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Krzysztof Brzechczyn

MIĘDZY AFIRMACJĄ A IzoLAcJĄ oD ŚWIATA.
REKoNSTRUKCJA BAPTYSTYCZNEJ DUcHowoŚ cl

oKREsU MIĘDZYWoJENNEG o

W pracach z socjologii religii bardzo często można spotkać się z dychoto-
micznym podziałem: sekta-kości ł (lub według trafrriejszego okeŚlenia: ko-
ści ł instytucjonalny-kości ł nieinstytucjonalny). Wedfug klasycznego ujęcia
Ernsta Troeltscha, organizacja kościelna charakteryzować się ma afirmacją
świata, z czego }vypływa postawa kompromisu wobec niego (i), uniwersaliz-
mem, czyli dążeniem do objęcia zasięgiem swego oddziaływania wszystkich
członk w społecze stwa niezaleŻnie od deklarowanej przez nich woli przyna-
leżenia do organizacji kościelnej (ii), zaangaŻowaniem w życie społecme (iii)
oraz masowym charakterem - kości ł nie stawia żadnych wymagari moralnych
wobec swoich człoŃ w (iv). Natomiast sekta cechować ma się bezkompromi-
sowym stosunkiem wobec świata (i), partykularyzmem wynikającym z dobro-
wolnego w niej udziafu (iD' izolacją od życia społecznego (iii) oraz ekskluzy_
wizmem - od swoich członk w sekta wymaga spełniania okeślonych standar-
d w moralnych, a ci, kt rzy takowych nie spełniają mogą zostać z niej wyłą-
czeni (iv)l. Tymczasem Ęcie religijne jest zdecydowanie bardziej bogatsze'
a w konkretnych denominacjach ,,cechy sekty'' wspÓłegzystować mogą z ,,ce-
chami kościoła''. Zagadnienie to przebadamy na prrykładzie duchowości Ko-
ścioła Chrześcijan _ Baptyst w _ protestanckiego uryznania liczącego w okre-
sie Polski międzywojennej ok' l6 Ęs. wyznawc w'' Podstawą zr dłową zre_

I E. Troeltsch, Kości ł a sekta, w: F. Adamski (red.), Socjologia religii. Wy'b r tek-
slrjw, WAM, Krak w l983' s. l04-l09; porÓwnaj r wnież om wienie rozmaitych ty_

pologii organizacji religijnych, w: T. Dokt r, Klasyfikacje i typologie organizacji reli-
gijnych, Europa Wschodu i Zachodu, nr 4, 2000, s.37-47.

2 Por. monografie dotyczące historii baptyst w w Polsce: K. Bednarczyk, Baptyści,
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konstruowan e1 pr zeze mnie duchowośc i bapĘsĘcarej będzie ana|iza literatury

i publicystyki religijnej - gł wnie aĘkuł w drukowanych na łamach bapty-

Stycznego miesięcznika ,,Słowo Prawdy''' Zakładam, że duchowoś bapty_

styczna składa się z trzech element w obejmujących:
1) postawę jednostki wobec Boga,
2) postawę jednostki wobec bliżrich,
3) postawę jednostki wobec większych całości społecanych: pa stwa, społe_

czeristwa inarodu.

I. Jednostka wobec Boga

W baptystycznej koncepcji duchowości podkreślano przepaść dzielącą
człowieka wewnętrmie odrodzonego od człowieka zaledwie religijnego. We_

wnętrme odrodzenie opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa i przekonaniu,

że jest on prawdziwym synem BoĄm, Bogiem, kt ry przybrał kształt'czło-
wieka i umarł dobrowolnie na l<rzyhl, aby odkupić nasze grzechy. Te prawdy
wiary prowadzą do przekonania, że Chrystus jest jedynym zbawicielem'.

Tai przyjętą wiarę nalezy nieustannie wzmacniać i pielęgnować4. Aby to

skutecznie crynić, naleĘ się wyrzec postaw egoizmu i własnej pychy, kt rą
moŻna zwalczać przez nauczenie się bycia pokornyms. Tak pojęta wiara stabi-
lizuje zycie emocjonalne i intelektualne, gdyŻ jak zauwaŻa baptystyczny pu-

blicysta A. W. Kurzawa, dzięki zaufaniu Bogu:
pogłębimy nasze poznanie ż1lcia z jego trudnościami. I rozumiemy swoje zadania
i przyjmiemy spokoinie wszystko cokolwiek nas spotka' Powodzenie prryjmiemy ja'
ko łasĘ od Boga' a niepowodzenie nie będzie wtrącać nas w otchła rozpaczy, ale
przyjmiemyje jako widomy znak Boży dla naszego dobra, kt re na razie zdaje się

dla nas być szkodą ,

Konsekwencją wiary jest radykalne zerwanie ze Światęm i bezkompromisowość w
wa|ce z grzechem7. Jest to możliwe - podkreśtano - nie w wyniku ludzkich ucrynk w,

studia i dokumenty ekumeniczne, nr 4' 1983, s. 13-Ż6: K. Bednarczyk, Historia zbor w

Baptyst w w Polsce do 1939 rołł, Słowo Prawdy, Warszawa l991;T'Bieniad4 Bapry'
ści, Jednota, nr 8-9, 1991, s. 14-l5; K. Brzechczyn, Rozw j bapryanu na ziemiach pol^

skich' od nieformalnego ruchu religijnego do budowy kościoła,7śszyty Filozoficzne,
nr 7, |999, s. 41-59; H. Tomaszewski, Baptyści w Polsce w latach 1858-]9l9' Słowo
i Życie, Warszawa l 993; H. Tomaszewski, Powstanie i rozw j ruchu bapryst w w Pol'
sce w latach 1858-1939, w: Kalendarz Chrześcijanina, Warszawa: Zjednoczony Ko-
ści ł Ewangeliczny l 983.

3 J. Turo , odrodzenie, Słowo Prawdy (dalej SP)' nr 3, l938, s. 34.
o A.w. Kurzavła, Nasze postępowanie wobec Boga! SP, nr 9, 1929' s. |2'
s w. N., O! wiemiak, SP, nr 3, 1925, s. 19.
6 A. w. Kurzawa, Nasze...,s. 12.
7 L' M., Do Kr lestwa Bożego niesposobny, ŚF, nr 8, 1925, s. 1-2.
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lecz dzięki więrzc w Chrystusą h ry - jak zapewniał czytelnika autor: jest w stanie,
uczynić się wolnym i wiecmie szczęśliwym. Tylko w nim jest wolność i zbawienie.
Jeżeli cię Chrystus wolnym uczyni, naprawdę wolnym będzieszl.

