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Bp Urs Kiiry

Międzynarodowe starokatolickie 
konferencje teologiczne od roku 1950 

do roku 1971

Uwagi wstępne. Wprawdzie publikowano już na łamach „Internationale 
Kirchliche Zeit&chrift”  krótsze i dłuższe protokoły większej części między
narodowych starokatolickich konferencji teologicznych a także najważniej
sze referaty, jednak zostały one w  duiżej mierze zapomniane. Należy więc 
je przypomnieć. Są one bowiem nie tylko czyniącym silne wrażenie świa
dectwem tego, czego dokonano pod względem teologicznym w  ciągu dwu 
stuleci, lecz ukazują również zdumiewający fenomen, że pomimo diaspo- 
railnej sytuacji naszych Kościołów i panuijącej często izolacji myślicieli te
ologicznych, udało się osiągnąć daleko idącą zgodę co do zasadniczych pro
blemów teologii starokatolickiej, jak również wspólnotę duchową, czego 
często brakowało poprzednim pokoleniom. Sprawozdanie to ma również 
pokazać, jak wiele pozytywnych impulsów wypłynęło z tych konferencji dla 
naukowej pracy poszczególnych teologów i dla zajęcia urzędowo-feościelne- 
go stanowiska wobec problemu ekumenii a także dła reformy naihożeństwa. 
Dla Kościoła' mniejszościowego, który jest z natury rzeczy wystawiony 
szczególnie mocno na wpływy ze strony innych Kościołów, wydaje się bar
dzo ważne, aby starokatoliccy teologowie utrzymywali stały kontakt ze so
bą, a ito dla zachowania kontynuacji i  identyczności Kościoła i dłaitegO', aby 
każda generacja Ibudowała na dorobku poprzedników. Temu celowi ma wła
śnie służyć przedstawiony przegląd konferencji teologicznych w  latach 1950 
—1971, by pomóc w  stworzeniu podstaw dla nowego, głębszego poznania 
historycznego posłannictwa Kościoła starokatolickiego i  jego teologii.
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A. Kościół i teologia w starokatolicyźzni-e

Historia Kościoła starokatolickiego wskazuje, że zyskuje on na wewnętrz
nej sile i. wpływach o  tyle, o ile jego miarodajni teolodzy pracują w  świa
domości kościelnej odpowiedzialności i oddają wyniki swych badań w słu
żbą własnego .Kościoła jak i ekumenii, do której dążą. Na odwrót — nie 
można przeoczyć, że Kościół starokatolicki popadał w istotne kryzysy, gdy 
brakowało zdecydowanego teologicznego ukierunkowania luib gdy nie do
strzegano konieczności poważnej pracy (teologicznej. Nie uważamy wpraw
dzie, że wysiłki' naukowe zmierzające do głębszego poznania chrześcijań
skiego posłania i kościelnego zlecenia mogą juiż samo przez się pobudzić 
prawdziwe życie kościelne i je gwarantować. A  jednak stała oibecność teo
logicznej refleksji jest dla Kościoła niezbędna, jeśli on nie chce popaść w  
swym praktycznym życiu w błędy, herezje i wypaczenia. Dotyczy to 
wprawdzie każdego Kościoła, ma jednalk szczególne znaczenie dla takiego 
Kościoła mniejszościowego jak starokatolicki. Każdy bowiem Kościół sta
rokatolicki narażony jest na niebezpieczeństwo zbyt trwożlirw-ego czuwania 
nad tym, by żyjąc wśród wielkich Kościołów strzec swojej szczególnej koś
cielnej, teologicznej pozycji albo może się bardziej lub mniej powierzchow
nie dostosowywać 'do reform uchodzących za modne i do teologicznych 
prądów danego czasu; w jednym i w diugim wypadku nie dbając o za
chowanie ogólnego egzegetycznego, historycznego i  systematycznego włas
nego podstawowego stanowiska. Fakt, że takie niebezpieczeństwo zagrażało 
szczególnie Kościołowi starokatolickiemu i jeszcze zagraśa, wydaje nam się 
dodatlkowo uzasadniony tym, że .Kościół .ten od zarania swego istnienia wy
kazywał wyraźnie ambiwalentny — już to .bardziej pozytywny, już bardziej 
negatywny — stosunek do Iteologii. Historycznie ujawnia się ten ambiwa
lentny stosunek do teologia, zwłaszcza w Kościołach, które powstały po roku 
1870 — w  tym, że z jednej .strony ibyli to „katoliccy teologowie odznaczają^ 
cy .się powszechnie uznaną uczonością i  autorytetem” , którzy zaatakowali 
w  wyczerpujących pismach nie tylko, oba dogmaty papieskie z 18 łipca 
1870 r., lecz i w  sensie pozytywnym .dążyli do tego, aby „przy współdziała^ 
niu teologicznej i  kanonicznej nauki przeprowadzić reformę Kościoła w 
duchu starego Kościoła” . Ten postulat postawiono już wyraźnie na pierw
szym starokatolickim kongresie w .Monachium w dniach od 22 do 24 wrze
śnia 1371 r. Następnie .domagano się: „Przy kształceniu duchowieństwa ka
tolickiego uważamy za niezbędne pielęgnowanie nauki” . Zaakcentowano z 
naciskiem potrze/bę akademickiego wykształcenia duchownych, uznając za 
niebezpieczne ograniczanie się do seminariów opartych na kulturze ludo
wej ’ ). Byli to także duchowni, profesorowie uniwersytetu, którzy — przynaj-

t. Johana Friedrich voa Schulte; Der Altkatholizlsmus. Scim tia Verlag, Aalen 
1965, s. 24.
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mniej w  Niemczech — stworzyli (teologiczne podstawy dla Kościoła stace- 
katolickiego, a 'którzy również po ekskomunikowaniu ich przez Vaticanum-I 
z powodu podniesionego protestu przeciw dogmatom papieskim, podjęli 

pierwsze kroki w  celu organizowania pierwszych parafii i biskupstw, an
gażując się aktywnie w  przeprowadzenie pierwszych reform kościelnych i w  
utorowanie im .drogi. Teologia więc wypowiedziała decydujące słowo przy 
powstawaniu Kościołów starokatolickich.

