w ojczystym kraju baptyści
i innc radykalne odłamy reformacji doznawały prześladowali religijnych (ich
kres położył Akt Tolerancji wydany w l689), w lataclr 30 i 40 XVII wieku roz-
winęła się emigracja religijna do brytyjskich kolonii w Ameryce P łnocnej.

W Nowym Świecie Kości ł baptystyczny powstał za sprawą nonkonformi-
stycznego pastora Rogera Williamsa, kt ry w l63 1 roku przybył do Bostonu.
Po popadnięciu w konflikt z władzami stanu Massachusetts, Williams założył
w l638 roku kolonię Rhode Island gwarantującą kazdęmu wolnośc wyznania.
lŁok pożniej przyj'{ chrzgst stając się założycielen Kościoła baptystycznego
rv Nowym Świecie. Początkowo rozw j baptyzmu na kontynencie arnerykariskim
był niezmiemie powolny - w l700 roku było l0 kościoł w baptystycznych, do
kt lych nalezało 300 os b. W 1795 roku baptyści posiadali już 1152 zbor w po-
łozonych w 16 stanach i terytoriacb nowego pairstwa. W drugiej połowie XVIII
w. powstawaĘ pierwsze szkoĘ i seminaria baptystyczne. W ciągu trzydziestrr
pierwszej połowy XIX w. liczebny wzlost baptyst w wyni sł 3600/o, podczas gdy
populacja Stan w Zjednoczonych w Ęm czasie wzrosła o |40o/o. W l844 roku
KoŚci ł baptysryczny w Stanaclr liczył7Ż0 tys. wyznawc w zgromadzonych w 9
385 zborach' Ten dynamiczny rozlł j w XIX w. sprawił, ze dzisiaj baptyści są
jednyrn z największych protestanckich kościoł w Ameryce Połnocnej licząc ok.
33 milion w wyznawc w, zgromadzonych w pl'awie 98 tys. zborach'.

Baptyzm na kontynencie europejskim

Ekspansja baptyzmu na kontynencie europejskim została zapoczątkowana
przez Johanna onckena, kt ry wraz ze swoją żoną i pięciorna wsp łpracownikami
prryjął chzest w 1834 roku w Hamburgu' Założony przez onckena zb r w Ham-
burgu w ciągu dziesięciu lat wzr sł do 380 os b (1845)' w l85l roku na terenie

Niemiec było już 4I zbor w grupujących 3746 wiemych, a przed I wojną światową
KoŚci ł baptystyczny |iczył oni 45 275 wiemych zgromadzonych w 2l3 zborach3.

2 
Sttuystyka unii 1rzes7onyclt w Baptist World Alliąnce na koniec t998 toku',,sP', 2000, nr 2, s. l8-

l 9; wcdług tego samego żr dła wspolnoty baprysryczne na świccie posiadają ok. 45 mln wyznawc w.
t W.L. Wagner, New Move Farwarci in Europe. Grov)tlx Patterns o.f German Speaking Bap-

lists in Durope, Pasadena, cA l978' s.3_20; obecnie Kości ł baptystyczny w Niemczech liczy ok.

88 tys. wiernych w 625 zborach, podaję za: Staty51y1ro..., cyt. wyd.. s. 18.
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Z Niemiec baptyści finansowo rvspomagani przez Amerykan w i Angli-

kow prowadzili działa-lnose *i'vjną'w niropie centralnej i -wschodniej'

J. oncken i przygotowi;;;ip;;;;';iJgo misjonarze docierati do kraj w poło-

żonych w baserric n,o"r" g.'Iivckicgo" i w 
_Europie 

południowo-wschodniej.

w 1840 roku pierwszy zb r baptyst lv powstał w Danii' w 1841 r' _ na Li_

twie, w l848 r. - * si*..ji, w'1riło r. _ w niemieckojęzycznej części Szwaj_

carii, w l86l r. - * p;lr;;,; 18 4 - w Rosji, w 1869 - wAustrii.i Rumunii'

w 1874 _ na Węgrze.r'', *-ialo - na Łotrvie' w l882 r' _ w Bułgarii' w l885 -
w Czechach.. w d*;j;j p"i"*i. XtX .wieku Kości ł baptystyczny zdobył

zwolennik w * pro*i'-'' iy"xi"r' r-1oł* kontynentu 9yrgpeiskieso 
prze'

stając być *yrnuniem Jg;];; dolcdnei - anglosaskiej kultury. Ukoro_

nowaniem ,.go pro..,l.ii;i" p";ś*nic w tso5 roku w Londynie Swiatowego

Związku Baptyst w.

Baptyści na ziemiach polskich

Tak jak w innych krajach Europy Śro.dkowowschodniej' baptyzm na tie'

miaclr polskich początkowo rozprzesnr.niuiiii*l'oj ru,rn*'i niemieckiej5'

Pierwszy zb r na 'iJ"*;; 
p"ii*ł' zos.ta.ł założony pnez onckena w 1844

roku w Elblągu. w r"io;ąo] ilx *. kolejne niemieckojęzyczne zbory bapty-

styczne powstawały #;;i; śiąrku, eomorzu orazna Warmii i Mazurach.

Przęłolnowe ,ro"rłri" ata rozwoju baptyanu polskiego miało nawrocenie

luteraliskiego nuu.ry.i.io ,rtołti ni.a'ielnej cotrryda Alfa (l83l-98), kt ry

wrazzdziewięciomu-orouuroi 28 XI l858 ioyjął chrzest w Adamowie' Trzy

lata pÓżniej _ ł ri.rpnia tgot ,ołu w Adambwie powstał pierwszy baptystycz-

ny zb r na ziemiach fol*ftitft w.zaborze rosyjskim' W latach 70' XIX wieku

podobne zbory powsta*uly na Mazowszu i w okręgu ł dzkim' Przed I rvojną

światową stolicą b"p;;;,1 na zi",niach polskich stała się Ł dź. Na początku

XX w. w mieścic ,yn'i ir,nioły trzy zbory:.dwa niemieckic ijeden polski oraz

baptystyczne orgon;'u'p'"r''u'yiu'y*1" idob'o"ynne' W l907 roku w Łodzi

tltworzono ,..,nur,,',li"1.oiogi.rn., kt r-e działało do chwili zamknięcia go

przez władzecarskie w r q i r ;ku. Przed I wojną światową skupisko baptystow

w Kr lestwie Kong"'o*yrn liczyło 4'8 tys' członk w w l7 zborach' a na Wo-

łyniu l.7 tys. w .r,..".r'' źuo'o'r', co dawało'łąc1ną |::!:'6:5*tys 
os b' odzy-

skanie przez Polskę';t;'"d';;i;sci-* niewi"lkim stopniu zmieniło położenie

iłrll;;,jJr]ł. oo,r.ru.. historii baptystow w Polsce: K. Bcdnarczyk. Bapry'ści. .,Stuclia

i dokunrenty ckumeniczne,'''i;aj'., ł, s. l3]26; tenże,,Historia zhor w Baptystrjw w Polsce do

1939 roku'warszawa 199i: i;;;aiu' s'p'1's''i"'Jednota"' 1991' nr 8-9' s' 14-15: K' Brzech-

czvn' Rozwći baptyznru ,,"'il,tri"iiii)tiKiln|. o1 niefomtalnego ruchu religijne.go do budołyl'

kiściołą, ,,Zeszyty riroron.)n"il,lqbl:;, i,s. łt_59;-L. Szen&rowski, Ewangelicztli Chrześci'

jrrnie, Warszawa l982; n''i"*''"*-ii' b'pwści w Polsce w !(Ilach I858']9l9' Warszawa

l993; tenżc, Połłstanie, -ri,ą-i,|.nrr'iip,yś,i* łł Polsce w latac't 185s-1939' w" Kalentlarz

Chrześcijanina, Warszawa 1983'
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baptyst w polskich.' W^prawdzie przyj-ętaprze1 s9j! konstytucja marcowa gwa-rantowała wszystkim wo'ność 
'y;"#;; 

'sumicniu, 
;conakź"-urlk akt w wyko-nawcn1ch wcielających w Ęcieustalenia u',u*y zasałniczej |o*loo*uł, ze sytu-acJa prawna bapryst w w poszczeg lnych regiona.h p;;r#"";"l, kiego zależnabyła od religijnego u"tawodawsnv"!"'ił*''.oorczych. 

Najlepsza syfuacja prawnapanowała na ziemiach należących ao 
'ou* pruskiego, gdzie uaprysci na mocyu'stdwy z ? YIl 1875 roku użyskali ,,o,u, L*. t;"n';':'.:i or.i'u oo*urn"roumożliwiający im rejestro*ani.'porr.r.golny.r, zbor w o^n'p**uarenie dzia_lalności religijno-spoi!.1.j Ń.jg;;;::;)1.'''.r''..i.;;;#;: 

byłego zabo-ru austriackiego, gdzie uupty'toi, truktowJno;uI. u.r"y,iur1i"*.i*, gdyż Ko-ści ł ten nie uzyskał stafusu wyznania*nun.go prze, pinst*o. W związku z tymbapĘśc i mogli jedyni. oap'u'iuJil*. 
""l"z;'łrpu ao'o*, 

",' 
u, "ri** uprowa-dzenia publicznej działalności religu;ej. w '"u".'..#;-;t;;i,tsci oziałali naInocy dekrefu z 17 X 1906 roku uł'nią..o*, 

'yrnunia 
tolerowanego.w 1923 roku podczas konfeienc'i'w Brześciu Litewskim, baptyści posta_nowili połączyć się ze .zbliżony; o;; ;aa;";;"";";#;;l KościołemEwangelicznych Clrrześcłan. utwo.'i"" *"ay z;eanoczeiie E'wung"l;"zny"l,Chrześcijan i Baptyst w, lror"l"to 

'*ii'"ł *y'nunlowy zostało zarejestrowa-l'e przez Ministerstwo oświecenia ruulićznego- i Wyzna . Jednakze unia z Ko-ściołem Ewangelicznych Chrześcij'" oJ"ł.ru tyito Jo 1I;';;|". Wyjściebaptyst w spowodował", 
i-ę "*'lc.Ii1r_nj .n.'.scijanie zachowali d'a siebieuznanie prawne paristwa. W 1927"roku ouptyt"i pr bowa'i zarejestrować sięjako Zjednoczenie Słowialiskich zi"'i*"siptystycznych' jednakze Minister-slwo odrn wilo reiestracji pod pretekst;,;, ;; przynriornik ,,baprysryczny,, wid_niał w zareicstrowanvm wcześniej Zjednocz.niY 

_E-*?ne"licznych Chrześcijani Baptyst w' Po kilkukrot""J' ;l;;;;r.j.ii.*' Kościoł baptystyczny zareje-strował się jako 
"Stowarzyszenie Wzajemn., 

.no,r,o"y Baptyst w w Polsce,,.w l938 roku Zjcdnoczenie Słowlan'ti.'iżil".ow Baptyst w liczyło7.l5 os bskupionych w g6 zborach. ut.zymywai. 
"tiJrrtytcje charytatywne: sierociniecw Brześciu n. Bugiem, dom staic w; Ń;;;. i.szpital w Łodzi,posiadało wła-snc wydawnictwo ,,Kompas'" finansowuio-i'"l.;ą.. od 1924 roku SeminariumTeo Io gi c zne w Ło dzi or az.w'Y 

!1w 
ało *łn.ny'rn i es i iczn ik,śło*" l."r,iay' ".- obok federacji słowja skich zbor w buptyrty"rnych istniała w Polsce, za-

m i e cki ego, k t ra pod k on iec oł...u 
'n 

i ęa'-";;".;" ;#'i'T"il #?#"il;
o duchowości relioi11j-n1edwojennych baptyst w zob. K..Brzech czyn, Między afinna.'i:h::;:!:iłrł'"ł:;::'* " baplyst)'}cz;ej i,,n,,Zjźi ot,",u międzywojennźgo, ..Zeszyry Filo.