Dopiero prryjęcie takiej postawy umożliwia budowę Kr lestwa Bożego na
ziemi, kt re w baprysrycznej interpretacji omaczs. panowanie Boga w Życiu
człowieka. Zewnętrznym jego objawem jest radość i pok j' kt ry przez wiarę
w Boga dostępny jest wszystkim ludziom9. Dązenie do Kr lestwa Bożego
uwalnia człowieka od nieustannych trosk o Ęcie codzienne, dając mu wolność
wewnęfrzną. Jak zapewniał crytelnika jedenz autor w bapfysrycznych;

Jeżeli więc, drogi m j przyjacielu, jesteś obarczony najrozmaitszymi troskami Ęcia
swego i nie viesz, jakwybrnąć z Ęch Hopot w i co crynić dalej, radzę ci z własne-
go mojego przekonania, zwr cić się wprost do Zbąwicieta, kt ry chętnie obdarzy
cię duchem viary, gdy z głębi serca swego Poprosisz go o to, a wteĄ nie będziesz
się już więcej troszczyć o dzie jutrzejszy, cobyś miał jeść albo pić, gdyz Pan tw j
zapewni cię swym nieomylnym Boskim słowem, że to wszystko będzie ci przydane|o '

W koncepcji baptystycznej duchowości bycie prawdziwym chrześcijani-
nem oznacza bycie naśladowcą Chrystusa. Cecha ta była wazniejsza od for-
malnej prrynaleŻności denominacyjnej :

Nic to nie znaczy' do jakiego wyznania naleĘsz, jakie ceremonie spełniasz, jakie
przepisy i praktyki obser'wujesz, jak głośne i częste są ttlloje wyznania i modĘ' Są to
rzeczy błahe i małe, o ile nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. A być chrześcija-
ninem, jak powiedziałem' to nic innego, jak być naśladowcą Chrystusa|| .

Nic więc dziwnego, że tak pojmowana koncepcja chrześcijanskiej ducho_
woŚci prowadziła do konfliktu i kryryki dominujących w przedwojennej Polsce
katolickich form religijności. Jednym z fundamentalnych rozr żniet't, na kt -

rych opierała się ta krytyka była dystynkcja pomiędzy człowiekiem religijnym
a odrodzonym. W Życiu z Bogiem - stwierdza jeden z autor w _ ,,nie chodzi o
to cry dany człowiek jest religijnym, ale cry ma Ęcie z Bogiem, tzn. czy zn^
Chrystusa jako swego Zbavtcę"|z' W krytyce tej wysuwano tezę, Że'. ,,praw-
dziwe chrześcijarlstwo nie jest ,,religią'', ale ,,Życiem w Bogu''''l3, Udzięlano
szeregu rad pomagających wiemym roryomać sw j status: czy jest się czło-
wiekiem wierzącym, czy Ęlko religijnym:

Kto nie ma Ąlcia z Boga, może bez wyrzut w sumienia brać udział we wszystkich
rozryłkach i przyjemnośeiach świata. KażĄ zauwaĘ, czy dla niego ma więcej po-
wabu obcowanie z dziećmi Bożymi, czy z dziećmi tego śviala' Czy czyta Biblię lub
słucha Słowa Bożego z radością odczuwając w tym potrzebę duszy, czy tylko w celu

E J. R., Na7wię l<sza niewola ludzka, SP, nr 9, l925' s' 58.
9 M. A., Kr lesrwo niebieskie, SP, nr 2, 1926, s. l-2; J' Turori, I|ewnęrrzny pok 1

chrześcijaniną, SP, nr 10' 1935' s' 139.
l0 A. Mantey, Miejcie wiarę w Boga, SP, nr 6, 1926, s.2.
ll K. U., Prawdziwy chrześcijanin, SP, nr 6, 1934, s. 83.
t2 A. vy'., Kurzawa, Nasze, ..., s.9.
|3 Niebezpieczna omyłka, SP, nr l, l925, s. 3.
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zadoścuczynienia obowiązlu religijnemu. To samo też możną powiedzieć i o mo-
dlit|],ie' Jakważnym jest badanie samego siebie, aby się dowiedzieć, czy jest się tyl-
ko religijnym, czy też prawdziwym chrześcijaninem, dowodzi fakt, że kto ma życie w
Bogu' jest dziecięciem BoĄm i ma pewność zbawienia już w Ęm Ąciu doczesnym,
zaś kto buduje tylko na swojej religii, będzie musiał z drżeniem przyznać, że ta była
tylko domkiem z knrt, bez wartości _ straszną omyłką''|a .

Rozr żnienie to prowadziło do radykalnej krytyki i odrzucenia powszech-
nych, a więc katolickich form pobożności. Jeden z autor w zauwaŻa:

Gdybyśmy mogli przenikać serca ludzkie, przekonalibyśmy się, jakwielkie rzesze są
tych, kt rzy hołdują w religii obłudzie umiejętnie zamaskowanej, nakrytej płasz-
czem pobożności nieszczerej wiary w Boga. Jedni przystępują do Boga z Przyzwy-
czajenia, inni dlatego, że wymagają tego pewne okoliczności, inni znowu czynią to
przez wzgląd na tradycję _ i wiarę ojc w.

Nie wierzy się, ale wykonuje pewne praktyki religijne, tąk na wszelki wypadek,
nie gardzi się i przymusem wobec słabszych, nie wierzysz _ rzecz podrzędna' abyś
był w kościele. Co za spaczenie charakter w i przeraźliwa płytkość nyśli na tle sto-
sunku człowieka do Boga. |I/prost trudno nieraz pojąć, iż ludzie skądinąd rozumni
tak nisko traktują swoje wewnętrzne życie, brak im godności sił powiedzieć: ,,wie-
rzę" i brak odwagi rzec, że: ,,nie''. |yytwarza się błędne koło w oparach wzajemne-
go oszukiwania się w rzecząch najwznioślejszych|s ,

Kulrywowanie religijnej pobożności prowadzi do przymusu w sferze su_

mienia, gdyz:
Religia, kt ra wypływa ze szczerej miłości Boga i bliźniego nigdy nie była ciężkim
brzemieniem dla człowieka. Tylko ze'vlnętrzne posłuszeristwo względem władzy ko-
ścielnej, będące skutkiem przymusu, jest przylłym do spełnienia i staje się nieznoś-
nym brzemieniem. Religia z przymusu prawa, lub zwyczaju, nigdy nie może zastą1lić
miejsca religii, kt ra jest o|locem miłości człowieka do Boga|6 .