Z drugiej zaś strony było oczywiste, że liczni duchowni a przede wszyst
kim niektórzy przywódcy świeccy zajmowali wobec teologii stanowisko 
wstrzemięźliwe i krytyczne, jeśli nie sceptyczne. Chcąc dobrze zrozumieć: 
była ta krytyczna rezerwa i jest jeszcze dziś usprawiedliwiona, jeśli zwra
ca się przeciw ukrytym lub jawnym władczym aspiracjom teologii, która 
zapomina o swej służebnej funkcji wobec Kościoła i pretenduje do pozycji 
egzystencjonalnej. W gruncie rzeczy jednak była 'ta pełna, rezerwy postawa 
uzasadniona tym, że liczni kapłani katoliccy oraz wykształceni laicy byli 
głęboko zrażeni do „konkretnego Kościoła ich czasów” 2), do nauczania re- 
ligii, do kazań, a-przede wszystkim do różnych praktyk pobożności ludo
wej. Gdy potem na Vaticanum I zostały przyjęte oba dogmaty papieskie w 
sposób zaskakujący i apodyktyczny dla opinii, ludzie stali się zdezoriento
wani i nieufni, tak że ich nieprzyjazne -stanowisko wobec teologii i dogma
tyki jeszcze bardziej się umocniło. Ludzie czuli się zaskoczeni „nowym ar
tykułem wiary” , który odczuli jako sprzeczny z  rozumem i zapragnęli, „ka
tolicyzmu wyzwolonego z dogmatów” . Odwrócenie się, więcej, wrogość wo
bec teologii i „teologizowania” oddziaływały przez wiele lat w  Kościołach 
starokatolickich. Orientowano się raczej według wytycznych, które wypra
cowali starokatoliccy „ojcowie” w  rozprawach potępiających dogmaty pa
pieskie, lecz długo ociągano się z wyjściem poza zwykłą polemikę i ze sfor
mułowaniem argumentów przeciw papalisty-cznej teologii w zwarty teolo
giczny system. W ten sposób nie dochodziło przez wiele lat do żadnego po
zytywnego ujęcia „nauki starokatolickiej” , jak to w  latach walki oczeki
wano nie tylko ze strony starokatolików, lecz TÓwnież ludzi im życzliwych
— przede wszysitkim w Kościołach protestanckich3). Trzeba dodać, że właś
nie w  kołach szczególnie aktywnego duchowieństwa nie brakowało głosów 
przestrzegających ze względów taktyczno-kościelno-politycznych przed zbyt 
intensywnym zajmowaniem się problemami dogmatycznymi, obawiano się, 
że dyskusje teologiczne zaszkodzą wewnętrznej zwartości Kościoła staroka
tolickiego i  osłabią siłę jego uderzenia a także nadwyrężą jego ludowy cha
rakter. Te antyteodogiczne tendencje utrzymywały się tu i ówdzie do dzi
siejszego dnia i wydaje się, że "uzyskują na nowo zwolenników wśród du

2. Tletor ConxemiuB: RncŁbłlck aof ein syoodales Aęgiomamento. Hundert Jahre 
AlflntholiTiTO ns. „Stim m m  der Z ta t"  1373, s. 3C5 i  n .

3. Liczne dowotfy na to podaje Aodreas Lłndt: Protestanten, Kultur&ampf. Evz. 
Verla£ Z firicb, 116, np. s. 13S, 13*, 144, 130 io ., 1TS.
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chownych i świeckich, czytamy przecież w broszurze chraeścijańskonkaito- 
lickiej, która się niedawno ukazała, takie zdanie: „Teo-logizowanie przemi
nęło”, „Nie ma dziś czasu dla sporów” 4). Również w obliczu zagrażającego 
braku-duchownych występuje tu i ówdzie tendencja zaangażowania laików 
dla takich służb kościelnych, które mogą być spełnione tylko przy założeniu 
pełnego wykształcenia teologicznego.

B. Teologiczne zakłady naukowe

Mimo stopniowego cofania się wpływu starokatolickich „klasyków”  i oś
wieceniowego oporu wobec jakiejkolwiek teologii, nie doszło do teologicznego 
i kościelnego zubożenia. W  gruncie rzeczy zawdzięczamy to naszym teolo
gicznym zakładom. Kierownictwo Kościoła Starokatolickiego przywiązywa
ło wielką wagę do ich założenia, utrzymania i rozwoju. Ze strony najzna
komitszych wykładowców tych zakładów -naukowych -pochodziły Iteż w  cią
gu dziesięcioleci' ciągle nowe, wartościowe i silne impulsy, imające duże zna
czenie dla odnowy i konkretnego ukształtowania życia parafialnego, jak i 
wytyczne dla podstawowych deklaracji urzędu kościelnego, a także dla pra
cy starokatolickich kongresów międzynarodowych i konferencji teologicz
nych. Spróbujemy więc przedstawić ogólny zarys duchowych tendencji oraz 
działalności -najwybitniejszych wykładowców starokatolickich teologicznych 
zakładów naukowych. Musimy wszakże pominąć Seminarium Duchowne 
PN K K  w USA, jak i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w  Warszawie *) 
i ograniczyć się . do krótkiego zarysu działalności Seminarium Duchownego 
w Amersfoort i .Bonn -(Wraz ze Starokatolickim Seminarium na tamtejszym 
uniwersytecie), jak i Chrzęść ij ańskok atol i okiego Teologicznego Wydziału 
Uniwersytetu w <Bernie.

a) Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Amersfoort

Kiedy w r. 1773 w następstwie wyboru Korneliusza Siteenovena na arcy
biskupa- Utrechtu i jego konsekracji przez biskupa D. M. Varleta doszło do 
rozdziału między Rzymem i Utrechtem, wtedy „Rzymsko-katolicki Kościół 
starobiskupiego 'kleru”, jak nazywał się pierwotnie Kościół Holandii, czuł 
się zmuszony założyć własne seminarium duchowne dla zapewnienia sobie 
duchownego naboru5). W tym celu zajęła utrechcka kapituła metropolitalna,

*) Wymienione zaikłady .naukowe wymagają osobnego potraktowania

I. Arbeitsbuch fiir chrLsłkatholische Gemeindera — Gruppen — Einzelne. ChrLst- 
kfttholiscUe Sehriftenverlag Allschwil 1973, s. 122.

*. B. A. Tan Kleef: Priesterseminare der Utreehter Kirche seit dem. Konał vo» 
Triem. IKZ 1975, s. 77 i nn. — Fred Smit: Die Griindung des altkatholischen Prie- 
aterseminars in Amersfoort. Odczyt nst 250-letni jubileusz w dniu 10 kwietnia ISIS, 
IKZ  1976, s. 139 i na.
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krótko przed tym wzniesioną przez pewnego proboszcza w  Amersfoo: 
bursę dla gimnazjalistów i rozbudowała, ją w  r. il725 dla Seminarium filo: 
ficznego i teologicznego. Co do nauki dogmatyki, to orientowano się głó 
nie na augustyniźmie w  Lowanium- i  ,na teologii szkoły oratoriańskiej. F< 
stawą wykładów były dzieła naukowe wydane iprzez teologów tego k 
runku, a więc Opstraeta, Huygensa, Vuitasse a L Juenina. Po oderwaniu 
Kościoła Utrechtu od Rzymu ci autorzy gwarantowali najlepiej zachowa: 
wierności wobec ojców i wytrwanie w przekazywanej wierze katolickiej, 
„sana doctrina” . Dla rozwijającego się wtedy w  całkowitej izolacji Kości 
Utrechtu były owe książki, 'używane aż do początków obecnego stulei 
zbyt przesiąknięte metodą i terminologią późnego okresu scholastyki i 
mogły sprostać wymaganiom czasu na dłuższe lata. Odczuwano to wjpra 
dzie od dawna, lecz brakowało człowieka, któryby przeprowadził koniec; 
od dawna reformę studiów. Dopiero w latach dwudziestych obecnego stu 
cia dokonała ówczesna, młoda wtedy, generacja teologów z profesorami 
A. van Kleefem (1889— 1965) i Andrzejem Rinkelem (ur. 1889), późniejsz 
arcybiskupem Utrechtu, na czele nowej orientacji studiów teologiczny 
Największą zasługę miał przy tym dx teol. h. c. Andrzej Rinkel, któri 
naukową działalność w zakresie dogmatyki w  takich słowach ocenił lit 
gik B. A. van K leef 6). „Gdy Rinkel rozpoczął swe wykłady, zamknął się 
zawsze stary okres, a rozpoczął się nowy” . Trzeszczały zapewne stare śc 
ny biblioteki seminarium w Amersioort, gdy rozległy się po raz pierwszj 
tych (poświęconych salach Itakie nazwiska, jak Kuyper i Bavkicik, Harm 
i Herrmann, Ritschl i Troeltsch! Jako teolog starokatolicki musiał Rin 
torować drogę, badając i przesiewając. Pozostając wiernym Pismu Swi( 
mu Ł tradycji i 'unikając starannie osamotnienia, utorował on drogę 
prawdę ekumenicznemu myśleniu. Dał on nauczaniu teologicznemu w  sei 
narium zupełnie nową treść i wzniósł je  na poziom akademicki” . Poza t 
przyczynił się do ogólnego ożywienia życia kościelnego w  związku z ds 
łalnością dogmatyczną w  nowym duchu, wydając podręcznik nauki w i 
dla parafii, dogmatyki dla teologów (powielonej w  języku holendersk 
liczne tomy kazań i książek liturgicznych i komponując muzykę msza 
oraz pieśni. Jego wpływ na ogólny ruch starokatolicki oraz ekumenic: 
był też ogromny. Był on w  ciągu półwiecza miarodajnym starokatolic! 
teologiem i  przywódcą kościelnym na wewnąttrz i  na zewnątrz.

Dzieło jego kontynuowali jego współpracownicy i uczniowie, a szczeg<M 
profesorowie P. J. Jans, (ur. 1900, dogmatyk), wieloletni zwierzchnik se: 
narium, obecnie Ibiskup w  Deventer, dr. P. J. Maan (ur. 19113, wiedza noi 
testamentowa), M. A. Zwart (1903—1975), wiedza starotestamentowa,

*. Wydania nadzwyczajne z okaz# srebrnego jubileuszu biskupa Andrzeja 3 
kola, ZKZ 1963, s. 11 i  n.



Kok (ur. 1916), historia Kościoła i Drawo kościelne), obecnie arcybiskuD 
Utrechtu.