7 A. Kurzawa, otwarcie s1łob. ttt!Ę1! w Łodzi,,,sl,,:l?2J'^!| l l' s. 6; A.W.K .' Uroc4,stośćoha'arciąroku'rzkolnegowSenilruiiumaxti,,y^-l)ri...sp". 
ls:l,i, l';: 1;;j'ii'' Urocz1l.j1pj[p'l:agnalnu v Łot!:i"'sP"' l933.. 

^' 
l,ł" l'igii'i'i.|ś"rri,,nriu,, rrri"iir 'o;;;;;;r, 

w Pt'tlscc."Latoroślc''' l 939' nr l ' s' I_2 -wkładk;;" ':ś;"*.'P';-dy''' .nłv.il"rir. il-u;#il Teotogiczncw Lodzi, ,,SP", 1939. nr 4. s. I l-lł; n. ior,Ji' o}łTii.,,, ,.'';,;;; ;;p,r,';:;;;; Łodzi, ,'SP,.,193'1'nr7's'I2O''22:L'Miksa, rsio-orrrriy-łrIri.,rr"nl4 latach.''sP,., l939,nrl's'3-4.

Międzry odrzucenicm a akceptacją

zgromadzonych w 4l zborach. w l93l roku zaczęła dojrzewać idea powołania
jednego Kościoła Ewangeliczno_Baptystycznego, kt ry jednoczyłby baptyst w
słowiariskich, niemieckich oraz chrześcijan z innych zbliżonych pod względem
teologicznym denominacji. w l937 roku pomysł ten zaakceptowały obie fede-
racje baptystyczne: słowia ska i niemiecka oraz zbory z bliźniaczego Stowarzy-
szenia Wzajemnej Pomocy Ewangelicznych Chrześcijan. W ten spos b plano-
wano powołać jedną organizację baptystyczną w Polsce, kt ra skupiać miała ok,
l6 tys. członk w. Złożono stosowne dokumenty rejestracyjne, na kt re władze
do korica istnienia II Rzeczypospolitej nie udzieliły odpowiedzi8.

W wyniku strat spowodowanych II wojną światową i zmianą granic, Iiczba
baptyst w spadła do ok. l,5 tys. W maju 1945 roku baptyści, wrazz innymi
zbliżonymi pod względem teologicznym wyznaniami, utworzyli wsp lny zwią-
zek wyznaniowy: Polski Kości ł Ewangelicznych Chrześcijan Baptyst w, kt ry
w |946 został uznany przez paIistwo za ',publicznoprawny związek wyznanio-
wy''. Jednocześnie zapowiedziano' że stosunek Parlstwa do KoŚcioła zostanie
uregulowany na drodze odrębnej ustawy, co w okresie PRL-u nigdy nie nastą-
piło. W tym samym roku ze związku wycofały się wszystkie, poza baptystami,
wyznania ewangeliczne. Spowodowało to zmian ę nazwy kościoła na: Polski
Kości ł Chrześcijan Baptyst w.

W okresie stalinowskim kości ł dotknęty represje polityczne - m.in. za-
mknięto baptystyczne seminarium w Malborku oraz zaprzestano wydawania
,,Słowa Prawdy''. W okresie PRL liczba wiemych Kościoła baptystycznego
oscylowała wok ł liczby 2,5 rys' skupionych w 50 zborach. Znaczniejszy rozw j
tego wyznania nastąpił dopiero po l989 roku. Przełomowym czynnikiem stabili-
zującym syruację Kościoła baptystycznego w Polsce była regulacja jego stafusu
prawnegog. W dniu 30 VI 1995 po czteroletnich negocjacjach Sejm przyjął usta-
wę regulującą stosunki pa stwo _ Kości ł baptystyczny, kt ra została podpisana
przezPrez1denta RP Lecha Wałęsę w dniu 25 VII |995.Ptzyznaje ona Kościo-
łowi baptystycznclnu prawo do powoĘwania fundacji kościelnych, zwolnierl
podatkowych, rozpoczęcia stara o odzyskanie majątku, a kościelne jednostki

organizacyjne zyskiwaĘ osobowość prawną. Ustawa nadawała ofwartemu we
wrzcśniu l994 roku Wyższemu Baptystycznemu Seminarium Teologicznelnu
w Warszawie_Radości status szkoły wyższej posiadającej prawo do nadarvania
tytułu licencjata w zakesie teologii baptystycznejI0.

Według danych statystycznych zebranych w l998 r. Kości ł baptystyczny
w Polsce liczy ok.4.107 członk w skupionych w 65 zborachll. Podzielone one

8 w. Gutche, Ce! i zadanie kościola ewangelic7no-baptysrycuego, ,,SP'' t938, nr 3, s.69-'12.
9 T.J. zieliriski, Projekt uslawowej regulacji stosunk w pansnvo - Kości t Cltrceścijan

Bapryst tł ly RP, ,'SP'', 1994, nr l0' s, 2l-23; tenże, Znaczenie ustawy o stosunkach między pa -

stweilt a Kościolen bąptystyczn},n w RP na tle dziej tv pratvnych spoleczności baptystotł v, Pol-
sce. .,SP". 199.5, nr 9. s. I l-14.

"' Ustawa z dnia 30 czcrwca l 995 roku o stosunku pa stwa do Kościola Chrześcijan Bapty-
st w w Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw RP Nr 97, poz. 480). ,,SP", 1995, nr 9.

|| Srały'rryka..', cyt. wyd'. s' l9.
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S.ł na dziewięć okręg w (diecezji): Centralny, Białostocki, Mazowiecki, Gdari-
ski, Pomorski, Dolnośląski, Śląski, Pofudniowy i Lubelski. W Kościele bapty_

stycznym zborow małych,liczących do 50 członk w jest najwięcej, bo 6l% (38

zborow), zborow Średnich, liczących od 51 do 150 członk w jest 3l% (l9 zbo-
r w). Natorniast zbor w dużych liczących powyżej l50 członk w jest tylko 2%
(5 zbor w)' W Kościele baptystycznyrn najwięcej 48 % jest os b w przedzia|e

wiekowym od 19 do 40lat. Os b w wieku od 41 do 60 lat jest 24To,natomiast
osob powyzej 6l lat jest 22o/o. Członk w zbor w liczących poniżej l8 lat jest
tylko 6Yo, co potwierdza zasadę Kościoła nieudzielania clrrztu niemowlętom
i dzieciom. Na zakoirczęnie tego przeglądu dodajmy, że w Kościele baptystycz_
nym więcej jest kobiet (6O,I%j od mężczyzn (39,9%)12 '

Teologia baptystyczna

Kości ł baptystyczny naieży do protestanckiego nurtu chrześcijaristwal3.
Wraz z innymi wyznaniami protestanckilni łączy go przekonanie o tytn, iz:

_ Bibtiąjest nadrzędnym autorytetem w sprawach wiary i rnoralności;

- zbawienie człowieka następuje w wyniku działania niczym niezasfużo-
nej Łaski Boga;

- zbawieniaczłowiekmozedostąpić nie przez uczynki, lecz jedynie przezwia-
rę w śmierć Jezusa Chrystusa nakryżu, kt ry umarł za grzechy wszystkich ludzi;

- jedynym pośrednikiern pomiędzy Bogiem a człowiek jest Jezus Chry_
stus; nie występuje zatem w protestantyzmie kult świętych i kult maryjny;

- celibat duchowie stwa nie znajduje teologicznego uzasadnienia w Biblii.
Wyznanie bapĘstyczne będąc zaliczane do grupy wolnych kościoł w

cwangelicznych w ralnach protestantyzmu odr znia się od tradycyjnych deno-
rninacji tego nurtu chrzeŚcija stwa, kt re powstały w XVI w. _ Kościoła ewan-

gclicko-augsburskiego (luterariskiego), ewangelicko-refonnowanego (kalwifr-

iłicgo;iaiglikariskiego-następującyrniprzelionaniamiteologicznymiIa:

|2 R. Gutkowski, Dane sta},st1,czne kościola c'hrześcijan baptystoll, lp ]996 roku, Warszawa

l 9971 w por lvnan iu z rok iem l 998 _ dwa lata wcze śniej było 62 zbor w baptystycznych'

'' opie'a,n się na następujących prezcntacjach teologii baptystycznej: K. Bednarczyk,
('hr:e.łr'i.ja stu,o elvangcliczne a kuto!icyzm, Warszarr'a |9'76: H. Cook, o co walczc1 baptyści,

Warszawa 19 3; B. Hays, J'E. Stcely, Iłc Baptist Way rf Li|b, Macon, GA' l98l; H.H. Flobbs'
Tltc llaptist Faith and Message, Nashville 1989; K. Karski, Prolcsltutckie wsptilnoty wolttoko'

'{ciełlc, .,Studia i Dokumenty Ekumeniczne'', l995, xl, nr l (35); M' Kwiecieri, Zamiast w.stępu.

Ll'olnc Kościoly w Polsce, w: R.H. Tonraszewski, Bap\)ści w Polsce w latąch l85B'I918, t' l'
Warszawa l993, s.9_l5; K' Wiazowski, Siedenl cech Kościola baptystyg7nęgr' ''SP'' 2000' nr 2'

s. l5-l oraz na historycznych i wsp łczesnych wyznaniach wiary i zasad światopoglądowych:

Londr' skic ll/yznanie ll/iary z roku 1689. bmw. brw; Konfesja, r:zyli wyzntmie wiary i ustr j
t.bor v, baptyst lł, bmrv. |930; Kin sc|baptyści? Na drodze ku wyrażeniu tożsamości baptyst1'cl'

ncj v', znlieniaiącej się Europie _ Dokutnent studyjny sporządzony przez|Nydział Tcologii i Edu-
kacji Europcjskiej Fcderacji Baptystyczncj w roku 1993, ,,SP", 2001, nr 2, s. l2-15.

'o Zob.T.J. Zieliriski, Jak kla.łyfikować kościoly prolestanckie?,,'studia iDokurnenty Eku-
nrcnicznc".1993.