PoĄwką religijności jest kościÓł hierarchiczny, kt ry budził baptystyczną
kryłykę opierającą się na ideale powszechnego kapłaristwa. Zdaniem jednego z
autor w:

Świat dzisiejszy potrzebuje tej Chrystusowej metody leczenia dusz i zabagnionych
ludzkich stosunk w' Nie daje jej kości ł, ten wielki i możny według świata, oparty
na konkordatach i przywilejach rozmaitego rodzaju, zabiegający o łaski wielkich
i możnych lego świata i nadużywający niejednokrotnie Ewangelii Chrystusowej do
celow nic wsp lnego z Chrystusem nie mających. Tendencyjnie nieraz wybiera ze
Słowa Bożego to, co ma słuĄć do jego cel w i plan w czysto ziemskich, a nalo-
nliast odrzuca i mylnie tłumaczy to, co stanowi wielkie prawo i przywilej każdego
prawdziwego sługi Bożego, idącego wiernie śladami Boskiego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa. Mamy tu na myśli wielką i wzniosłą naukę Bożą o powszechnym Ka-
pla stwie wiernych w Kościele Chrystusowym, w przeciwieltstwie do nauki czysto
ludzkiej o rzekomo Bożej insĘtucji hierarchii kościoła, składającej się li tylko z lu-

ro Ibidem, s. 4.

'5 A. w. Kurzawa, Nasze,..,, s, 12.
I M. S. LesIk' Posłuszeilst|ło z miłości, SP' nr 1't'l930. s. l.
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dzi, to znaczy wybranych, czyli powołanych z kleru, w odr żnieniu od innych' tak

zwanych świeckich, czyli lai w|l .

Ten stan rzeczy prowadzi do pewnych konsekwencji społeczrrych, gdyŻ1ak
zauw aŻa poprzednio cytowany autor:

gdy zycie człowieka nie jest zgodne z wolą Bożą yytedy i serce jego daleko jest od
Boga. Nie napełnia się ono błogosłalłie stwem, trudno o wspołczucie i miłość ku

potrzebującym i słabym. Ponieważ B g jest miłościq więc kt ż może miłować bliź'
niego bez miłości Boga, w imię czego ma bliźniemu słuĘć? [..,J Kto jest zdala od
Boga, ten jest zdala i od bliźniego, a wtedy traci swoje właściwe przeznaczenie w

świecie. Albowiem B g pragnie abyśmy we wspoł4,ciu między sobą zaprowadzili
Jego ład i porządek by l<r lestwo Boże było na ziemi tak jakjest w niebiesiech'o.

Analizując powyższe cytaty można odnieść wrażenie, że najważniejszym
elementem w baptystycznym modelu duchowości było sumienie indywidual-
nego wierzącego - ostateczna instancja osądu moralnego i władz poznaw-
crych. W takim razie trudno byłoby uniknąć zArTJtu o ewoluowanie przy-
najmniej w kierunku takiego modelu pobożności, w kt rym najwaŻniejsze
byłyby subiektywne doznania jednostki pozbawione jakiegokolwiek obiek-
tywnego' wsp lnego i dostępnego dla wszystkich odniesienia. W baptystycz-
nym modelu duchowości instacjątaką- nadrzędną wobec sumienia pojednanej
z Bogiem jednostki - była Biblia. Wszelkie.indywidualne doznania religijne
winny by interpretowane w świetle Pisma Swiętego, i ryskiwały legirymiza-
cję dopiero wtedy, gdy był z nim zgodne. Drugim obok Bibllj autorytetem
była wsp lnota wierzących, kt ra korygowała i modyfikowała Ącie duchowe
jednostki. Nie miała ona jednak takiego samego znaczenia co Biblia.

II. Jednostka wobec bliźnich

Najbliższym środowiskiem społecznym dla odrodzonego człowieka był
zb r ludzi wierzących tak samo jak on. Wsp lnota ludzi wierzących pełniła

waŻnąrolę, gdyż w niej kształtowały się charakter i nawyki nowo nawT cone-

go chIześcłanina. wychowawcza rola najbliższego środowiska wierzących
była tym ważniejsza, gdyz jak stwierdzał jeden z autor w:

kult i zasady religijne otaczającego nas społecze stwa są dalekie od prawdziwe.1

nauki Chrystusa Pana. [...] przed nawr ceniem stąnowisko ludzi w sprawach reli'
gijnych było bierne lub nawet obojętne. Kwestie religijne należaĘ do księdza; obo'
wiąrywało ślepe posłusze stwo jego rozkazom' Stąd brak doświadczenia i zdrowe'
go zmysłu religijnego w poznaniu istotnej treści życia chrześcija skiego i jego głę'
, .,,19
DI

'7 B. J., Powszechne Kapła stwo w Kościele Chrystusowym, SP, nr 8, 1934, s. 1 17.

'E A. w. Kurzawa, Nasze,..., s. 13.
re A. W. Kurzawa, Wychowawczy charakter zboru, SP, nr 7, 1933, s. 98.
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Zb r, poprzez oferowane formy aktywności społecnej, pozvłalał odrodzo-

nej jednostce odizolować się od grzesznego świata' do kt rego - milcząco za-

kładano - człowiek naturalnie ciązy:
Świat jest bardzo ponętny, a my jako ludzie jesteśmy mocno skłonni iść do tego

świata' Trudno jest cofnąć się takiej duszy, kt ra powt rnie ugrzęzła w błocie tego

świata. Ażeby nie dopuszczać do tego, aby nasza młodzież powt rnie dostała się w

odmęĘ grzechu, nieprau,ości i zapomnienia o przyszłości własnej duszy, naleŻy za-

wczasu temu zapobiec. Członk w naszych Stowar4lsze Młodziei naleĘ tak zająć
pracą i pięknymi rozryłkami, aby widzieli w świeckiej rozkoszy te wielkie brudy,

kt re mogązanieczyścić ich dusze, gdy się do świata przybliżą. Chcąc zapobiec Ęm
ewentualnościom, naleĘ zorganizować w naszych stovarzyszeniąch młodzieĘ ch -

ry i orkiestry, z kt rymi należy latem robić wycieczki, a zimąwieczorki towarzyskie
,z

z herbatKą
Zb r odgrywał r wnieŻ waŻnąrolę w wyborze kryterium pozwalającego

wytyczyć granicę pomiędzy światem duchowym a świeckim. Podstawowym
takim kryterium było indywidualne sumienie wierzącego:

Ludzie często pytają: ,,Co wolno chrześcijaninowi?'' Wszystko co nas nie rozdziela
z domem ojcowskim. Ludzi uwodzących nas z drogi Chrystusowej nie możemy

obierać sobie za przyjaci ł: książek, brudzących nasze myśli, czytać nie powinniś'
my; muslmy untląć wstllktch ząbav, kt rc naszemu boskllmu powołanlu nle od"
powiadają. Jeżeli przy jakiej bądz zabawie możemy spoglądać ku Bogu' jak
wdzięczne dzieci hl swemu ojcu, to ta zabawa jest dobra. Sumienie nasze, przez
kt re Duch św. do na,s przemawia, najlepszym nam jest w Ęch ważnych rzeczach

przewodnikiemzt .