W  międzyczasie trzeba było się wyrzec historycznych, lecz grożących ru
iną budynków seminarium na starym mieście. Na leżącej na przedmieściu 
parceli zbudowano w r. 1957 nowy, nowocześnie urządzony konwikt, z ka
plicą, salami wykładowymi i biblioteką, w  którym znalazły się obrazy z 
czasów jansenistów oraz bogate księgozbiory. Lecz nowy budynek służył 
zaledwie krótki czas. Wskutek .bowiem koncentracji i rozwoju kontaktów 
zostały zawieszone wykłady w seminarium, natomiast 'Ustanowiono dla te
ologów starokatolickich na Wydziale Religioznawstwa Uniwersytetu w 
Utrechcie .trzy katedry: historii Kościoła (prof. dr. J. Maan); dogmatyki 
(prof. dr J. Visser ur. 1931) i  liturgiki (prof. C. Tol ur. 1921). Studenci, którzy 
nie mieszkają, już w  konwikcie w  Amersfoort, lecz prywatnie w Utrechcie, 
zdają teraz egzaminy na uniwersytecie. Jakkolwiek należy żałować zamknię
cia w owym czasie seminarium duchownego, to przecież integrację starokoś- 
cielnej działalności naukowej na Uniwersytecie w Utrechcie należy trak
tować jako ukoronowanie ekumenicznie ukierunkowanej pracy teologicznej 
w  Amersfoort.

b) Seminarium Teologii Starokatolickiej włączone do Uniwersytetu oraz 
Biskupie Seminarium Duchowne w Bonn

Zupełnie inaczej rozwijała się sprawa w Bonn. Przede wszystkim byli 
duchowni profesorowie uniwersytetu, którzy położyli podwaliny powstające
go Kościoła starokatolickiego, a w związku z tym przyczynili się do założe
nia wspomnianych teologicznych zakładów naukowych. Uczynili to, podej
mując literacką polemikę 7) przeciw watykańskim dogmatom papieskim jak 
i na rzecz wiary i ustroju starego Kościoła, a także podjęli aktywną współ
pracę jako kapłani katoliccy. Lecz droga ich była długa i mozolna. Była 
ona uwarunkowana -ciężkim losem, jaki spotkał nauczycieli wyższych uczel
ni, którzy się przyłączyli do ruchu starokatolickiego. Gdy bowiem trwali w 
postawie protestacyjnej przeciw Vaticanum I, zostali ekskomunikowani 
przez zwierzchność kościelnną i zakazano słuchania ich wykładów, cho
ciaż monachijskie oświadczenie zielonoświątkowe z dnia 18 maja 1871 cof
nęło zastosowane wobec wykładowców represje jako „nieważne i nieobo- 
wiązujące8). Profesorowie więc uważali się nadal za kapłanów katolickich 
upoważnionych do pełnienia czynności urzędowych i niektórzy z nich kon

7. For. zestawioną przez ks. C. Neuhausa 1 przepracowaną przez ks. P. Hohlera 
starokatolicką bibliografię Ursa Kury w „Die altKatholische Kirche” . Erongelisches 
Verlagswerk Stauttgart, 1966, s. 456 i n. obecnie wyczerpana.

». J. F. voo Schulte, ibidem, s. 16.
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tynuowali też działalność wykładowców wyższych uczelni, lecz pracowali 
teraz na rzecz sprawy starokatolickiej. Oczywiście mogli to czynić po, sus- 
pendowaniu przez hierarchią rzymskokatolicką tylko w  ograniczonym za
kresie, często pośrednio i tylko dlaitego, że państwo, któremu podlegali jako 
wykładowcy uniwersyteccy wstawiało się za .nimi. Dla uświadomienia sobie 
tego zestawimy krótko najważniejsze, daty.

Proboszcz katedralny Ignacy Dollinger (1799—1890), od roku 1827 profe
sor zwyczajny his-torii. Kościoła- w  Monachium, uchylał się po ekskomunice 
od wszelkiej działalności kapłańskiej, występował jednak, korzystając ze 
swej ogromnej historycznej wiedzy, niestrudzenie na rzecz podstawowych 
postulatów ruchu starokatolickiego Ł domagał się ograniczenia aspiracji 
prymatu papiestwa kurialnego i odnowy starego katolickiego Kościoła a 
•także zjednoczenia podzielonych Kościołów na fundamencie tego Kościoła. 
Można go uważać za duchowego ojca Kościoła starokatolickiego. Jan Fried
rich (1836—1919), profesor nadzwyczajny historii Kościoła w  Monachium 
najbliższy współpracownik i biograf Dóllingera, występował również jako 
kapłan na rzecz powstającego Kościoła starokatolickiego, udzielał rad w 
podstawowych zagadnieniach i wydał wartościowy modlitewnik. Uczestni
czył również w założeniu Chrześcijańskokatoli.ckiego Wydziału w Bernie i 
zainaugurował go w roku 1874 jako dziekan. Po powrocie do Monachium 
wykładał od roku 1884 w dalszym ciągu historię Kościoła na Wydziale Fi
lologicznym. Fryderyk Michelis (1815— 1886), profesor dogmatyki w Brauns- 
bergu, musiał opuścić stanowisko wykładowcy ii po dymisji rozwinął ożywio
ną działalność odczytową na rzecz sprawy starokatolickiej. W końcu by) 
czynny jako proboszcz starokatolicki w Zurychu i we Freiburgu. Józef Hu
bert Reinkens (1821— 1896), historyk Kościoła na uniwersytecie we Wrocła
wiu, „Melanchton” ruchu starokatolickiego, został wybrany w  roku 187£ 
pierwszym biskupem Kościoła starokatolickiego w Niemczech. Jako biskuj 
rozwinął bogatą działalność duchową i organizacyjną. Jako znakomity teo
log i kaznodzieja był on wybitnym przedstawicielem ducha starokatolickie
go w  Niemczech i wraz ze swym młodszym przyjacielem biskupem Edwar
dem Herzogiem z Berna rozwiijał działalność ekumeniczną, zwłaszcza w za
kresie anglikanizmu. Teodor Weiber (1836—1906), docent filozofii we Wrocła 
wiu, wykładał od roku 1890 filozofię i dogmatykę w  nowo otworzonyn 
seminarium duchownym w Bonn. Podkreślał z naciskiem „pozytywne war 
tości” wiary starokatolickiej. W roku 1890 został wybrany generalny!) 
wikariuszem biskupim, a w roku 1896 został jako biskup następcą Reinken 
sa. Jan Baptysta Maltzer (1803—.187.1), kanonik katedralny oraz profeso 
filozofii i dogmatyki we Wrocławiu, trzeci z wykładowców, wrocławskie! 
który stał się starokatolikiem, zmarł wkrótce po wstąpieniu do Kościoła sta
rokatolickiego w Bonn, gdzie znalazł .schronienie po ekskomunice u profeso 
ra Knoodta.