Mlędzy odrzucenlcm a aKceptacJą

- kongregacjonalistycznym ushojem Kościoła: każdy zb r jest niezalemą
i autonomicznąjednostką w zbone władzę sprawująwszyscy wieruący członkowie,
kt rzy wybierają odpowiedzialną przed nią radę zborową oraz powofują pastora;

- teologiąchrztu, kt ry jest konsekwencjąświadomej wiary i decyzji jednostki

w to' że Jezus poni sł śrnierć nakrzyżru n jej gnechy; ponieważ chrzest udzielany
jestprzezzanuruenie ludziom dorosĘm, nie praktykuje się chrzhr niemowląt;

_ zasadąrczdziału Kościoła od paristwa; pa stwo nie powinno ingerować
na rzęczjakiejkolwiek grupy religijnej, a jednostce należy zagwarantować wol-
ność sumienia.

Mechanizm ewolucji postaw społecznych.
Pr ba analizy modelowej

Zana|izujmy zatem mechanizm ewolucji postaw społecznych wobec bap-

tyzmu w Polsce. Pod pojęciem postawy społecznej rozumiem zbi r zachowali,
postępowania, opinii, etc', jakie dana jednostka należąca do większości wyzna-
niowej publicznie okazuje wobec członk w mniejszości. W skład postawy spo_

łecznej wchodzą tylko takie zachowania i publicznie wygłaszane opinie, kt re
motywują członk w większości wyznaniowej do działan jednostkowych nie-
zbędnych do realizacji interesu danej grupy wyznaniowej. lnteres ten polega na
pozyskiwaniu jak największej liczby nowych wiernych i ograniczaniu własnych
strat. Wym g funkcjonalności postawy społecznej z interesem większości wy-
znaniowej sprawia' że postawa społeczna jest pewnym konstruktem teoretycz-
nym, kt rą w danym czasie w pełni nie zajmuje żaden członek większości wy-
znaniowej. Albowiem w skład empirycznej postawy społecznej typowego człon-
ka większości wyznaniowej wchodzą zar wno zachowania funkcjona1ne wobec
interesu jego g.py *ytnuniowej, jak i wobec niego - dysfunkcjonalner5.

Można wyr żnić trzy rodzaje postaw jakie członkowie większości zajmują
wobec mniejszości wyznaniowej. Są to postawy: ignorowania, odrancenia i czę-
ściowej akceptacji. Postawa ignorowania polega właściwie na świadomym braku
okazywania jakichkolwiek reakcji na obecność mniejszości wyznaniowej. Mniej-
szość wyznaniowa nie istnieje wtedy w świadomości i zachowaniach większości
wyznaniowej. Postawa odrzucenia natomiast polega już na publicznym okazywa-
niu krytyki i niechęci wobec mniejszości. Ten typ postawy może oscylować od
publicmie wyrażanej krytyki, do stosowania przymusu firycznego wobec inno-
wierc w' Zko|ei postawa częściowej akceptacji zbliżona jest w swojej zewnętrz-
nej formie do postawy ignorowania. obecność mniejszości wyznaniowej nie po-
woduje już negatywnych zachowa , co nie oznacza, że pewne, przynajmniej, tezy
światopoglądu mniejszości są akceptowane przez większość wyznaniową.

15 W określeniu relacji pomiędzy postawą społeczną a interesem grupy wyznaniowej wyko_

rzystuję analogię pomiędzy świadomością społeczną a interesem klasy społecznej; zob. L. No_
wak, U podstaw teorii socjalizmu. Dynamika wladzy,t. lll, Poznari 1991, s. 133-135.
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W analizie Ęch prawidłowości posfuguję się metodą modelową. Zakładam,
że ewolucja postaw większości wyznaniowej wobec mniejszości uzależniona jest
wyłącznie od ,'stosunku sił'' pomiędzy dwoma wyznaniami, kt ry miezony j.rt
liczbą wiemych, na kt rych każde z wyznai't *y*i..u sw j wpĘw duchowy. 

-Po-

mijam więc takie czynniki, jak np. podział wymania na duchowie strvo i iaikat,
wpływ ustroju wewnętrznego' czy treści doktryny religijnej. Ponadto pomijam
czynniki zewnętrzne wobec ronłażanej grupy wyznanlowii' iakie jak: pzemiany
cywilizacyjne oraz system społeczno-polityczny i społeczno_gospodarczy'u. 

J

Zał żmy zatęm, że mamy społeczetistwo żdomino*ane duchowo przez
je-dno wyznanie religijne. W pewnym okresie _ zakładam, że rzeczkoniec kofr-
cow za|eży od mechanizrnu losowego. np' narodzin przi:yw dcy religijnego -pojawia się w rozważanym społeczelistwie no*a p.opozycja wyznaniowa. Wo-
bec niej członkowie większości wyznaniowej 

^ogąiuiąć ieanąz trzech wyroż-
n'ionych postaw: ignorancji, odrzucenia bądŹ częściowej alceptacji. Jednakże w
skali masowej - po upływie pewnego czasu _ upo*srechni się ta postawa reli.
gIjna, kt ra maksymalizować będzie zyski więkizości wyznaniowe.i oraz mini-
malizować straty. Początkowo, nowe wyznaniejest w ,tuni" pory.[ac niewielu
zwolennnik w' W pierwszej fazie - w kt rej liczębność rnnlejszosci wyznanio-
wcj jest niewielka _ dominują wobec niej postawy ignorowania. Przemilczanie
zgodne jest bowiem z intęresem większości wyznaniowej, gdyż otoczona mu-
renl ignorancji mniejszośc nie jest w stanie samodzielnie iaistnięć w świadomo_
ści społecznej. Dysfunkcjonalna wobec interesu większości wyznaniowej byłaby
postawa odrzucenia. Publiczna Ętyka mniejszości wyznaniowej przyniosłauy
norvej ofercie światopoglądowej tylko większy rozgłos i spowodowałaby, że zi-
istniałaby ona w dyskursie publicznym jako mniej lub 

'bardziej 
r wnorzędny

partner większości wyznaniowej. Nie trzeba dodawać, że jeszcze bardziej łys-
funkcjonalna wobec interezu większości byłaby postawa częŚciowej akceptacji
oznaczająca uznanie pogląd w głoszonych przez mniejszość światopogląao*ą.
Zatem * jeżeli liczebność mniejszości wyznaniowej nie ulegnie w począttowym
okresie znaczącej zmianie _upowszechniają się wobec niej postawyignorancji.

Na tym poziomie prezentowanej analizy nie da się-przesądziiczy mnie;-
szość wyznaniowa pokona barierę ignorancji, czy też nić. załatmy jeanak, ze
pomimo rozpowszechnionych postaw ignorancji następuje tak znacźiy ficzebny

ffidanąprzezIdealizacyjnąTeorięNauki,zob.:L,Nowak,
Il/slęp do idealizacyjnej leorii nauki, Warszawa 19'].1: w ustalaniu Iisry )ałoźe upraszczających,
na k^t rych oparta jest niniejsza analizy zainspirowany jestern modelem idealnego społecze stwakonlcsyjnego (P' Buczkowski' A. Klawitcr, t-' Nowar, Religia jako strukturą-kkuopc, ,,StudiaReligiogica''' l987, nr 20). Jednakże w odr żnieniu od autor w modelu społeczcfrstwa konfesyj_
nego, kt rzy przyjmowali, że społecze stwo.rv fazie początkowej składa się z kasty kapłan wiindoktrynowanych,kt rychświatopogląclyniepodpadająpoajatisjcanoti tył.oril",zakładanl,
żc społecze stwo, w ktorych pojawia się nowe wyznanie jest już zd]ominowane przcz jcdno wy-znanic dominujące. Ponadto, w odr żnieniu od cytowanych autor w pornijam wpiyw pooziału
klasowego (dostępu do środk rv produkcji duchowej) tiaktując *y'noniu jako l pojlnowanc
w spos b solidarystyczny - całości społcczne, w kt rych '"*nĘt.'n. podziaiy .ą 

'_pi"r*.ry,nprzyblizeniu pomijalne.

Mlędzy oorzuccntenl a aKcgptagJą

wzrost mniejszości, że zmienia się stosunek sił pomiędzy wyznaniami. W w-
czas mniejszość wyznaniowa przekroczy pewien pr g - nazwijmy go progiem
ignorancji. Wtedy zgodna z interesem większości wyznaniowej staje się posta-
wa odrzucenia, kt ra stopniowo upowszechnia się wśr d jej członk w. Postawa
ta wyraża się w publicznie wytażanej krytyce, rozpowszechnianiu fałszywych
stereotyp w, wyśmiewaniu, krytykowaniu, zrywaniu kontakt w towarzyskich,
a nawet firycznym prześladowaniu członk w danej mniejszości wyznaniowej.
W rezultacie upowszechnienia się tych postaw, wok ł typowego członka mniej_
szości Światopoglądowej wytwarza się społeczna pustka. ogranicza to liczbę
konwersji, skoro ich następstwem jest krytyka ispołeczna izolacja konwertyty.
W planie społecznym następuje zacieśnianie więz w społecznych pomiędzy
członkami danego wyznania. Prowadzi to do zewnętrznej samoizolacji mniej_
szości, kt ra * w perspektywie _ blokuje jej dalszy rozw j liczebny'

Kiedy jednak danej mniejszości wyznaniowej uda się pnektoctyć kolejny
pr g - pr g odrzucenia (zn w na tym poziomie ana|izy modelowej nie da się
określić, jakie czynniki mają na to wpływ), dalsze podtrzymywanie wobec niej
postaw odrzucenia byłoby dysfunkcjonalne wobec interes w większości wy_
znaniowej. Wtedy zgodne z interesem większości wyznaniowej jest upo-
wszechnianie postaw częściowej akceptacji oznaczającej wycofanie się ze zma-
sowanej krytyki, z kt rą_ jak udowadnia jej wzrost liczebny - mniejszość po-
trafi sobie poradzic. Dalsza kryĘka przynosiłaby bowiem tylko niepotrzebny
rozgłos i wzrost popularności mniejszości. okazuje się, że ,,odszczepielicy'' nie
są ,,potworami moralnymi'' i można ich tolerować w swoim otoczeniu, co nie
oznacza jeszcze całkowitej akceptacji ich pogląd w.

W podsumowaniu tej części rozważari skonstarujmy, że kształtowanie się
postaw społecznych większości wobec mniejszości wyznaniowej zaleĘ zasad-
niczo od stosunku sił pomiędzy dwoma wyznaniami. Kiedy dana mniejszość
wyznaniowa jest małoliczna dominują wobec niej postawy ignorancji, kiedy
staje się średnioliczna - następuje jej odrzucenie, kiedy zaś dana mniejszość
staje się liczna (choć nadal pozostaje mniejszością) dochodzi do jej częściowej
akceptacji. Zbadajmy zalem czy ewolucja postaw społecznych wobec Kościoła
baptystycznego w Polsce była zgodna z powyŻszym ujęciem oraz postaramy się
określić prTyczyny ewentualnych odstępstw od tak nakreślonej modelowej cha_
rakterystyki relacj i pomi ędzy wi ększością a mniejszości ą wyznaniową.