Preferowany na łamach ,,Słowa Prawdy'' wzorzec postawy moralnej do-

kładniej określał cechy charakteru odrodzonego chrześcijanina. Ważnym jego

elementem była umiejętność opanowania języka, unikanie plotkarstwa i po_

m wie , czego korzeniem - jak podkeślano - było przyzryczaienie i egoizm,
a czasem zizdrość, zawiść i zemstaz?' Za najlepsry spos b kontroli języka
uznawano małom wność. Wierząca jednostka winna być prawdom wna nawet
w najdrobniejsrych kwestiach. Jeden z arłkuł w w ,,Słowie Prawdy'' opisy-
wał matkę dręczoną wyrzutami sumienia spowodowanymi okłamaniem kon-
duktora; kobieta ta, aby uniknąć opłaty zabilet zanizyła wiek swojego dziec-
ka23. Chrześcijanin winien ponadto unikać kł tni i konflikt w, być wobec każ-
dego miĘm i uprzejmymu. wiele uwagi zwracano na zasady dobrego wy-

20 Ce! naszych Stowarzysze Młodziefl,SP, nr 2' 1926,s' 7.
Ż| Co wolno?,.SP nr 2, 1925, s. 15.

'' sl. N. K.!.,Niepowściagliwy język, SP, nr |l, l9Ż8, s. l; F.,J zlŁ SP, nr 10,

1936, s. 130-131; A. Mantey' Bądzny prawdom wni, SP, nr 2, 1933, s. 19; H. Rasz-
k wna, Obmowa, SP, nr 2, 1939, s. 8-12.

" o. stb, o dwadzieścia groszy' SP, nr 2, |925, s. 12.
2o Gł. Kośc., Nie kł ć s'ę, sp, nr 8' 1929, s. 17; Ku św., Czy unosisz się gniewem?,

*SP, nr 6, 1931, s. l5-16.

Między afirmacją a izolacją od świata'..

25 Gł. Kośc., Dobry ton, SP, nr 9' 1929, s. l5-l6.
2u G. Kubik, Dobry ton chneścijanina, SP, nr 6, 1933, s. 95.
27 S. Bi, Pracuj,SP, nr 2, 1925, s. 15.
2t o długach,SP, nr 3, 1930, s. 7.
2e Jak ,ykorqstujesz tw j czas?, SP, nr l, 1933, s. 4.
30 w. Gutsze, Pożyteczne chrześcijaflstwo, SP, nr 6' 1925, s. 35'
3r lbidem, s. 35.
32,,Serce", Ubodzy, SP, nr l, 1929, s. 12; M.S. L., Pnodujmy w dobrem, SP, nr 3,

1929, s. 1.
33 ,,Baptysta'', Dar Boży a chneścijanska ofiarność' sP, 1925, nr 2, s. 14.
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chowania i obcowania z bliźnimi2s' Jeden z autor w, uczący zasad savoir-

viwe'u, zauutażał:
Łatwiej pnebacza się jakiś brak w wiedzy niż brak taktu czy uchybienia towarzys-

kiego. I| świecie przebacza się nawet pewne usterki moralne - ale nam' bapĘstom,
tego nie tylko nie pnebaczą ale jeszcze wyolbrzymią. |I/obec tego powinniśmi być
wszędzie przyWadni, gneczni, usfużni, sumienni, wdzięczni, ostrożni, oględni, cier'
pliwi itd.z6.

W baptystyczrrym ideale jednostki wielką rolę i maczenie przyznawano
pracowitości27. Wychwalano cnotę oszczędności, kt ra zapobiega popadaniu w

aługi i życia ponad stan28 oraz zachęcano do właściwego organizowania swo-
jego czasu29. Jeden z autor w publikujących w ,,Słowie Prawdy'' podzielił na-

wet ludzkość na dwa odłamy: pracującą i pasoeytującą kosztem innych. Ci
ostatni sprzeciwiali się woli BoŹej, gdyż zdaniem autora' wedfug niej:

lrażĘ powinien coś robić dla poĘtlał oc k' [...] Dla podtrzymania normalnego

trybu ż1lcia ną ziemi lażdy dorosĘ i zdrowy człoviek powinien wypełnić pewną
olaeślonąnormę pracy' Stądwynika, że lażdy' kto nie wypracuje swej normy, żyje z
pracy innych i w gruncie rzecry jest paso4)tem'

Tendencje pasoftnicze moŻna - zdaniem autora - maleźć r wnież w sfe-

rze duchowej, Manifestqją się one w opisanej pfzez autora postawie i rozu-
mowaniu:

Żyć jak B g nakazuje jest zą trudno, a do piekła iść nie chcę' więc nie ma innego
wyjścia, muszę się nawr cić; lecz zrobię to jak najwygodniej, jak najlżej' jak naj'
p źniej, aby tylko w ostatniej chwili prześlizgnąć się do nieba. Takich wyznawc w

Chrystusa nie trudno poznać po nędznych i nilłczemnych ov,ocach ich Ęcia, a na'
wet całe życie ich można nazwać nieporozumieniem-'.
opr cz spełniania normalnych, zawodowych obowipk w chrześcijanin

powinien być ofiamy _ pomagać potrzebującym" orazłoĘć na potrzeby swe-
go Kościoła:

Kto ze swych dochod w jakiekolwiek ma (cq to zarobione w fabryce lub przy go-

spodarstwie albo z handlu) nie odWada Pewną część na pracę Bożq ten jest tylko
połowicznym chrześcijaninen. [...J Gdyby każdy, ko mieni się uczniem Chrystusa,
odłożrył każdego Ęgodnia, jak uczy Pismo św., pewną cząstkę ze swych dochod w
na szerzenie Ewangelii, il^ę by to można bfo wydrukować i rozdąć chneścijanskich
pism, traktat w i broszurtt.
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W określeniu zakresu obowiązk w chrześcijanina wobec świata i środo_

wiska wierzących często posfu giwano się ewangeli cmą prrwowieścią Jezusa

o drugiej mili' Pierwsz-a mila symbolizowała spełnianie obowiązk w chrze-

ścijanina, druga mila - czynienie coś ponad, coś nadzwyczajnego. Jak zauwa_

zano ludzie mieniący się chrześcijanami w Polsce rzadko spełniają podstawo-

we obowiązki wynikające z faktu bycia chrześcijanami, nie m wiąc już o wy_

konywaniu rzecry nadzwyczajnych. Sytuacja taka wynikała ze stanu polskiego
katolicyzmu:

Mechanicznie i powierzchownie narzucona nazwa chrześcijanstwa nie da nikomu

wewnętrznej siĘ do przeprowadzenia wskaza Chrystusa w codziennym życiu. o
tym przekonuje nas na każdyn l<łoląl nasze oloczenie. Tego dowodzą lłłoniki fuien-
nikow informujących nas o mnożących się oszuslwach, kładzieżach, zbrodniach,
niemoralnych zboczeniach i procesach sądowychwyznawc w tego powierzchowne-

go chrześcijanstwa' R żnego rodzaju uroczystości, kongresy, odpusty, praktyki l<o-