Szczególnie ciężko do-tknęly represje (kościelne profesorów Katolickiego 
Wydziału Teologii, w Bonn. Piotr Knoodt (1811— 1889), od roku 1845 profesor 
katolickiej filozofii na Wydziale Filozoficznym i, jak Baltzer i Weber, zde
cydowany zwolennik filozofii Antoniego Giinthera (1783— 1863), mógł kon
tynuować wykłady mimo suspendowania przez władze kościelne i byt od ro
ku 1878 do 1890 wikariuszem generalnym przy boku biskupa Keinkensa. 
Bernard Józef Hilger (1803—1874), profesor historii Kościoła, trwał wraz z 
kolegami z Wydziału Langenem i Reuschem na stanowisku protestu i  wziął 
udział jako kapłan w  roku 1873 wraz z nimi i Knoodtem w pierwszym sta
rokatolickim nabożeństwie w Bonn, był jednak człowiekiem chorowitym i 
zmarł w następnym roku. Jan Fryderyk von Schułte (1827—1919), profesor 
zwyczajny prawa kościelnego na Wydziale Prawnym w Bonn (przedtem w 
Pradze), był najwybitniejszym przywódcą laickim niemieckich starokatoli
ków i starokatolicyzmu w ogóle. Formułował on starokatolicki porządek sy
nodalny i  parafialny, kierował przez wiele lat Reprezentacją Synodu (egze
kutywą) Kościoła niemieckiego i organizował kongresy starokatolickie.

Szczególne znaczenie dla założenia starokatolickiego zakładu naukowego 
■na uniwersytecie w Bonn miała postawa i losy obu profesorów: Reuscha i 
Langena. Obaj — Franciszek Henryk Reusch (1825—1SOO), profesor zwy
czajny wiedzy starotestamentowej i Józef Langen (1837—(1901), profesor zwy
czajny wiedzy nowotestamentowej, zositałi po ostrej wymianie listów ze 
zwierzchnikiem kościelnym ekskomunikowani przez arcybiskupa Kolonii z 
powodu zdecydowanego oporu przeciw watykańskim dogmatom papieskim. 
Obaj kontynuowali wykłady pod opieką rządu pruskiego, który pozostawił 
ich w urzędzie, zmienili jednak dyscypliny nauczania: Reusch wykładał od
tąd dogmatykę a Langen historię Kościoła. Byli oni jednak również bardzo 
zaangażowani na polu kościelnym na rzecz starokatol icyzmu. Opracowali 
więc na pierwszych synodach starokatolickich teologiczne uzasadnienie dla 
projektu reform. Reusch, który był do roku 1878 biskupem wikariuszem ge
neralnym, wydał także starokatolicki modlitewnik. Reusch i Langen nadali 
wraz z Dóllingerem, Friedrichem, Reinkensem, Weberem, von Schultem wy
raźny kierunek Kościołowi starokatolickiemu i jego teologii na długie 
lata.

Trzeba sobie uświadomić te wstępne dzieje, które były historią ciężkich 
przeżyć naszych uczonych, aby zrozumieć jak doszło do ustanowienia spe
cjalnego seminarium starokatolickiego, .na uniwersytecie w Bonn oraz Bisku
piego Seminarium Duchownego. Biskup Reinkens przewidując, że rząd pru
ski nie zastąpi w przyszłości obu profesorów Reuscha i Langena innymi;, 
utworzył w  roku 1887 konwikt dla studentów teologii zwany „Johanneum”,

Korespondencję arcybiskupa Melchersa z Kolonii z oboma profesorami Keils- 
chem in Langenem przedstawia, dokładnie J. F. von Schulte, ibidem, s. 127 i  nn.
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który został rozbudowany jako Biskupie Seminarium Duchowne. Założył 
również bursę dla gimnazjalistów — „Paulinum” . Seminarium duchowne 
rozwinęło się z biegiem lat w  zakład praktycznego kształcenia duchownych, 
natomiast punkt ciężkości wykształcenia teoretyczno naukowego był na 
uniweresytecie. Po śmierci Reuscha i Langena włączono w  r. 1902 do W y
działu Filozoficznego Fiłozoficzno-iPropedeutyczne Seminarium dla kształ
cenia starokatolickich teologów z objętą regulaminem profesurą nadzwyczaj
ną i asystenturą.