Ewolucja postaw społecznych wobec Kościola bapĘst w

Okres początkowy: pol. XIX w. - I wojna światowa

Baptyści pojawili się na ziemiach polskich w połowie XIX wieku w wyniku
przebudzenia duchowego wśr d niemieckich luteran, ktć;rzy stanowili bezpośred_
nie otoczenie wyznaniowe baptyst w. Rozw j baptyzmu napotkał w tym okresie
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na największy sprzeciw ze strony hierarchii Kościoła luteraflskiego. Władze tego
Kościoła, korzystając z braku prawnego uznania wsp lnoty baptystow traktowały
to rvymanie jako sektę. Postawę hierarchii Kościoła lutera skiego wobec bapty_
st w wyraza najlepiej skierowana do władz zaboru rosyjskiego opinia ewangelic-
kiego konsystorza: ,,sekta baptyst w jest niebezpieczną i w zasadach swych prze-
cirvną nauce wyzna chrześcijaflskiclr, ma szczegolną dążnoŚć rozszerzania się
przez stanowienie pomiędzy sobą kto jest wierzącym i ma być chrzczonym lub nie.
Wybierają z pomiędzy nich nauczycieli, starszych większością głos w bez względu
na to, Czy te osoby zajmowały się poprzednio teologią lub tez nie, cry do tego po-
rvołania przygotowpaĘ się uprzednio, a to bez wiedry i wpływu władzy''|1 .

Innynli zarzltami były oskarżenia o demoralizację kobiet, rozwiązłość
obyczajową, więlożeflstwo i kazirodztwol8. Nic więc dziwnego, że pod wpły-
wem takich opinii władze wszczęły prześladowania zbor w baptystycznych:
zakazywały odbywania zgromadzei w domach prywatnych, aresztowały pasto-
rolv iwydalały ichz granic kraju. Presja środowiska była tak duza, żewlatacll
60. XIX wieku większoś członk w pierwszego zboru baptystow na ziemiach
polskich zaboru rosyjskiego zdecydowała się na wyjazd na Wołyfr|9' Dopiero
Ukaz Tolerancyjny z 17 X 1906 roku zako czył okres administracyjnych prze-
śladowair baptyst w.

osobliwością rozwoju baptyst w w środowisku niernieckich luteran był
więc brak fazy ignorowania oraz upowszechnienie się wobec nich od razr.t postaw
odrzucenia. Anomalia ta wynikała z okoliczności historycznych: małej liczebno-
ści rnniejszości niemieckiej na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego i osoby ini-
cjatora baptyzmu na ziemiach polskich _ G. Alfa. kt ry był nauczycielem szk łki
niedzielnej w kościele lutera skim. Pełnienie przez niego oficjalnego stanowisko
w KoŚciele Ewangelicko-Augsburskim nadawało jego poczynaniom duży rezo-
nans, co spowodowało, ze zostaĘ one szybko zauważone przez hierarchię ko-
ścioła luterariskiego. Prześladowania nie powstrzymaĘ jednak rozwoju Kościoła
bapryst w w środowisku niemieckich luteran. Ten wzrost był na tyle znaczny, że
już przed I wojną światową środowisko niemieckich luteran musiało zaakcepto-
rvać obecnośc baptyzmu w swoim najbliższym otoczeniu.

W środowisku polskirn, wyznaniowo zdominowanym przez katolicyzm,
w początkowym okresie baptyści nie zdołali przekroczyć nawet progu ignoran-
cji - otoczenie polskie przez początkowy okres nie odr zniało bowiem bapty-
st w od innych niemieckich grup protestanckich. Po pewnym czasie jednak
rozw j bapĘzmu wŚrod ludności polskiej sprowokował r wnie gwałtowne po-
stawy odrzucęnia. Za takie typowe zachowanie strony katolickiej może ucho-
dzić opisana przezK. Bednarczyka, ba<lacza dziej w baptyzmu w Polsce, reak-
c1a na działalność baptyst w w położonej w poblizu Warszawy Nowej Wsi.
Początkowo organizowane przez baptyst w spotkania przebudzeniowe nie wy-

" Cyt. .a'. H. R' Tornaszew ski, BapĘści..', cyt' wyd', s' 33

'* H.R. Tomoszewski, Powslarie ..., cyt. wyd.,s. 279.

'o K. Bectnurczyk, Historia..., cyt. wyd., s. 36

Mręozy oorzucclllglrr o (lNwvyrgYJ'r

woływaŁyżadnegoprzeciwdziałaniahierarchiikatolickiej.Jednakże-jakzauwa-
ża K. Będnarczyk - gd;,:;;;;;iu t.-nuu*ty |oputu.nos.i, zaniepokoił się nimi

rniejscowy ksiądz Lutori'li i zaczs organizowac prześladowania' i szykany'

W dniu Świąt Bożeg" Ń;;;';";' l s'6s r;ku dom' w ktory' odbywało się zebra-

nie został otoczony p"" 
-"'u':ony 

tłum'. z zamiaręrfl pobicia >baptyst w<'

Drzwi do pomieszczent;;J;':lJ".r. zamknięte i nikt nie odważył się ich t'vy-

łamywać gwałtem d;;;i* ," żł . .r"bruniu 
uczestnicryl wć:jl z sekretarzem

stniny. Podobne ,""ny pi"uujzeniu cluchowego i prześladowafl rozgrywaĘ się

-w 
zw i vkuz m i sj ą b' pł't# ;; ; il;'k" ć [b i n 

" 

s'y' un ]' P j'"'"" ' 
W oj c i e-

ch w i Stanisławow t .i]ii.'ręp"ie we Wrzeszczewie i Woli_Budy'"".

okres międzywojenny

W okesie międzyrvojennym Kości ł baplystyczny działał w czterech wspol_

notach narodowych: i.,i. i..lii.:, polskiej, bi|ł"'"r.ti'i i ukraifiskiej2l' w tym

okr.esic stosuŃowo ";j;;,"*;';p:ry 
*Ń"Ńała działalno śc baptyst w wśrod

Niemcow - duza li.;il;;il;;i.,ii."rł.i'' baityst rv spowodowała, że ta grupa

narodowa ortut""'niJ ,'u"u["pa*"ł" wśr i 'siebie istnienie tego Kościoła'

W upowszechnieniu 'ia;;;il {':p:?i wobec baptyst w przycrynił się wcze_

śnie uregulowuny "u"'i'"*"' 
roscioła baptystycznego w zaborze pruskim oraz

p"*","j."i.i:*ę"rx,**i'$i*:'J#*,'m:''",r*iilffi {ił:
łilJ'J#l'""'"io,'J'l':ią;*i;J:r^o":i'dyLpodziaĘwyznaniowe 

jeszcze

bardziej osłabiłyby połozenie tej mniejszości w lI Rzeczypospolitej'

Natomiast * Ś.l;;iJ* t uiotić'Lirn (polskirn). i piawosławnym (ukairiskim

i białonrskilrl) rozwoj bapryzrnu napotykał na.zdecydowany sprzeciw i op r' Anali-

Zę postaw odrzucenia i''o^u pzeprowadzić na dwoch poziomach: odg mym

i oddolnynr. oar^..ii.'o"Jg'Jrn'. uilz*'oiut tnożna z rozpowszechnianym pzez

propagandę katolicką n'gary*ny*.wizerunkiem baprysry' odrancenie oddolne

bvło natomiar, ,,.poniuni"7ni, ,"uk.1ą otoczenia społeczrrego na konwersję wyzna-

;ffiHil;"h" iil;;ni"rnu ,"ut.ia zwykłych ludzi była wzmacniana przez

rozpowszcchniony * fffi"ar" Lri"il. .J'n.guty*ny obraz, baptysty' Najpierw

zrekonstruuję ten obraz bapĘsty pzedstawraiy liprasici publikacjach katolickich'

by p źniej _ opierając się na wspomnieniaci'' baptystow'- zrekonstruować dwie

modelowe reakcje oro.""nlu społecznego: prawosławnego i katolickiego na zmlanę

;;;;i' - p-.js.i'lp'"*Ńuwia (bądź katolicyzmu) na baptyzm"'

''] I::;'i";'"l;ą światową baptyści pr bowali dziara w środowisku żydowskim' Praca mi_

syjnr wśr d zyao* pr.'vnos'łu łi'*lJlti'''ezultaty' gdyż wsp lpracujący z barystami' prrygoto_

wany do tej pracy -*{||il"'ili'"l'."l" lyai,*ilr1.go śitt.""in, został."za zdradę wiary

i narodu.. pobity prz.ez *iJoi.i.,-Jrpol-dak w źe .il;ki.il śnliertelnym' P źniej trudno było nl

jego rniejscc znatcże oapowieJnio *ytształconcgo nasterrcę (zob' tamże, s. 327-328)

" D. Mclccr' zycie bcz Chrysrusa i ' Cn'y't"i''" 'si':' lSOs' nr 12' s' l7-18; J' Ostaszew-

ski, 1w slalłr.śc i ,i" opiri-ir-,,,,,i", "sp''' 1985' nr i l,' i.zs'z'l; Siedemdziesiąt lat źycia i prac1'
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Publiczny wizerunek baptysty ksztahowany przez propagandę katolicką
składał się z cztęrech elemęnt w: historycznego, religijnego, społeczno-
politycznego i obyczajowego23. Dyskwalifikująca, w oczach propagandy katolic-
kiej, była sama geneza baptyst w' kt rych początki błędnie wywodzono z XVI-
wiecznego nurtu radykalnego anabaptyzmu Tomasza Miinzera ' Z tego właśnie
powodu rniędzywojennym baplystom przypisywano ekstremalne poglądy rady-
kal.rego reformatora, kt ry miał głosić: 

''nowe 
tysiącletnie kr lestwo Boże, kr le-

stwo świętych, czysty kości ł wybranych, kt ry odnowi oblicze ziemi. W kr le-
strł'ie tym zapanuje pokoj, zniknie własność osobista, zostanie zniesione >>grzesz-

ne lrrałzeirstwo<< na rzecz wsp lności kobiet, zbyteczna będzie władza, gdyż wy-
starczy samo prawo moralne, zapisane palcem Bozym w sercu kazdego człowie-
ka, mianowicie skoro wszyscy staną Się święrymi... baprystami''2a.

Z tego względu' zdaniem katolickich polernist w baptyŚci mieli być XVI-
wiecznymi prekursorami bolszewizmu. Wprawdzie niekt rzy z nich przyzna-
wali, ze wsp łcześni baptyści są dalecy od zapatrywania swoich domniemanych
przodkow, to jednak: ,,Mają oni wszakże straszliwą tradycję, drzemiącą w ich
wspomnieniach, a zdolną pod wpĘwem bolszewictwa odżyć w całej ohydzie
i grozie. Duch ciemności żyjący w sekcie baptyst w, spętany w swej wolności
ewangelicznej warunkami życia praworządnego i kulturalnego może być snad-
no wyzwolon y przezducha ziemności, rozkiełznanego w bolszewictwie''25.