ścielne i nawoływania w r żnych pismach periodycznych nie zdołają uporcrywego
serca tych błądzących owieczek przeistoczyć i do stosowania się do nauki Chrystu-

sa i katechizmu nakłonić3a.
Preferowany przez baptyst w ideał etyczny jednostki opr cz części pozy'

rywnej - okreŚlenia tego, co chrześcijanin czynić powinien, zawierał r wnieŻ

część negaĘwną- określenie tego, czego wierący powinien unikać.
Na łamach ,,Słowa Prawdy'' wiele miejsca poświęcano walce z alkoholiz-

mem, podkreślając zgubny wpływ picia alkoholu na rozw j ftzycmy i inte-

lektualny dzieci i młodzieĘ, budżeĘ rodzinne orazĘcie społeczne i narodo-

we35. Popierano wprowadzoną w USA prohibicję oraz administracyjne zwal-
czanie pijanstwa - kary za naduĘwanie alkoholu'oraz np. zakaz prowadzenia
*yrryntu uchwalany przez ^poszczeg lne gminy36. W zamian za to propago-

wano całkowitą abstynencję". Dostrzegano trudności w prowadzeniu skutecz-

nej kampanii antyalkoholowej, gdyŻ spoŻywanie alkoholu tak wrosło w polską
obyczajowoś ć, że: ,,Żadia uroczystość rodzinna, Żadne zebranie towarzyskie w
Polsce nie obejdzie się bez w dki na stole i co gorsza' konsumowanej w nad_

miernej ilości''38. W Polsce, zauwaŻano, alkohol ,,korzysta z obrządku religij_
n.go nu chrzcinach, weselu i pogrzebie lub podczas święta kościelnego''39.

'o L. M., Błogosławienstwo drugiej nill, SP, nr l1, 193l, s. 5.
35 lle Polską przepiła?, SP, nr 3, l933, s' 49; H. B., Skutki all<oholizmu, SP, nr 8,

1933, s. i18; Ks. Janiszewski, Co przepijamy, SP, nr 8' 1933' s. |Ż7; Szkodliwe skutki

alkoholizmu' SP, nr 2, 1935, s. 25; Smutna prawda, SP, nr 5, 1935, s.'75; Wpływ alko'
holizmu na rasę, SP, nr l0, 1935' s. 140'

'o w. P"trynie w, Rozprawa z kieliszkiem, SP, nr 1, 19Ż9, s. 5; Pijąnstwo na Śląsku,
SP, nr 3, 1929, s. 4; Am. Echo, Prohibicja w Polsce, SP, nr 10, 1929, s. 11; Co sb'
chać?, SP, nr 3, 1938, s. 42.

3' P. Baranowski, o szkodliwości pijarisrwa, SP' nr 8, |929' s. 10-11.
18 Alkoholiz. w Polsce i zagranicą, SP, nr 10, 1929 , s. '7'8.
39 J. Kaniewski, Watką z alkoholem, SP, nr 5, 1928ff. 6.

Kampanię antyalkoholową prowadzono w r żnej formie: publikowano wier-
sze, opowiadania z morałem, dane statystycnrc oraz aĄkuły populamona-
ukowe. Zantaczano jednocześnie, że administracyjny z*az naduĄwania al-
koholu nie jest jedyną metodą w walce z pijarlstwem _ o wiele skutecmiej-
srym środkiem jest właściwe chrześcijanskie wychowanieao. Ponadto potępia-
no }Jleganie innym nałogom: odrodzona jednostka winna rzucić palenie tyto-
niual i unika ć hazarduaL.

Za niegodne chrześcijanina uznawano chodzenie do kina i teatrua3' Wobec
teatru stawiano zaraJty, że większość wystawianych sztuk teatralnych nie
przedstawia realnego Ęcia, lecz roi się w nich od ,,zdrad małżeriskich, nie_
szczęśliwych miłości, zemst i podstęp w''e. Teatr jest zatem miejscem depra-
wacji i demoralizacji społeczeristwa. W jednym z artykuł w publikowanych w

,,Słowie Prawdy'' omawiano publikacje ukazujące zgubny wpĘw oglądania
film w w kinach. Projekcje filmowe miĄ prowadzić do takich objaw w, jak:
b l głowy, zmęczenie wzroku, bezsenność, nadmiar marze sennych (nłiąza-
nych z treścią obrazu) ię.as zdaniem jednego publicysĘ ,,Słowa Prawdy'', ki-
no ,,przedstawia Ącie społecze stwa w ohydnej karykaturze, przez to Że
przeważna część obraz w obraca się w ohydnym błocie niemoralności płcio_
wej, przestępstw najrozmaitszego rodzaju i najwstrętniejszych przeryć"a'. Po;
nadto film stał się reklamą,,najr Żnorodniejsrych przestępc w podziemnego
świata, dla wszelakiego rodzaju uwodzicieli, szantażyst w ię.'l1 Jako taki ma
więc być narzędziem deprawacji młodzieĄ i nieuksaahowanej moralnie czę-
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ści społeczerlstwa.
Potępiano r wnież bezkrytycmąlekturę prasy' w kt rej roiło się od opisy-

wania przemocy i gwałt w. Jednakże nie zakazywano czytania prasy jako ta-
kiej. Jak stwierdzał jeden z autor w:

Nie jestem przeciwnikiem czytania gazet i nigdy nim nie byłen i nie będę' I|iem, że
w gazecie można znaleźć bardzo wiele ciel,,awych i pouczających artylai w z r ż-
nych dziedzin i z nauki. Zreszlą gazeta jest najdostę1łniejszym łącznikiem z caĘm
światem. Totez czytujęJąsam chętnie, ale zawsze unilam tego, co mi się przydać
nie może, co mnie dener'wuje i wyprowadza z r wnowagi. Szkoda czasu i zdrowiaa8.
W jednym z artykuł w zwTacano uwagę na niebezpiecze stwa zułiązane z

czytaniem literatury podr żniczej' opisywano prą1padek, w kt rym czytelnik

ao Kwestia alkoholiTmu, SP, nr 10, 1934, s. 148.
al Am. Echo, Szkodliwość palenia tytoniu, SP, nr 7_8, l935, s' l04.
o2 Małżeristwo i rodzina, SP, nr l l, 1934, s. 164.
o3 J. w., Na terytorium diabła, SP, nr 8, 1933, s' 126-27.
oo o. Heit, o teatrze i kinie sł w kilka, sP , nr 6, 1939, s. 1 l.
os Alkohol, SP, nr 10, 1926, s.8.
o6 Małżeltshrą ..., sP' nr l1, l934' s. 1 5'
47 Ibidem, s. 165.
a8 W. Michalski, Dzisiejsza lektura, SP, nr 6, 1936, s. 87.
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o9 L. Behal, Dokąd prowadzi czytanie złej literatury, SP, nr 2, I9Ż9, s.8-9.
'" A. Kircun, o słowianskiej młodzieży bapĘstycznej w Polsce, SP, nr 1,

s. 5-6.
5' F. Lewno, Kilka uwag o pracy naszej młodziei w Polsce, SP' nr 12,

s. 162-165 i SP, nr I, 1937, s.4-6.
52 lbidem, s. 5.
53 Ibidem, s. 6.