Pierwszym profesorem seminarium przy uniwersytecie mianowano dra 
Leopolda Karola Gotza (1868— 1931), który wykładał w  seminarium duchow
nym od roku 1900 i zajmował się przede wszystkim ,pat rys tyką oraz pro
blemami współczesnymi. Później jako profesor zwyczajny ad personam sla
wistyki piastował też (godność profesora nadzwyczajnego teologii, aż do 
śmierci w roku 1931. Stanowiska tego w dotychczasowych ramach potem 
nie obsadzono. Natomiast dr Fryderyk Miihlhaupt, proboszcz parafii w  Bonn, 
który był jednocześnie profesorem seminarium duchownego,' został miano
wany „docentem upoważnionym” . Piastował te trzy godności aż do śmier
ci w  roku 1938. Wybitnym teologiem, który miał również wykształcenie 
filologiczne był Rudolf Keussen (1877—‘1944). Był on od roku 1904 do 1907 
asystentem prof. Gotza, w  roku 1907 został profesorem filozofii w Semina
rium Biskupim. W roku 1921 habilitował się na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu w  Kolonii, musiał jednak w  okrecie inflacji porzucić stanowi
sko wykładowcy i został proboszczem w Konstancji i Karlsruhe. Powołany 
znów do seminarium duchownego objął u iboku MiiMhaupta kierownictwo 
seminarium uniwersyteckiego. W roku 1842 powierzono mu profesurę zwy
czajną teologii starokatolickiej oraz filozofię religi i etykę w  starokatoli
ckim seminarium przy uniwersytecie, którą piastował do śmierci.

Dr teol. Werner Kuppers (ur. 1905), który uzyskał wykształcenie na 
chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w  Bernie d 
pracował od roku 1934 jako profesor nadzwyczajny wiedzy starotesitamen- 
towej, został mianowany następcą MiiMhaupta po jego śmierci w  roku 
1938. Gdy po zamieszaniu czasów wojennych i  powojennych zostało w ro
ku 1948 na nowo otwarte seminarium uniwersyteckie teologii starokatoli
ckiej z „nadzwyczajną profesurą w  służbowym stosunku upoważnionego 
docenta” , ale nie włączono jusż do Wydziału Filozoficznego, lecz podporząd
kowane bezpośrednio rektorowi i senatowi, powołano Kiippersa na to stano
wisko, a w roku 1364 został on mianowany „radcą naukowym i profeso
rem” . Jako dogmatyk wstąpił Kuppers świadomie na wielkie tory klasyków 
starokatolickich, rzymskokatolickich, ewangelickich i  anglikańskich a prze
de wszystkim prawosławnych, Stał się on nie tylko wiodącą osobistością 
teologiczną w starokatolickim Kościele w (Niemczech, lecz również przyczy
nił się do pogłębienia i skonkretyzowania ekumenicznego posłannictwa kato
licyzmu w ogóle. Nie można pominąć tego, że był on głównym inicjatorem
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utworzenia „Domu Dallmgera”, który w  roku 1960 zastąpił stare Johanne- 
uim, jak też zapoczątkował inne wykorzystanie starego Johanneum. Gdy 
osiągnął on granicą wieku, wybrano na jego miejsce doktora teologia Chri
stiana Oeyena (ur. 1934).

'Podaliśmy rozmyślnie te szczegóły, aiby wykazać jak ciężko było utrzy
mać starokatolickie seminarium uniwersyteckie. Nie było ono wprawdzie 
nigdy od założenia w  roku 1902 zniesione, lecz przecież czasowo zawieszone 
i  dopiero w  roku 1942 znów uruchomione.

Na koniec należy wspomnieć jeszcze najważniejszych docentów, którzy od 
roku 1887 wykładali w Biskupim Seminarium Duchownym: Weber, Gotz, 
Kehrmann, Muhlhaupt, Moog, Keussen, Lauchert; w nowszych czasach: Wer
ner, Kiippers — dogmatyka i teologia ekumeniczna, Paweł F. Bfister — te
ologia pastoralna, Kurt Pursch — wiedza.Aiturgiczna, Wilhelm Korstick — 
katechetyka i homiletyka, Heinrich Hutwohla — prawo kościelne. Na miej
sce Hiitwohla i Pfistera mianowano przed kilku laty Józefa Nadlera 
i Sigisberta Krafta.