Wobec bapfyst w rzadko podnoszono poważne argumenty teologicznie.
Najczęściej krytykowano poszczeg lne rytuały Kościoła baptystycznego. Szcze-
g lną niechę i niezrozumienie budziło praktykowanie chrztu ludzi dorosĘch
przez zanurzęnie: ,,po co zatem te komedie włażenia do wody i urządzania kąpie-
li, kiedy polanie gł wki dzieciątka wodą przy chrzcie św. wystarczy zupełnie do
spełnienia woli Chrystusa objawionej przy udzielaniu chrztu św.''2 . ,,Dlatego też,
gdy nawr cą prowadzą do rzeki i tam chrzczą zanurzając w wodzie, a po_t'em

obbarzając nowonawr conych wyznawc w masoflsko-żydowskimi dolarami''2?.
Innym zarzvtem było stosowanie nieuczciwych metod w działalności mi-

syjnej i pozyskiwaniu wiemych polegających na manipulacji i oszustwie.
W Ameryce bapĘści mieli nieświadomych rzeczy emigrant w otaczać opieką
pomagać im w znalezieniu pracy' a w razie potrzeby poĄczać pieniądże, aby
potem włączyć ich do swojego Kościoła28. Te nieuczciwe metody postępowania

Danielą Jośło, ,,SP'', t974, nr 12, s.23-25; L. Świrydziuk, Dziąłanie laski Bożej,,,SP''. l97 , nr
|, s.26-27l N. Stasinkiewicz, łl/ykielkowane ziarno, ''sP''' l980' nr 7-8, s. l4-l5; B. Tkaczuk, P l
v'ieku z ntoitn Panem, ,,5P",1975, nr 7-8, s. I l-13.

23 Szerze.l o tym: K. Brzechczyn, Katoticy wobec Baptyst w. Wizerunek baptysty w katolic-
kiej propagandzie religijnej okresu międzywojennego,,,Europa Wschodu i Zachodu'', 2000, nr 4,
s.4'l-54.

'u x'l. cha..'.*ski, Najazd sekciarsrwa na Polsłę, Włocławek l923, s. l l; W. Miś, Here-
tyc'y _ sekciane. Kim są i do czego dąźą?, Stanislauł w l 930' s. 39-4 l .

2J Tamże. s. l3.
2 Broszura ,5eł ry i sekciarze; cytuję za: Więcej Prawdy!, ..sP", l929. nr 4. s. 3.
21 El.,wobronie Prawdy,,,SP", 1929, nr2; s. l.
't w. Miś, cyt. wyd', s.4o_4l.

Mtęozy oofzug!llrLrrr q svYy'--Ja

baptyścimieliprzenosićnagruntpolski,gdzie:,,robotnik 
wściągająnvyczajnie

do kin Ądowskich' gozie pokazują im na przynętę kilka film w"poczem wygła-

sza ich predykant b.pry;;;;iJruni. i lor'.ł le wsp lnym śpiewem religij-

nvm' Gdy już nastr j j:ilffi;''d"i*. {i *ysiępuj'.z moYą jakiś rzekomy

aoostata od Kościoła i.,"liJr.l.g"' w kt rej pt.j'ti*iu nędzę, jaką cieĘiał

w Kościele katolickim il''*a;j;;jakie znalazf u Baptyst w' P" 
Ę:;:^""'|''ł-

nia rozdają rouotnitorn ulJrł'r.i 
'gitu.vjne, 

a.ich dzieciom ubrafrka i łakocte''-"

Naj częstszym *,iffi;;' ;;i;^tylo oskarżenie,,kupowania ludzi za

dolary"3o. Ponadto uup'y'lo*'o't*Juno o. fanawcmą nienawiść do katolicyzmu'

ii# **"i.* ;;T'ż ffi,;;;;iFi.y r.no wYmania:,,zakopuj ą pod pro-

eiem krucyfiks i depcząumyślnie to miejsce *''/ir'oa"u. z domu i rvchodząc'"''

Tradycyjni. *ouJ' t'go *y'noniu-*y'u*uno oskarżenia' że jest to "sekta

pozostająca nu u.ługu-'i nłu'on"'ii żydowskiej"''' wskazy*ano na nersonalne

i ideowe powlązanla p;;;;;;i. pomiędzy niili u środowiskiem zyjowskirn33'

W polemice *y,nuni JJ'jfi;Jy-:;1 si i do danych statysrycznych twierdząc'

że ,,cyfryostatnich l"i s*'i'a''ą że liczba.bdtv" * się zmniejsza''3o'

N aj bardziej'"'uual*iniivi j'o""L 
"p"i""no_po 

tityczny składnik wi z e_

runku baprysty. w rym rypie argument-a9;i 9oa]<reit"l"::.:.]tl*,wvma 
naru-

sza integralnose pun.t*l'por.ti.Jo' ,Nie irzeba być prawowiemym synem ko-

ścioła katolickiego, - wystarczy.na spra:ę 
'po';1"e 

*3" 
1o-b^':9o 

obywatela

pafistwa, dbającego " 
j;;"'p"k j lr9zwoj 'i*lny' 

azeby na samąmyśl o tak

wysokiej cyfrze sekt '^iti.ii"r.i"i 
Polsce ,uarzic iprzeraźenia. Historia bowiem

świadkiem' że sekty zawszebyły owym aynu'ii"'' co najskuteczniej rozsadzał

iednoŚć narodu i pafisrwa, fu dłęm 
"uT.ęT 

i;;il;;j"k'opnie1szych''35' ,,'"Polska

.ię budu.1., pokoju jJ;;i.*"za retigi3nelo potrzeba.-Skoro. jednak sekciarze

do wojny nu. ,*u"ijł ili'*;ii1'.'i'7 "ł'iu''u*i 
na śmierć i zycie' bo

tego wymaga oa nuJ'g'g' wi":u'.9|y'*:l miła ojczyzna_na'sza' Świeżo po-

wstałej ojczymyn,. au_.!'rusmiecić r.łl'rw.rn' f,ł'j'"ł i obfudą'sekciarską''3 '

W związku ",#: 
i it'i';-;;6*'"d';oalu*ułu Y. lą'p1i:ość 

loj alnośc

bapryst w wobec oil.il';;'l'ti.si,',,w-Jg li młiązk baptystow polskich

i legalne i nielegauJnie sł ooaatnlm c'ynniti.* pairstwowo-społecanym, gdyż

ich stosunek do panstwa 1.st w-ięce; niewyraźny niż lojalny już w samym progra_

;l;l;i;i.i""ści'sekciarskiej''37'

2e J. Daiczak, Sekry chiliastyczno-judaisrycue w Polsce' Lw w 1932' s' l7'

io El., cYt. wYd.' s' I'
]l Tamże, s.4.

]iI'ffi;"l-]; ekty chiliasrycuo'judaisryczne'" ' 
cyt' wyd" s' 15; M' Skrudlik' Sekty źydow'

skie w Potsci, Warszawa brw" s' 21'
3n El., cyt. wyd', s' 5' :- -^. w xtiaallm<lłi Walka z. sekciarswem, ,,SP",
35 Broszura Walka z sekciarstwem,cytuję za: X' Nierzymski' Walka z sekcian

1931. nr 10, s. 5.
3u Broszura Sekty i Sekciane wydana pnez Glosy Katolickie, cynuję za: ||ięcej Prawdy!'

..SP'. 1929, nr 4. s' 3'
r? J. Da.lczak, Sekry cniliasrycTno-judaistyca'te.,., cyt' wyd" s' 17'



150 Krzysztof Brzechczyn

Stałym elelnentem antybaptystycznej kalnpanii były oskarzenia członk w
tego wyznania o skryte sprzyjanie komunizmowi i rozpowszechnianie ulotek
bolszewickich podczas zebrai religijnych3s, Ten stereotyp baptysty-bolszewika
tak dalece zadomowił się w kręgach narodowo-katolickich' że był przedmiotern
regularnyclr doniesieli prasowych. Składano donosy policji paristwowej, że
baptyści goszczą bolszewik w przybyłych prosto z Rosji, kt rzy pod płaszczy-
k iern propagandy reli gij nej szetząidelogię komunistyczną'r9'

Najmniej rozbudowany był moralno_obyczajowy składnik wizerunku bap-
tysty' Zarzucano w nim, ze sekty ,,psują obyczaje", gdyŹ ,pajwyuzdahsząroz-
pustę przykrywająpłaszczykiem mistycyzmu i objawienia bozego''. Wśr d nich
."vyrnieniano baptyst w, sztundyst w i duchobor w, kt rzy mieli nie uzuawa
sakratltcllttt nrałżeristwa i propagować wolną rniłośco''' Baptysto'n pl.zypisywano
r wnież realizację pragnieli ich rzekomego założyciela, Tomasza Mtinzera:
znicsienie własności prywatnej, prawa, władzy paristwowej oraz instytrrcji mał-
ze strva i wprowadzenie wspćllności żon i majątku. Według jednej z publikacji:
,,Ccle rn dzisicjszyclr baptyst w, Żyjących w grzesznylTl świccic, jcst przyśpie-
szenie załoŻęnia tego raju na ziemi przez wytępienie >bałwochwalcow<, kt lymi
są panowie i księża, a zwłaszcza przez usunięcia panowania Antychrysta, kt rym
jest papiestwo''al. Dopełnieniern tego wizerunku były raz po raz pojawiające się
rv prasie codziennej informacje o oszustwach dokonywanych przez baptyst w:
przywłttszczaniu pieniędzyr], obietnicach ulg podatkowych, ucieczkach przecl
poborem wojskowym itd.oJ. Nic zatem dziwrrego, że tak sterowana kanrpania
nięnawiści wzmacniała oddolne postawy odrzucenia zwyktych wiemych.

Przedstawimy zatem reakcję dw ch środowisk wyznaniowych: prawo-
słarvnego i katolickiego wobec konwersji na baptyzm. W środowisku prawo-
slawnym baptyst w nazywano ,,sztundami" (od die Stunde - godzina, w domy-
śle godzina studiowania Biblii) i perekiitczykałni (odmiericy w języku ukrairi-
skim)' co miało negatywną konotację. Bardzo często zakł cano naboze stwa
baptystyczne' a udający się do swojego kościoła wierni byli obrzrtcani przekleri-
strvalrri i obclganli. Najłagoclnicjszą rcakcją był śrniech i wyszydzanic ze strony
rodziny, znajomych iprzyjaci l. Jezeli dana osoba trwała dalej w swoim posta_

'* X.l. chars'.cwski, Najazrl sekciąrslwa na Polskę, cyt' wytl., s. l3.
'9 Z<rb. np.: L,M., Poticja Lwolyska w l.rtl<'e plzeciuirhrrźścłorur,-Bapl.y,57pn1,,,SP'', l92 ,

nr l' s. 5; Jaczejka wywrotowa w domu baptysty. ,,Lcch. Gazcta Gnicźnicriska'', nr26 z2ll l932,
s.3' Pod plaszczykient sekciarstwa. Oszustwo i robota antypa stwowa.,,Gazeta Warszawska", nr
59 z.26 II l930' s.2; artykuły podobnej treści ukazyrvały się r wnicż w białostockicj gazccic
..llclro", zob. A. Kircun, Nic.fortunni krvtyc'y wy?lttutia Bupt1,striw,,,Sp", 1939, nr4, s. g-9.