zafascynowany AĘką postanowił odwiedzić na własną rękę czarny Konty-
nent. Jednakże brak pieniędzy i znajomości języka spowodował, że wprawa
ta zakońcryła się tragiczlie. Arrykuł ten autor zako crył następującymi sło_
wami:

Kto może wyliczyć wszystkie zgubne i opłakane skutki brudnej ijadem zepsucia mo-
ralnego przesyconej Literatury brukowej! Jak konieczne jest Tatem szerzenie zdro-
wej, chrześcija skiej literatury. Rodzice, uważajcie na to, co czytająwąsze d'zieci!
Dajcie im dobrąi duchem chrześcijaflskim natchnionąksiążĘ tub budujące i uszla-
chetniające pisemko do ręki. Dajcie im przede wszystkim tę najpoĘteczniejszą
i najważniejszą księgę _ Biblię dg ręki, a ona może się dla nich stać źr dłem mo-
ralnej siĘ i prawdziwej mądroścłg.
W skrajnych przypadkach zakazczyt'ania świeckiej literatury rozciągano na

wszystkie jej gatunki, nawet na literaturę klasyczną. Przewodniczący stowa-
rryszeniaMłodzieĘ Baptystycznej A' Kircun wspominał o wizycie u rodziny,
w kt rej wierzący rodzice zabraniali swojej c rce czytać szkolną lekturę _
Trylogię H. Sienkiewicza"". Polemikę z sekciarskimi tendencjami zamykania
się na świat idobrowolną izolacjązna|eźć można w niezmiernie ciekawym re-
feracie Floriana Lewno wygłoszonym podczas zjazdu młodzieży baptystycznej
w Warszawie w 1936 roku''. Referent zwracał uwagę na takie zjawiska, jak
oderwanie życia duchowego od życia społecznego i zawodowego. To przesad-
ne uduchowienie baptyzmu groziło przekształceniem go w religię dogmatycz-
ną pozbawioną wszelkiej styczności z realnym zyciem' Inną konsekwencją
takiej postawy było wycofanie się z działalności społecznej i politycznej oriz
brak orientacji w sferze politycznej, dzielenie zawod w na świeckie i ducho_
we. Florian Lewno powoływał się na rozmowę, podczas kt rej pewien baptys-
ta p}'tał go, czy zaw d prawnika jest do pogodzenia z byciem chrześcijani-
nem? W swoim referacie F. Lewno kytykował wypowiedzi, uznające za naj-
bardziej duchowy zavł d profesję kamodziei, twierdząc: ,,nie możemy powie-
dzieć ta albo owa praca jest dla Boga, a ta dla_świata (niby w sensie zĘm), bo
świat jest BoĄ i B g go stworzył i umiłował''52. Konsekwencją takiej postawy
było lekcewaŻenie czy wręcz potępianie zawodowych kwalifikacji, Ęksaał-
cenia i zdobywania wiedzy".

Wydaje się, że ta antyintelektualna postawa nie wynikała z przyczyn dok-
trynalnych, lecz socjologicmych. Większość członk w kościoła baptystyczne-
go wywodziła się z Kres w Wschodnich _ najbardziej cywilizacyjnie zacofa-

l 938,

t936,
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nego regionu przedwojennej Polski. Aby przeciwdziałać tym antyintelektual_
nym tendencjom' w wie_lu.arłkułach publikowanych na łamach ,,śłowa Pra*_dy'' podkreślano rolę oświaty i zdobywania wie zy. oo.n'.gu"o,_ze p.zebu-dzeniom religijnym towarzy|srył zawsze rozw j oświaty, gJv-' p.l',antyzmjest.wyznaniem oparrym na znijomoś ci Biblii. Zatem*'d'ń;;;zie pojawiła
się jakaś protestancka denominicja, kzewiła się umiejętno,J;.yr;;;; i pisaniaoraz zanikał_analfabetyzm. Argumentowano, że nie mozna st"i.rJzic tego sa_
T:qo.o katolicyzmie,Łd:i..wierni polegają: ,,na hadycji i ich [d. t.ięzy łuto-
li.I-.}tll?r:1łt _B.J. 

słowach.^zutłi *ymawcy ich nie potrzebują badaćr$ma L>wlętego, gdyż wystarczn'imw zupełności samo sfuchanie duchownesoi.poleganie na tym, co powiedział na ambonie c Zy przy konfesjonale';ł. 6't"y*;stanie.rzeczy przekonywać. ma r wniez't"ty.rytu' ; k'.j;.i-;ioiestanctict
analfabetyzm zanikł, a w kajach takich, 3al uiszpania, Włochy, Portugaliautrzymuje się na bardzo wysokim po'iomi".

III. Jednostka wobec społecze stwa

Na łamach 
"Słowa Prawdy'' pojawiały się arrykuły omawiające stosunekbaptyst w wobec większych. całosci społecznych:- paristwa, nu.oiu, rasy' cy-wilizacji europejskiej. Co ciekawe, nie były to arrykuĘ autorstwa polskichbaptyst w, lecz w większości przedruki z iaptystycznej prasy zagranicznej.Wy.raŻaĘ one postawę 

.anglosiskiego baptyzmu, niekoniecznie odŹwiercie-dlając zapaĘwania polski"h bupty't *. ' '
. W.kwestii relacji kości ł_pa stwo podkreślano zasadę rozdziahl kościołaod pa stwa. oraz lojalność, jaką winni są baptyści swojemu p;;i*" Zauwa-Żano, Że zdecentral izowany ustr j baptyśt w zmniej sia p.u*ao| oa ob i e stwokonfliktu p'omiędzy kościoiem u p^n't*.'; baptyści nie 

'".ją 
z"j*l hierarchiiani scentralizowanego auto.rytetu; federacje baptystyczne nie mają ani władzydogmatycznej,' ani prawĘ nad poszczegolnymi zborami. Bapryści potępialinaruszanie wolności su.mienia przez paris-two. w p.ryp"ału tonniltu pomię-dzy pafistwem a kościołem dekiarowano:

uznajemy, że pa stwo i kości ł mają r żne, lecz nie wzajemnie wrogie funkcje, i żepa stwo ma prawo dom.aga1p sii Ęatności ze strony religijnych ludzi wobec sie-bie, powstąje la'yestia.tcon1ttttu,..ĄIędrr, pororrrgo konfliktu zobowiąza . Nien3że 
'być 

niqdy zbyt jasno ,'ntorr| ż , pirrrrry^ rzędzie i przede wszystkiemobowiązuje lojalność wobe1 losy w Chrys'tusie. Na' tronie sumienia panuje Chry-stus jedynie' Gdy pailstwo.lub iiden z iego zastęc w wydaje rozkazy, kt rych wy-

ź:;:ł': 
zakazuje lojalność robrc Ct r1,r7rri, io}ort, wtęcei słuc,iłt Boga niz lu.