c) (Chrześcijańsko)-Katolieki-Teologiczny Wydział na 
Uniwersytecie w Bernie

Już od .czasów helweckich były podejmowane kroki, aby obok istnieją
cych wydziałów ewangelickich stworzyć katolickie w celu przezwyciężenia 
przeciwieństw konfesyjnych i, pogłębienia narodowego zjednoczenia. Tak by
ło w  Bazylei i w Zurychu. Gdy dążenia te zaczęły dawać wyniki, udało się 
w kantonie berneńskim zrealizować ten dezyderat. W roku 1874 parlament 
kantonalny postanowił na wniosek rządu utworzyć Katolicki Wydział Teolo
giczny na uniwersytecie. Stało się to zanim ukonstytuował się prawnie Ko
ściół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii. (Ukonstytuowanie się tego Koś
cioła nastąpiło dopiero na synodzie w  roku 1375 a ostatecznie istało się to 
wskutek wyboru i wyświęcenia pierwszego biskupa Edwarda Herzoga w  ro
ku 1866). Celem rządu berneńskiego było wykształcenie przez państwo „na- 
rodowo-myślącego” kleru dla licznych parafii mówiącej po francusku ludno
ści kantonu, z których to kół wywodziła się „walka o kulturę” . Gdy potem 
„walka o kulturę” osłabła i' w toku- dalszego rozwoju parafie te powołały 
znów duchownych rzymskokatolickich, zadaniem wydziału teologii stało 
się tylko kształcenie narybku chrześcijańskokatolickiego i  to nie tylko dla 
czterech chrześcijańskokatolickich parafii kantonu, lecz dla całej Szwajca
rii. W pierwszych dziesięcioleciach był ów wydział ostro atakowany w  pra
sie i parlamencie przez rzymskokatolickich przeciwników i ze względu na 
jego szczupłość domagano się jego likwidacji. Lecz rząd kantonalny zajął 
zdecydowane stanowisko. Gdy w  roku 1945 ogłoszono nową ustawę kościel
ną,^wyciągnięto konsekwencje z rozwoju wypadków. Zakład naukowy został 
prawnie zaakceptowany w ustawie kościelnej (jak i w statucie uniwersyte
ckim) i określony jako Chrześcijańsko-tKatolicki Wydział Teologiczny.
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Otwarcie wydziału nastąpiło 'dnia 10 grudnia 1874. Liczył on wtedy sied
miu profesorów d dziewięciu studentów10). Pierwszym dziekanem był Jan 
Friedrich. Wziął on urlop w  Monachium, aby zorganizować wydział w  Ber
nie, a jesienią 1875 powrócił do Monachium. Jego następcą jako profesora 
historii Kościoła był dawniejszy sekretarz Dollingera Filip Woker (1848— 
1924), który wykładał jednocześnie historię powszechną na Wydziale Filozo
ficznym. Profesorem zwyczajnym wiedzy nowotes-tamentowej i homiletyki 
był Edward Herzog (1841—1924), a docentem Starego Testamentu Ernest 
Goergens. Dogmatykę wykładał Franciszek Hirschwalder (1843— 1886). W y
kłady z historiis dogmatyki i  dogmatów w  języku francuskim powierzono ze 
wzglądu na parafie berneńskie, w których mówiono po francusku Eugeniu
szowi Michaudowi (1839—(1918), który wykładał jednocześnie aa Wydziale. 
Filozoficznym literaturę francuską i język francuski. Ks. A. H. Hurtault z 
Genewy prowadził kurs teologii pastoralnej. Prawo kościelne wykładał Ga- 
reis, który pertraktował też z niemieckimi naukowcami, aiby ich (pozyskać 
dla nowo utworzonego wydziału-

Kolegium wykładowców składało się w pierwszych, latach :—' z wyjątkiem 
Herzoga — z cudzoziemców. Jak zauważył Ryszard Feller, historyk uni
wersytetu w  Bernie, zdobyli sobie oni rozgłos w walce z Rzymem. Fried
rich miał najznakomitszą przeszłość naukową i  jego rozprawy o Soborze 
Watykańskim docierały do dalekich- kół „z entuzjazmem owych dni wiąza
no wielkie nadzieje pokładane w  nowo założonym wydziale. Ufano, iż stwo
rzono ośrodek naukowy, w  którym będzie się rozwijała teologia niezależna 
od Rzymu i że będzie on oddziaływał na szerzenie się i  umacnianie sprawy 
starokatolickiej.

Jednak pełne napięcia oczekiwania nie spełniły się. Parafie w  romań
skiej Jurze objęte „walką o kulturę” odpadły, truch chrześcijańskokatolicki, 
który był w Szwajcarii bardziej niż gdziekolwiek indziej ruchem laickim, 
ustał, liczba studentów nie rosła. W latach osiemdziesiątych zmarli Geor- 
gens, Gareiis i Hurtault Pozostali Herzog i Woker (obaj do -1924), Hirsch
walder (do 1886) i Michaud (do 1917).

■Nie tu jest miejsce na śledzenie dalszych dziejów wydziału ani na uczcze
nie działa życia profesorów. Ograniczmy się do tego, by wskazać tych, któ
rzy najsilniej oddziaływali na Chrześcijańskoka-tolicki Kościół w  Szwajcarii 
i na starokatolicyzm w  ogóle. Na czele stał Edward Herzog. On to, „dzięki 
swej działalności naukowej i osobistej powadze podniósł znaczenie Wydzia

« .  Na temat dziejów Wydziału: por. Bichard Meller: Die Cniwersltet Bem 
1834—1943. Faul Hauph Bem, 1935, s. 287 i  nn. — Albert Brnll Buthy: Die Christka- 
tholisch — theologische FakultSt Im Lichte der Vortesungszengnis8e. Dodatek do 
ZKZ 1974 „Hundert Jabre ChristkathoUsch — theologiscbe FaknltSt der Univer-
sitat Bem”, s. 12—23.
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łu” (Feller). Był on, jak pisze H eiler"}, „teologiem z łaski Bożej” , żywym 
ucieleśnieniem biblijnie pogłębionego katolicyzmu, jak uSkształtowała go 
szkoła historyczna, której był uczniem w Tybindze i'Bonn. Był on tym teo
logiem starokatolickim, który — jak żaden inny — w  ciągu 50-fletniej dzia
łalności naukowej wskazywał niestrudzenie jako egzegeta na- nowotesta- 
mentowe założenia prawdziwie katolickiej teologii i Kościoła. Odwoływał 
się do tych założeń nie tylko w pierwszych latach ostrej polemiki przeciw 
rzymskokatolickim teologom, lecz obdarzył swój Kościół listami pasterski
mi, które stały się wytycznymi; dla pobożnego życia parafii. Jemu zaw
dzięcza się szczególnie opinię wygłoszoną przed 40 laty: „O ile w  pierwszych 
dziesiątkach lat ton .nadawał przede wszystkim ruch starokatolicki w  Niem
czech, o tyle potem coraz większą rolę odgrywała Szwajcaria” 12).