''" Broszura Wydawnictwa Misji Wcwnętrzncj Archidiccczji Wilcliskicj Wąlka z sakciar-
'ill'r'clll' cytuję za: X. Nierzymski, Wulku z sekciarslw,e nt,.,sP'', l93 l , nr l0, s. 6.' L., Na.szl otlpo-
lr'żłlj, ,,SP'', 1932' nr 3. s. 33.

tr J. Dujczirk, Sckty chiliastycz.tto-judaistyc7ne..., cyL. wycl., s. 17.
"' Inlornlacja opublikowana w wychodzącyll w SandoInierzu micsięczniku Prttu.,tlrt Kato-

/lt'ł,l; cytuję zl'' Pruwtlą, ala po katolicktt' ,'SP'', l932, nr 6. s. 83-84.
'' L.' Na's:o odpou'it'dź,,'sP'', l932, nr 3, s.33; Ł. A., Dzisiejsi 4rolennicy prtlctitt sttls w,

..Sl)". nr 7. s. 99- 100.

Między odrzuceniem a akceptacją

nowieniu zmiany wyznania, wywoływało to bardziej zdecydowany op r człon-
k w najbliższego otoczenia - pojawiaĘ się groźby, szykany i prześladowania.

Najbliższa rodzina baptysty była poddawana presji swojego środowiska. Jak

wspomina jedna z baptystek, jej ojciec był już prawie skłonny zaakceptować jej

decyzję, ale ,,gdy poszedł do cerkwi i spotkał się z ludźmi, kt rzy rozmaicie m -

wili o innowiercach, zn w wpadał w złość. M wił o hafrbie i wsrydzie jakie ścią-

gam na jego rodzinę'#. Charakterystyczną cechą prawosławnego modelu odrzu_

cenia było podświadome przekonanie, że w istocie baptyści nie są winni zaranca_

nym im czynom, a postępowanie przeciętnego baptysty jest bardziej etyczne od

postępowania przeciętnego członki Kościoła prawosławnegoos. Powodowało to,

że pomimo gwałtownych sprzeciw w romt j baptyzmu wśr d ludności prawo-

sławnej był o wicle bardziej dynamiczny niż wśr d ludności katolickiej.

Katolicki model odrzucenia był znacznie bardziej restrykcyjnya6. Reakcja

rodziny nie sprowadzała się wyłącznie do Śmiechu i wyszydzania. Towarzy_

szyło temu okazywanie oburzenia, złości, groźby zastosowania przemocy fi-
zycznej, zakaz kontaktowania się z baptystynri oraz posiadania książek chrze-

ścijariskich. Niepełnoletni zwolennicy baptyst w bądź mieszkający razem

z rodzicami musieli ze swoimi wsp łwyznawcami spotyka się w konspiracji.

Reperkusje zmiany wyznania w przypadku środowiska katolickiego był po_

wazniejsze. osobom pozostającym pod wpływem herezji, katoliccy księża za-

braniali studiować Pismo Sw. Innowiercy byli poddawani szykanom admini_

stracyjnym i policyjnym (zasięg tego rypu działa zależał od warunk w lokal-

nych, gdyż odbywał się pozaprawnie i zależał od kontakt w lokalnej hierarchii

kościelnej z lokalnymi przedstawicielami władzy pafrstwowej), dysĘminowani
w miejscu pracy - np. ptzydz1elano im gorzej płatne zajęcia. Prześladowaniu
podlegaĘ r wnież dzieci baptyst w na obowiązkowych lekcjach religii' Wedfug

relacji jednego z rodzic w, dziecko jego za to, iż był on baptystą musiało zakarę
przepisywać (od 50 do 300 razy) katolickie formułki wiary, oraz było bite przez

pro'ud'ą..go lekcje religii zakonnika. Represje te ustaĘ, gdy rodzice prześla-

dowanych dzieci zwr cili się z interwencją do Marszałka Piłsudskiego"'.

Por wnując katolicki i prawosławny model odrzucenia stwierdzić trzeba,

Ze w obu przypadkach nawr cenie oznaczało ochłodzenie stosunk w z rodziną
i znajomyni, Społeczną izolację jednostki i wytworzenie się wok ł niej emo-

cjonalnej pustki. ByĘ też pomiędzy nimi znaczące r żnice. W prawosławnym

modelu odrzucenia zmiana wyznania oznaczała,,tylko'' zerwanie stosunk w

aa L. Świrydziuk, Dzialąnie laski Bożej, cyt. wyd., s. 26.
o5 Zobj J. Ostaszewski, I w.'larości nie opltszcza mnie, cyl. wyd., s.26-27, N. stasinkie-

wicz, cyt' wyd., s. l4-l5, L. Świrydziuk, Dzialanie laski Bożej, cyt. wyd., s.26-2'l ,

o6 s. Bcdno'.zyk, Za Jezusem na drodze życia, .,SP",197l, nr 4, s. 7-8l W. Czamiecka,

Pr ba ntojego 4,cia jeszcze /nyo, '.SP'', l975, nr \2,s' 10-12; o. Jastrzębska-Weick, Pochodzęze
Złtu skiej Woli'.,SP", l99l'nr l0,s' |4_l5;B'Jeżowska' ontojejmamie.,SP'" l99l,nr5,s. l3-
l4; J. Mackiewicz,40 lat Zboruw Narwi. ,,sP'', l986, nr I's.22-25: F' Słotwifrski' Wspomnienie,

,,SP", 1978, nr I l, s. 8-9
o's. Bednarczyk, Za Jezusem na drodze życia, cyt' wyd.' s. 7.
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Z najbliższymi, natomiast w modelu katolickirn bycie baptystą pociągało za
sobą rowniez reperkusje społeczno-zawodowe. Wynikało to z dominującej po-
zycji Kościoła katolickiego w przedwojennej Polsce i możliwości jego nieofi_
cjalnego oraz oficjalnego wpływania na instytucje pa stwowe.

To odrancenie przcbiegające zar wno w przestrzeni publicznej, jak prywatnej
powodowało pewne Społecme, niekorrystne dla Kościoła baptystycznego konse-
kwencje. Przede wszystkim pogłębiał się dystans i nieufnośc społeczna pomiędzy
rvsp lnotanli baptysĘcznymi a resztą katolickiego społeczeilstwa. Izolacja bapty-
Stow - z jednej strony _ utrudniała przełamylvanie stereoryp w i uprzedzeri.
a _ z drugiej - ograniczała liczebny wzrost tego wyznania. Był to jeden z expressis
ł,erbis wyrażany cel propagandy katolickiej' W anonimowej broszurze Sekciarze _
apo.stolowiefałszu znależć można rady zabraniające, pod grożbą popełnienia grze_
clru, kupowania książek,,sekciarzy'', uczestniczenia w sekciarskich tlaboze stwach
i zapraszania,,sekciarzy" do swoich dom w. Prawowiemy katolik wedfug tej bro-
szury nade wszystko powinien być wiemy katolickim hierarchomaE.

Klimat podejrzeri, w kt rych funkcjonował przedwojenny Kości ł bapty-
styczny stwarzał korzystne warunki dla szykan i dyskryminacji oraz akt w nietole_
rancji, kt ryln towarrysryła biemość i brak reakcji miejscowej władzy: posterun-
kowego, w jta bądź Starosty, prokuratora i lekarza. Bardzo często rniejscowa poli_
cja za poduszczeniem miejscowej hierarchii, czy to katolickiej czy prawosławnej
Sarna uczestnicz1ła w prześladowaniach przesłuchując wędrownych kaznodziei,
konfiskując literafurę religijną nakładając na nich kary grzywny bądź aresztu. Do
najczęstszych akt w prześladowair połączonyclr z biemynr przypatrywaniem się
władz cry nawet poparciem policji dochodziło na terenie Małopolski Wschod-
niejo9. Szczeg lnie dotkliwą karą było utnrdnianie władz samorządowych w zor-
ganizowaniu przez baptyst w poch wk w swoiclr zmarĘch bliskich. Do najbar_
dziej dfugoh'waĘch i najbardziej dotkliwych przeŚladowari doszło we Lwowie'
gdzie Iniejscowa policja przez prawie rok (od listopada 1923 roku do września
l924 roku) kilkanaście razy romviązywała naboze stwa, konfiskowała literaturę
religijną oraz nakładała kary $zywny i aresztu na prowadzących zebrania religij-
ne50. Nagonka na bapryst w, przedstawiająca ich jako szkodliwą sektę o bolsze-
wickich inklinacjach, przeprowadzona przez propagandę katolicką była tak sku-
teczna, ze eliminowała nafura|ne przecież odruchy wsp łczucia i solidarności
z krzywdzonymi. Prasa młiązana z obozem katolicko-narodowym z aprobatą np.
infonnowała o pogromach i pobiciach ,,sekciarzy'' przez chłopow ukaifrskich5|.

o' sekciarze _ apostolowie falszu' Pozna brw, s. 5-6. Biskup B' Dernbek w następujący
spos b radził księżom: ,,Kazanie zakoirczęprzestrogą aby wszyscy stronili od sekciarzy i wsp l-
nie z parafianami odm wię kilka pacicrzy o nawr cenie błądzących''' w: tenże, Duszpasterz
w przeciwdziałaniu sekciarzom, w: B. Ciszak (red.), Paniętnik kursu duszpasterskiego w sprawie
se kciąrstu,a i ittttowier'stwa, cyt. wyd.' s' l 4.

ae Szerz,ej o tym: K. Brzechczyn, Katolicy..., cyt. wyd., s. 5l-51.
5" L, M., Policja Lwowska w walce pneciw chne'ścijanom baptyston,.,SP'', l92 , nr l.

s. 4-5; M., Znantienna kara więzienna. '.sP''. l926. nr 5, s. 6.
st L., Skutki cientnoty,,,SP", nr 3, s. 33-34.
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Okres PRL'u

Przemiany, kt re nastąpiły po II wojnie Światowej w znacznym stopniu

dotknęły środowisko baptysi w. W wyniku przesiedlenia Niemc w Polskę opu_

s.irl uuprvs.i poctrodzeiia niemieckieBo. zmiana granic spowodowała naptyw

,"p".iri,ro* ze wscnoou (w tym baptyst w) do nielicznych zbor w bapty'

'iv.'"y.l' 
połozonychia rjzennych zleiniach polskich' Baptyści pochodzenia

ukraifrskiego, uiałorustie go bądż pochodzący z rodzin mieszanych zdobyli

nrzewage liczebną w Kośłele baptystycznym w Polsce' Baptyści ci znaleźli się

##";;;;"j"oi"s.i tatotlctiej, a nie iat przed Il wojną światową wśr d

Środowiska protestanckiego (pochodzenia nielnieckiego) czy prawosławnego

ip".r'"a'."l. ukrai skieg; i białoruskiego). Bezpośrednio w okresie powojen-

).lv," *"u." Kościoła uul'ty.ty.^"go nadll'utrzymywały się' a nawet umacniaĘ

'i;y odrzucenia. Ńi'iit'ł" to"z trzech tyi w czynnik w: wewnętrznych,

ieli gij no-kulturowych i politycznych-
Dla baptyst * "-i;..o* 

Ńschodniclr migracja oznaczała.r wnocześnie

po"*.iny )" *.i do miasta' Zmiana ta wzmacniała poczucie obcości i utrud-

niałaadaptację*no*y*środowisku.Ponadtopochodzenie.narodowościowe
;ilł;a; '" wr.noa,.,'(większość z nich była pochodzenia białoruskiego lub

ukrailiskiego tą,lz pocr''oJ riła z ,niesranych rodzin polsko-białoruskich lub -

ukrairiskich) nupłyruuło na ictr rnniej lu6 bardziej dobrowolną samoizolację

i utrwalenie się prr"t o,lunia, Że najlepiej przebyrvac we ''własnym 
gronie'''