5a H-t, L!/ierzacv chrześciianie sąprzyjaciołmi oświaty,SP, nr 2' l935, s. 30'55 
-l. H. Rustruio oke, Lojilność ii,ut iri*., śp,'* ą, 1927 , s.3 i nr 5, s. l -2.
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Zasada ta dawała prawo baptyście do protestu przeciwko niesprawiedli-

*y' J'iułuniom władzy. W proteście_ takim. podkreślano: powinno się zawsze

rśzr zniać pomiędzy władzĄjako taką kt ra pochodzi od Bo.ga' a czynno-

s.'.i *ładzy, przeciwko ktorym można oponować' W kwestii praktycznej:

służba wojskowa - za|ecano odbywanie jej przez baptyst w'

Zasada poszanowania wolności sumienia prowadziła do zainteresowania

fenomenem fanatyzmus . M. S. Lesik wyr żniał dwie formy fanatyzmu: reli-

gł"y-r ateistyczny. Fanatyzm religijny jedynie swoją wiarę uznaje za praw'

Zir*a trattuiąc inaczej *i.''ą.y.t' źa niedowiark w i heretyk w. Fanatyk

s*i..ii natomiast nie widzi nicźego dobrego w religii, każdego .wierzącego
uzna1ąc za wrorapostępu. Lekarstiem na fanatyzm jest kzewienie tolerancji

i povanowania wolności ludzkich sumie '

Zkoleiinnybaptystycznyautor-w.o.Lewiszastanawiałsięnadpod-
stawami jedności uaptysio*,-t t ra wynika z ich wsp lnego doświadczenia hi-

,iory.rn"go i wsp lnych zasad doktrynalnych' Baptystyczna jedność nie jest

i.a'i"li,"s_"ią tecź 1eonoscią w rÓżnorodności. Budowanej jedności mogą prze_

's,zkadzać: inieres własny, , zni"" polityczne, narodowościowe i pokoleniowe'

Ń-u*iu" czynnikami wzmacniającymi jedność nie jest - jak sądzą niekt rzy

- l.J""lit" *ymanie wiary ani 
-'."nt.a]i'o*ana 

organizacja koŚcielna, |ecz

wśpolne dziaianie i uwiel6ianie Boga5?' Wspomniany autor doświadczenia

baptystycznej jedności przenosił nu płu""'1'nę społecmą zastanawiając się

nui poo*u*ami jedności cywilizacji europejskiej. Lewis kreślił wizję budowy

;"anorl..lfeaeracjieuropejskiej.oou'y.krokiemwtymkierunkujestLiga
Narod w, kt ra może, j^ai prz1mawał, ,,nie jest zupełnie doskonałą ale je-lt

ona początkiem, k1 ry zawiera w sobie .*i.t. mo)tiwości ku lepszemu''58'

Autoi ten zachwalał, realizujący się dopiero dzisiaj na na naszych oczach,

projekt wsp lnej europejskiej federacji opartej nazasadzie wollgSo handlu:
' 'Nie tytio ustźć ,uii ioiri między europejskimi pa stvvami, jeśli w Europie ma

kredykotwrekzniknąćjejniepok j,alemusząbyćtakżeusuniętewszystkiegranice
,rti, r rrre prrrsrkoiy"roliego'obrotu. Dlaczego miałoby paftstwo, kt re posiada

węgiel ustanawiać baidzo wy;ką furyfę ce.Iną na żelazo innego panstwa? PomyśI'

ci|tyko o czasie' kt ry się'traci wskutek kontroli bagażu i paszportu', gdy się po'

dr zuje z jednego nriope)'ktgo paitstwa w drugie' ['"] Z pewnością jest idea

Z1edioczonych śtan w'riropy tyiło dlatego niemożliwa, że uważa się ją za nie'

rnoztiwą' irawdopodobnie r-oźpocznie się zjednoczeniem celnym, Zjednoczenie ta-

kiejestjedynymrozwiązaniemwielueuropejsktchlcwest.ii,wlnil<lychwskutekfaktu,
że niekt re pa stwa wyłączone są od wolnego dostę1lu do morza" '

5o M. S. Leslk, Fanatyzm,SP, nr 8, l934, s' 1Ż1''1ŻŻ'
5? w' o. L-ewis, Jedność Baptyst w, SP, nr , 19Ż'l ' 

s' 4-5'
5E Ibidem, s. 4.
5e Ibidem, s. 5.
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W ,,Słowie Prawdy'' zna|eżć można r wnież arrykuĘ na temat rasizmuŃ.
Jeclen z przedrukowywanych autor w, Wilson, prrymaje, Że r żr ce rasowe są

czymś realnie istniejącym. Ponieważ jednak zr żnicowanie rasowe jest wyni-
kienr Bożej woli, jest ono czymś dobrym. Chrześcijarlstwo zakłada, że przed
obliczem Boga wszystkie rasy są r wne, nie ma ras lepszych ani gorszych. Nie
ma też żadnego (biologicznego) powodu tlzymać rasy w separacji; r Żnice ra-

sorvc nie powinny być usprawiedliwieniem dla czyn w niemoralnych czy nie-
etycznych. W celu miesienia uprzedze rasowych, postulował Wilson, na|eŻy:

navczać respektu dla każdej rasy; chrześcijanie nie powinni faworyzować Żad-

nej rasy, lecz prowadzić misję wśr d wszystkich ras i narod w, pozbawić się

pychy i nauczyć się być pokornym.
W innych artykułach zastanawiano się nad relacją nacjonalizmu wobec

chrześcijarlstwa '. od nacjonalizmu, rozumianego jako dąŻenie do dobra włas-
nego narodu, kt re jest połączone z krzywdzeniem innych nacji, odr żniano
patriotyzm oznaczający lojalność wobec swojego kraju bez naruszania praw
innych narod w. Podkreślano, Że chrześcijanin nie może być kosmopolitą lecz
powinien kochać swoją ojczyznę. Miłość ta nie powinna mu jednak przysła-
niać oczu na fakt, że chrześcijaristwo jest religią uniwersalistyczną. W związku
z t;,m: ,,obowiązkiem Kościoła jest głosić i przedstawić egoisĘczną stronę na'
cjonalizmu, kt ry'przeciwstawia się moralnym zasadom i ideom zawartym w
narrce Chrystusa''o'. Kości ł chrystusowy powinien r wnieŻ wspierać wysiłki
na rzecz pokoju, a w tym międzynarodową organizację _ Ligę Narod w. Aby
zv,alczać nacjonalizm, konieczna jest reforma nauczania i wychowania'

Z problemem nacjonalizmu zutiązany był stosunek do stereotypu: Polak -
katolik, kt ry był na łamach ,'Słowa Prawdy'' zwalczany. Wskazywano między
innymi na jego szkodliwość dla polskich interes w narodowych. Jak rwierdził
jeden z autor w podejmujących tę kwestię:

Na Węgrzech zaprotestowanoby bardzo energicznie, gdyby ktoś spr bował wfą'
czyć z narodu wszystkich ewangelik w, a Serbowie prawosławni dalecy są od wy'
rzeczenia się braterstwa lł'wi z Serbami katolikami' Na taki dziwny luksus pozwala
sobie Ęlko Polska, kt rej og ł z tqląbezmyślnością lekceważl sobie 300 Ęs. Ma'
zur w ewangelickich w Prusach Wschodnich, a wszelkie fanatyczne pisemka wy-

rzucają z narodu te kilkadziesiąt tysięcy ewangelik w polskich na Sląsku Cieszyri-

skim, z kt rych łona wyszło swego czasu odrodzenie narodowe. Czas najwyższy

sko czyć z pomniejszaniem narodu polskiego do rozmiar w plebanii rzymskief' '

Inną formą zwa|czania stereotypu Polak _ katolik były liczne aĘkuły
przedstawiające kulturalne osiągniecia XVI-wiecznej reformacji w Polsce czy

o" C. E. Wilson, Zagadnienie rasiztnu, SP, nr 7-8, 1935, s. 99-101.
l N. J. Nordstrom, Nacjonalizm a chrześcijarislwo, SP, nr 2, 1936, s. 23_28; E. Ku_

br5,n, Chrześcła stwo i nacjonalizm, SP, nr 7-8, 1938' s. 99-l00.
2 N. J. Nordstrom, op. cit., s.2'l .

63 Ew. Pol., Narodowość a religia, SP, nr 6' 1929, s' 13.
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prezentacje sylwetek pisaŹy, kt rzy swego czasu byli w konflikcie z katoli-
cyzmem bądź w ich trv rczości dało się zauważyć akcenty protestanckie. Do
nich należaĘ takie postacie, jak: Szymon Budny, Maria Konopnicka, Andrzej
Frycz Modrzewski, Wacław Potocki, Mikołaj Rej, Stanisław Witkiewicz, Sta-
nisław Wyspianski, Stefan Żeromski.

fV. Podsumowanie

opierając sie na typologii E. Troeltscha, scharakteryzujmy zatem ducho-
wość baptystycmąokresu międrywojennego. Przypomnijmy, że autor ten Ę_
pologię: kości ł instytucjonalny - nieinstytucjonalny buduje, opierając się na
cŻerech parach dychotomicznych cech: kompromisowość / bezkompromiso_
wość wobec świata (i), uniwersalizm / paĘku|arynn (ii), zaangaŻowanie /
izo|acja od Ęcia społecmego (iii)' inkluzywiml l ekskluzywizm (iv).

Zbadajmy zatem duchowość baptystycmą pod względem wyr żnionych
czterech par oporycyjnych cech. Analizując duchowość baptystyczną pod
względem pierwszej pary opozycyjnych cech: kompromisowość / bezkom-
promisowość wobec świata, trzeba prryTlać, Że wymanie bapĘst w charakte_

ryzowało się, przynajmniej deklaratywnie, bezkompromisowością wobec
świata. Sprawa komplikuje się przy drugiej parze cech: uniwersalizm / party-
kularyzm. Wprawdzie baptyści podkreślali dobrowolność przynalezności do
swojego związku wyznaniowego, to jednak nie przeszkadzało im to w podej_
mowaniu wysiłk w misyjnych nlierzających do dotarcia do wszystkich
warstw społeczrrych i narodowości zamiesżkujących II Rzeczypospolitą. Bycie
mniejszością wyznaniową nie wynikało z przesłanek doktrynalnych: w USA
baptyści byli jednym z najliczniejszych wymatt lecz społecanych: społecze -
stwo polskie było zdominowane przez kościoł katolicki i katolicką kulturę
wrogąwobec wszelkich religijnych innościff. Trudno jednoznacznie scharakte_

ryzować kości ł bapĘst w wedfug kolejnej pary opozycyjnych cech: zaanga_
żowanie l izo|acja od Ęcia społecznego. Dokładna analiza źr deł wskazuje, że
pod rym względem w kościele baptyst w wsp łegzystowĄ r żre tendencje,
Wydaje się jednak, Żeprzewaga tendencji izolacjonistycznych jest faktem. Nie
wynikała ona jednak zprzesłanek doktrynalnych, lecz społecznych. Życie pu-
bliczne w II Rzeczypospolitej zdominowane było przez KoŚci ł katolicki.
Światopogląd katolicki pełnił funkcję ideologii społeczrrej wzmacniającej
świadomość narodową i integralność paristwową. Przed innowiercą podejmu-
jącym aktywność społecmą w II Rzeczypospolitej pojawiał się zatem dylemat:

6a zob. K. Brzechczyn, Katolicy wobec bapĘst w. Wizerunek bapĘsty w katolickiej
propagandzie religijnej ol<łesu międzywojennego*Europa Wschodu i Zachodu, nr 4,
2000, s. 47-54.
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uczestniczyć w publicznych formach zycia społecznego zdominowanych przez
katolicyzm, czy teŻ całkowicie wycofać się z Ęcia społeczrego. Dominacja
katolicyzmu i jego antyekumenicana postawa powodowĄ, że innowiercy (nie
tylko baptyści) często decydowali się na ten drugi wariant.

Analizując baptystyczną duchowość pod względem całartej pary opozy-
cyjnych cech: ekskluzywinrl / inkluzywiznr, trzeba stwierdzić, że KoŚci ł
baptystyczny był zwipkiem wyznaniowym ekskluzywnym. Wynikało to z do_
browolnej przynależnosci do niego i explicite sformułowanymi standardami
moralnymi, kt re stwarzały możliwość wykluczenia z baptystyczrrej wsp l-
noty tych, kt rzy nie stosowali się do obowiągujących wymagali etycmych.

Jak więc widać' typologia kościÓł instytucjonalny - nieinstytucjonalny czę-
ściowo Ęlko charakt eryanje baptystyczną duchowość olcresu mięĘlwoj enne-
go. Można zaryrykować twierdzenie, że baptyści byli ,,mieszanym" młię-
kiem wyznaniowym, w kt rym cechy kościoła instytucjonalnego: (ii) i czę-
ściowo (iii) wsp łegrystowały z cechami kościoła nieinstytucjonalnego: (i)
i (iv). Pewne ,,sekciarskie'' cechy (iii) tego wyanania wynikały jednak bardziej
z czynnik w społeczrrych niż doktrynalnych.
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