Innyrn czyrrllikicrrr unlacniającyrn tą salnoizolację był zwyczaj zawierania

związk w małżellskicl.' p"""ia'v członkami Kościoła, co w tak nielicznej

rvsp lnocie (ok. 2,5 ,v'. i'oill p"*odowało, że wielodzietna, dwupokoleniowa

rodzina baptystyczna po oo''o"''nie długim okresie musiała być spokrewniona

' *iiLr'od"ią inrrych'rodzin. Związki pokrewiefrstwa wzmacniały w tym przy_

pujtu'rvią'tl światopoglądowe52'
Po II wojnie s*ia*e; społecze stwo polskie stało. się społeczerlstwem

1.anollty,n poa *rglęJ.,n narotlowym i.wyznaniowym' W naturalny więc spo-

sbodrodził,ię,t"..otypPolaka.katolikąkt rywzasadzieprzestałbyćste-
."ory|.*, a stai się 

''.".iy*i'toscią 
religijną kiaju' Straty wojenne' kt re do_

tknęły Koścloły protestunckie: luteraRst<i i tatwiliski byĘ tak znaczne, że

wspomniane .poł.."nol.i'yrnuoio*" nie mogły się odrodzić tak, aby stać się

,ii"rą"y^czynnikiem społecznym w powojennej Polsce'

P ozy cjaroonopoti.ai ros"ioł" kaiolickiego na ryĄu reli gijnym umacniała

natura układu potitycznJgo, w kt rym znalaiło się społeczeristrło. polskie. A-l-

bowiem siła duchowa-i;piy* rcościoła katolickiego po części tylko wynikaĘ

z prowadzon ej przez'tęiiirytuc;ę działalnoś.ci religijne! ''*,,?:::łym 
stopniu

była ona wynikiem n'"-t.:i ip"łlcznej spełnianej prźezkato1icyzms3' W warun-

kach systemu komunistycznego Kościbł tutol;cki był jedyną zorganizowaną

52 A. Gutsche. Pow'ojcttny baptyz.nt polski' Prba chara,kterysryl<i' "SP" 1997' nr 3' s25'26'
51 zob' P. Buczkowiki, i inni, Religia jtlło"', cyt' wyd'
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5t Zob. np.: S. Kapnik, Kto szuka, ten znaidzie,,.Sp". 197-5, nr 9, s. I l-14 oraz. B. Merda,
Wslsonutienie,,,SP", 1978, nr I l, s. I l-14.

55 H. Cutkowsk i, Pan odpowiedzia! na ntoją mocllitwę,..sP'', l990, nr l2, s. 25-27 '

instytucją społeczną zdolną przeciwstawić się władzy. Porzucenie Kościoła siłą
rzcczy traktowane było jako sprzyjanie komunizmowi i akt zdrady narodowej.
Polaryzacja polityczna, obecna w mniej lub bardziej widoczny spos b prz;z
całv okres istnienia PRL, nie sprzyjała więc pojawieniu się powaznych i ak-
ccptowalnych w skali masowej alternatyw światopoglądowych.

W wyniku działania wspomnianych wyżej czynnik w w okresie powojen-
nyrn nadal utrzymywały się, a nawet umacniały postawy odrzucenia. Jednakże
w porownaniu z okresem przedwojennym uległy one pewnym przelnianoln'
Można zaryzykować hipotezę, że katolicka postawa oclrzucenia w PRL przy-
pominała bardziej model ,,prawosławny'' z przedwojennej Polski. Zmiani wy-
znania powodowała zwykle ochłodzenie relacji rodzinnych i towarzyskich, lecz
nlc pociągała już za sobą reperkusji społeczno-zawodowych. Wynikało to
z sytuacji politycznej w jakiej znalazł się Kości ł katolicki, kt ry będąc sam
tv opozycji wobec marksistowskiej władzy nie m gł oddziaĘwać na nicpo-
słusznyclr wiernych środkami administracyjno_politycznymi'

Porzuccnie katolicyzmu nadal więc wywolywało protesty rodziny, oziębie-
llie, a nawet zrywanie kontakt w towarzyskich'o. W szerzeniu niechęci wobec
baptyst w wielką rolę odgrywały rozpowszechnione stcreotypy. Światopogląd
baptyst w określano mianem ,,kociej wiary''' a samo wy'nunie uznawano za
sektę. Najczęściej identyfikowano baptystow ze Świadkami Jehowy bądź
z Żydanli. o tym ostatnim decydowało nieuczestniczenie dzieci pochojzących
z rodzin baptystycznych w lekcjach religii katolickiej. Utrzymywano, np. ze
przed wejściem do każdej kaplicy baptystycznej zakopany jest Wzyż' Kto więc
przekroczy pr g koŚcioła należącego do tego wyznania, musi podeptać krzyż.
Wiadomo zaś, że podeptanie krzyża jest dla katolika grzechem śmiertelnym, a dla
kazdego człowieka wychowanego w kulturze europejskiej aktem barbariyfrskirn.
Nic więc dzirvnego, ze już samo przypadkowe zetknięcie się z bapĘstą było dla
przeciętnego katolika kulrurowym szokiem: ,,Zapytałem go, czy jest świadkiem
Jchowy? Zaprzeczył i odpowiedział, że jest baptystą. Zaskoczyło mnie to trochę,
bo jego wygląd i postawa nie pasowały do mojego obrazu baptyst w. Na podsta-
rvie tego co nr wili mi inni ludzie wyobrażałen sobie, ze baptyści sąpryniityw_
nytrri starcami,kt rzy nie golą się i chodzą w brudnych łachmanach. A ja miałem
przed sobą przystoj nego, sch ludnie ubranego mężczy znę''55 .

Panującym Stereotypom sprzyjała postawa katolickiej hicrarchii kościelnej.
Znamiennynl wydarzeniem pozwalającym odczytac rzeczywisty stosunek hie-
rarchii katolickiej wobec innych niekatolickich wyznafi była seria incydent w,
kt re wydarzyty się w paździemiku l9 2 roku w Poznaniu. Doszło wtedy do
otwarcia parafii Kościoła Polsko_Katolickiego' W dniu 2IX 196Ż roku i przez
szereg następnych dni pod drzwi kościoła polsko_katolickiego nasyłane były
kobiety i nężczyżni, ktore jak to określała skarga Kościoła Polsko_Katolickiego
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skierowana do Urzędu do Spraw Wyznari: ,,zaczepiająwchodzących i wycho-
dzących z kościoła podczas całego dnia. Rzucając obelżywie słowa jak herety-
cy, nie wierzą w Boga i ojca świętego, nie wchodźcie tu, idźcie do kościoła na
ulicę Fredry''s . zdaniem autor w skargi, incydent inspirowany był przez księży
katolickich. oficjalną odpowiedzią na opisywane wydarzenia był list z dnia l l
lX 1962 podpisany przez wikariusza generalnego Kurii Metropolitamej w Po-
znaniu, bp. Jedwabskiego. Czytamy w nim: ,,Na liczne zapytania wiernych wy-
jaśniamy, że otworzono ostatnio w Poznaniu w pobliżu kościoła parafialnego
pod wezwaniem Najśw' Zbawiciela przy ulicy Fredry kaplicę' Kaplica nie jest

kaplicą rzymsko-katolicką lecz kaplicą innowierc w. Nadmieniamy, że w myśl
przepis w prawa kościclnego nawiedzanie kaplic należących do innych wyznail
i branie udziału w odprawianych tarn naboże stwach jest zakazane pod grze-
chem ciężkim i pod kararnikościelnymi''57.

od połowy lat 60. następowała zmiana klimatu społecznego wobec Ko-
ścioła baptystycznego Polegała ona na stopniowym osłabieniu postaw odrzuce-
nia i upowszechniania się postaw warunkowej akceptacji. Najważniejszym
czynnikiem w tyclr przemianach była zmiana (przynajmniej na szczeblu oficjal-
nyrr) postawy Kościoła katolickiego po Il Soborze WatykaIiskim i rozpoczęcie
dialogu ekumenicznego z innymi wyznaniami.

Specyfika organizacyjna Kościoła baptystycznego polega na samodzielno-
ści i autononrii poszczeg lnych zbor w tego wyznania. Zatem wpływ wsp Ł
pracy ekurnenicznej najlepiej uchwycić na przykładzie działalności jednego

typowego zboru tego wyznania' Za taki nroże np. uchodzić zb r Kościoła
Chrześcijan Baptyst w w Poznaniu. W mieście tym przejawem wsp łpracy
ekumenicznej wszystkich wyznafi był organizowany w trzeciln tygodniu stycz-
nia każdego roku Tydzie Modlitw o Jedność Chrześcijan, w kt rym brali
udział katolicy i baptyści. Inicjatywa ta rozpoczęla się jeszcze w drugiej poło-
wie lat 60. Przedstawiciele r żnych wyznafi wsp łpracowali ze sobą r wniez na
forum terenowych ogniw Polskiej Rady Ekumenicznej. Innym przejawem
wsp łpracy było wzajemne zapraszanie się na ważne uroczystości, wysyłanie
kartek świątecznycl-t i składanie życzen. zapraszanie na prelekcje i odczyty.
Apogeum dialogu ekumenicznego pomiędzy baptystami a katolikami przypadło
na lata 70. W tym okresie wczesny pastor zboru baptyst w S. Rogaczewski
otrzymał zaproszenie do wygłoszenia wykładu w Wyższym Seminarium Du-
chownego Misjonarzy oblat w. W seminarium rym gościł r wnież zborowy
zesp ł rnuzyczny' Przcdstawiciele zboru baptyst w byli regulamie zapraszani na

inaugurację roku akademickiego przez Wyższe Seminarium Duchowne Towarzy-
stwa ChrysfuSowego' R wnież Koło Naukowe Teolog w Papieskiego Wydziału
Teologicznego zaprosiło człorrk w zboru na wsp lną modlitwę o jednośc chrze-

56 Pisrlo Dziekana Dekanatu Poznatisko-Zielonog rskiego Kościola Polsko-Katolickiego
lł PRL (sygn. L.dz.2I7/62) do Wojew dzkiego Wydzialu do Spraw lłyzna w Poznaniu,w'. Ar-
chiwum Zboru Baptyst w w Poznaniu.

s7 Otlpis pisma Kurii Metropolitalnej, sygn. L. dz. 10094/62, w: Archiwum Zboru Bapty-
st w w Poznaniu.
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ściIan. Zakon Dorninikan w wysyłał kartki świąteczne. Stosunkowo najinten_
sywniejsze kontakty. zb r baptyst w utrzymywał z miesięcznikiem ,,Więź';'Redakcja miesięcznika regularnie zapraszała członk w zboru na organizowa_
ne przez siebie odczyty oraz ekumeniczne spotkania opłatkowe. owocem
wsp łpracy ze środowiskami katolickimi było wystąpienie w kościele Domi-
nikanow słynnego baptystycznego ewangeli'ty ź uśa B' Grahama w l978
ro} u''". W sumie tnożna jednak zaryzykować, twierdzenie, ze katolicko-
baptystyczna wsp łpraca ekumeniczna nawet w okresie największego natęże-
nia nigdy nie wyszła. poza ramy oficjalnych i sporaclycznie oiganiźowonyctl
spotkari i uroczystości.

Jednakżę w wyniku wsp łpracy ekunrenicznej, postawy społeczne katoli_
ktirv wobęc Kościoła bapfystycznego uległy rozdwojeniu. z panć] strony bowienr
hierarchia katolicka oficjalnie przystąpiła do międiykościeinego'dialogu. Z dru-giej natomiast strony nadal utrzymywały się postawy nieufności, uprzedzenia

] :],:'':*"', 
Byty one jednak o wiele słabsze niż_te sprzed dwudziestu-trzydziestu

lltt''' Do incydentalnych przypadk w nalezało palenie ,,protestanckich'' egzem_
plarzy Bibliiprzezksięży,czyzakazywanieposiadaniaiczytaniaprzezkatolik w
,,protestancki eJ" Bibliio". Wsp łpraca ektttncniczna pozwalałazniwelowac uprze-
dzenia oraz złagodzić rozpowszechnione w środowisku katolickim stereotypy
o baptystach i o protestantach w og lności. W warunkach rozpoczętego dialogu
ekttmenicztrego trudniej juz było kogoś jednocześnie nazywać sekciarzem i od_
prawiać z nim wsp lne nabożeristwa (przynajmniej raz do ioku)'
- Wazne przemiany, kt re sprzyjaĘ łagodzeniu postaw odrzucenia zacho-
dziły r wnież wewnątrz środowiska baptystycznego. Wyrosło bowiem nowe
pokolenie baptystyczne (przełom lat 70. i ao.;, ttoi.e wychowało się w powo-
jennej Polsce, nie czuło się już tak obco w nowym środowisku i zerlłało z do-
browolną izolacjąswoich rodzic w6l.

W III Rzeczypospolitej

Najwazniejsze jednak przemiany społeczne, kt re spowodowały, żę można
rn wic co najmniej o częściowej akceptacji Kościoła baptystyczneio w społe-
czcristwic polskirn, zaszły po l989 roku. Upadek systemu'ko,ouii.ty"rn"go
osłabił polaryzację polityczną obecną w całym okresie PRL_u. Sprawa wyboru
wyznania staje się obecnie sprawą prywatną a nie miernikiem patrioiyzmu
i lojalności wobec ojczyzny.

Tę nową sytuacj ę społeczno_po lity czną wykorzystywały wsp lnoty bapty_
Styczne' rozwijając nowe społeczne inicjatywy po''ilujące zmniejsźyć ;p;-

s8 K. Brzechcz;r n. Hisu;ria Zboru Baptysttiw tu po7tw,iu,,,Sp,,, 1997, nr 10, s. 24.' LoD. np' J' Czugaj' I4/tedyzadzialałB g,..SP'', l99l, nr l,s'24-25: M. Krasnowska, Jałpoznalan-pruwdziwego Boga,,,sP''' l980, nr 3, s. 7-9; A. Nowakowski, Tukie jest Boźe kierow-
Óicrl'o. .,SP". 1980, nr 5, s. 5-7.

u Alfre,l. C4,spalić Pisno śu 2' ,,SP'', |9.16'nr l, s. 14-l5.
"' A. Gursche, Ptmojenny baptyzm polski..., cyt. wyd., s.25-26.
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leczną nieufnośc i dystans. Do takich przedsięwzięć należało m.in. otwarcie

w dniu 23 lx 1989 roku Wrocławskiej SzkoĘ Nauki Język w obcych działają'
cej przy tamtejszym Zbarze Chrześcijan Baptyst w. w l998 roku Szkoła Języ_

k w obcych ,,Kompas'' powstała w Poznaniul działa ona obecnie pod egidą
zarejestrowanego w 2000 roku Baptystycznego Stowarzyszenia Edukacyjnego.
W szeregu miastach: Gdyni, Katowicach, Krynicy, Poznaniu, Warszawie, Wro-
cławiu powstawały księgarnie chrześcijariskie kolportujące religijną literaturę
protestancką. W latach 90. powstawaĘ parakościelne fundacje i organizacje,
w kt rych aktywnie działali członkowie zbor w baptystycznych. Wśr d nich
wymienic 

'''oźnu 
zarejestrowaną 17 XI 1990 roku Fundację ,,Słowo Życia"

aziałającą wśr d dzieci i młodzieży, Ruch Nowego Życia prowadzący dzialal'
ność wśr d młodzieży akademickiej oraz Chrześcijariskie Stowarzyszenie Aka-
demickie. Zbory baptystyczne organizowały otwarte ewangelizacje, kt re od-

bywały się w miejscach publicznych' Swoistą tradycją stał się organizowany
corocznie od 1992 roku w Warszawie i Wrocławiu ,,Marsz dla Jezusa'', skupia-
jący kilka tysięcy uczestnik w62.

Zmieniło się r wniez ostrze propagandy katolickiej. O ile w okresie mię-

dzywojennyrn za jedno z gł wnych zagroże dla Kościoła katolickiego uzna_

wane były wyznania należące do ewangelicznego (wolnokościelnego) nurtu

protestantyzmu, to w lll Rzeczypospolitej baptyści oraz inne poważne wyznania
protestanckie (np. metodyści), pomijając nieliczne wyjątki, nie są określani

pejoratywnym mianem ,,sekta''' obecnie gł wnym zagrożeniem dla katolicy_

Zmu ma byc ideologia New Age, satanizm, ruchy kultowe powstałe na podłożu
religii Dalekiego Wschodu oraz rozmaite ruchy-_pseudoreligijne kojarzące ide-

ologię scjcntystyczną z nastawieniem religijnymo'.
W latach 1989-99 zaszły r wnież pewne przemiany natury cywilizacyjnej.

Jednym z ubocznych skutk w laicyzacji i sekularyzacji życia społecznego jest

zobojętnienie religijne społeczeristwa sprawiające, że wyb r wiary staje się
stopniowo Sprawą osobistych poszukiwaIi, a nie przejętego obyczaju. og lno_

cywilizacyjne trendy rozwojowe zwiększają stopieri akceptacji oferty światopo-
glądowej baptyzmu jako jeszcze jednej opcji na rynku wyznaniowym. Akcepta_

cja baptyzmu nie wynika jednak z przekonania o wyższości cry szczeg lnej

wartości jego oferty światopoglądowej, lecz z przekonania o wyższości plurali-
zmu światopoglądowego, w imię kt rego warto r wnież zaakceptować ten nurt
chrześcijafrstwa.

2 więcej o tyn1 w: Brzcchczyn, Iłplyw transfotmacji ustrojowe.j na Kości l Chneścijatl
Baptystriłł w Polsce, w: Drozdowicz, Puślecki (red.), Dziesięciolecie transformacji i adaplacji
(w druku).

o' opieram się na: M' lbek, obraz sekt w polskiej prasie katolickiej na podstawie wybra'

nych tyn! w z tat l 989- l994, ,'Nomos'', l 996, nr 14, s. 59- l03; cząstkorve analizy obrazu sekt we

wsp łczesnej prasie polskiej: świeckiej i wyznaniorvej znależć r wnież można w: J. Drozdowicz,

obraz sekt i noltych tuch w religijnych na łamach lygodnika łPolityka<' ,,7łszyty Filozoficzne'',
l999, nr 7' s. l25-l3l; Z.Drozdowicz, Dlaczego pojawiająsię sekty?,,Zeszyły Filozof'iczne'',
1999, nr 7, s. 7_l0; tenże, Sekty religijne u, nolvoźyhej Europie,Pozna 2000' s. l l-45.
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Konkluzje

Dokonuj ąc rnodelowej analizy rnechani zm w ewolucj i postaw społecznych
lviększości wobec mniejszości wyznaniowej stwierdziłem, że niędzywyzna_
niowe relacje przechodzą przez trzy fazy: ignorancji. odrzucenia i akceptacji.
Jednakże w por wnaniu z modelowym przebiegiem, historyczna ewolucja po_
staw wobec baptyst w w luterarlskitn' prawosławnym i katolickim środowisku
wyznaniowym wykazuje pewne anomalie.

osobliwością ewolucji postaw wobec Kościoła baptystycznego w środo-
rvisku niemieckirn był brak fazy ignorowania i natychrniastowe upowszechnie-
nie się postaw odrzucenia. Potem ewolucja postaw przebiegała w spos b stan-
clardowy' gdyż rozwoj liczebny Kościoła baptystycznego wyrnusił akceptację
tego wyZnaniaprzez niemiecką wsp lnotę narodową na ziemiach polskich.

Najbardziej zbliżone do modelu były reakcje na rozw j baptyzmu w śro-
dowisku prawosławnym. Po wstępnym okresie ignorowania, następował etap
odrzuccnia i stopniowej akceptacji _ dowodem nrozc być dynamiczny rozw j
liczebny baptyst w wśr d Białorusin w i Ukrairic w. Wypadki polityczne _
wybuch Il wojny światowej i pojałtariska ztniana granic - zakł ciły dalszą
cwolucję postaw ludności prawosławrrcj wobcc baptystyczrlej grupy wyznanio-
wcj, ktora w większości przeniosła się do Polski.

Charakterystyczną cechą ewolucji postaw społecznych wobec baptyst w
w środowisku katolickirn była przedłużona faza odrzucenia. W okresie mię_
dzywoj ennyln zerwanie z katolicy zmem powodowało obok reperkusj i persona l-
nych takze konseklvencje społeczno-zawodowe' W okresie PRL-u konwersja na
baptyzrrr nie powodowała juz reperkusji społeczno-zawodowych, lecz była
utrudniolra przcz opozycyjną postarvę Kościoła katolickiego wobec Systelntl
komunistycznego. Zerwanie z Kościołem było ',moralnie dwttznaczne'', gdyż
Llznawane było za objaw tch rzostwa, braku patriotyznru i poparcia Systemu
konl u n istycznego,

Inną polską osobliwością był clrarakter przejścia z fazy odrzucenia do fazy
akccptacji. Przejście to nie dokonało się za Sprawą liczebnego wzrostu Kościoła
baptystycznego, do kt rego w okresie PRL_u nalezało niewiele, bo ok. 2,5 tys,
clsob. Wpływ na to miały, pominięte w przedstawiorlej przez nas analizie tno-
delowej' czynniki zewnętrzne wobec dynamiki rniędzywyznaniowych relacji w
Polsce. Korzystna dla Kościoła baptystycznego zmiana stanowiska hierarchii
katolickicj nastąpi}a pod wpływern realizacji w Polsce postanowie II Soboru
Watyka skiego, kt ry zainicjował przystąpienie Kościoła katolickiego do dia-
logu ekuI-nenicznego. Wśr d innyclr czynnik w wpływających na pozionr ak-
ceptacji baptyzmu w Polsce wymienić należy przemiany polityczne po l989
I'oku i dokonującą się sckularyzację i |aicyzację zycia społecznego w Polsce.