tWśród profesorów pierwszego okresu należy wymienić wcześnie zmar
łego Franciszka Hirschwaldera, którego wytkłady z zakresu dogmatyki w y
warły szczególny wpływ na duchownych pierwszej (generacji. Jego na
stępcą został w  roku 1887 Adolf Thurlings (1844—.1915). Wykładał on teolo
gię systematyczną, a przede wszystkim liturgikę. Jako wybitny muzyki i 
hymnolog był autorem chrześcijańskokatolickiego śpiewnika. Był on rów
nież pierwszym redaktorem pisma'„Internationale Kirchliche Zeitschrift” , 
które wprowadził w  roku 1911 w  miejsce redagowanego od roku 1892 przez 
Michauda czasopisma )rRev-ue de Theologie Internationale” . Adolf Kury 
(1870— 1956), drugi z kolei biskup chrześcijańskokatolicki, objął jako następ
ca Wokera prawo kościelne oraz liturgikę. Również redagował do śmierci 
„Internationale Kirchliche Zeitschrift” . Jako historyk był ściśle związany ze 
„starokatolickimi klasykami” (Reusch, Langen, Weber), na których wykłady 
uczęszczał w Bonn. Występował on w krytycznym okresie z taktem, lecz 
energicznie za utrzymaniem wydziału i doprowadził do tego, że zakład zo
stał od roku 1945 silnie zakotwiczony w  berneńskim prawie kościelnym. Na
stępcą Thurlingsa został w  roku 1917 Arnold Gilg (1837—1967). Wykładał on 
od roku 1941 teologię systematyczną i historię dogmatów, potem historię 
Kościoła i historię dogmatów oraz teologię pastoralną. Jego przyjacielowi 
Ernestowi Gauglerowi (1891— 1963) powierzono w  roku 1924 wykłady z za
kresu wiedzy nowotestamentowej, homiletyki i katechetyki. Obaj byli wy
bitnymi teologami — pierwszy przede wszystkim jako historyk dogmatów, 
drugi jako krytycznie wyszkolony, charyzmatycznie wyposażony wykła
dowca Pisma Świętego. Oni jako pierwsi wśród starokatolików zajęli się 
założeniami reformacyjnymi i dlatego przyczynili się walnie do poszerzenia 
i pogłębienia horyzontów teologii starokatolickiej. Od roku 1938 do 1971 A l

11. Friedrich Heller: Fiinfzig Jahre Altkatholizismus. Z  powodu zgonu biskupa 
Edwarda Herzoga, W dziele zbiorowym „Evangelische Katholizitat” . Ernst Rein- 
hardt. Munchen 1925, s. 11 i  n.

12. Tak ks. C. Neahaus, ibidem (uwaga 7), s. 481.
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bert Emil Riithy (ur. 1901), semitolog ze sokoły W. Baumgartena, wykładał 
wiedzę starotestamentową, a od roku 1941 liturgikę. W roku 1941 objął Urs 
Kiiry (1901— 1976), trzeci biskup chrześcijańsko katolickiego Kościoła (1955—  
1972), na wniosek GiLga, wykłady z teologii systematycznej, potem z histo
rii i istoty starokatolicyzmu, od roku 1957 z zakresu teologii pastoralnej. Po  
przeniesieniu obydwu w stan spoczynku (1971) stanowią obecnie następujący 
wykładowcy zespół naukowy wydziału: Kurt Stalder (ur. 19il2), profesor 
zwyczajny wiedzy nowotestamentowej, homiletyki i katechetyiki; Herwig: 
Aldenhoven (ut. 1933), profesor zwyczajny teologii! systematycznej i liturgi- 
gi; Walter Frei (ur. 1927), profesor nadzwyczajny historii Kościoła i historii 
dogmatów a od roku 1971 —  teologii pastoralnej; Piotr Amiet (ur. 1936), pro
fesor nadzwyczajny istoty i historii jedności katolickiej.

C. Znaczenie pracy teologicznej wykładowców trzech zakładów 
naukowych dla Kościoła starokatolickiego

Oczywiście nie jest możliwe ocenić w  pełni znaczenie pracy teologicznej, 
jaką wykonali dla Kościoła starokatolickiego -wymienieni profesorowie 
przez badania i nauczanie -jak i przez publikacje, opinie i rady. Ogranicza
my się więc do wskazania oddziaływania ich pracy jako uczonych na posta
nowienia i podstawowe wypowiedzi ogłoszone przez najbardziej reprezen
tatywne.gremia Kościoła starokatolickiego w  ogóle. Gremia te są — przy
taczając je w historycznej kolejności powstania — następujące: starokato
lickie kongresy, międzynarodowe starokatolickie konferencje biskupów, 
międzynarodowe starokatolickie konferencje studyjne.

a.) Kongresy starokatolickie

Nie spisano jeszcze dziejów kongresów starokatolickich13). Historia taka 
wykazałaby, że podstawowe decyzje ’4) dotyczące ukonstytuowania się Ko
ścioła starokatolickiego zapadły na trzech pierwszych kongresach staroka
tolickich. Na kongresie katolików w  Monachium w roku 187.1 — aby wy
mienić .tylko to co najważniejsze — zatwierdzono — pod wyraźnym wpły
wem Dollingera, Reinkensa i  von Schultego tak zwany „program mona
chijski” , w którym sformułowano podstawowe wytyczne dla powstającego 
Kościoła starokatolickiego: Pozostajemy wierni wierze, kultowi i ustrojowi 
starego Kościoła; i dalej: dążymy do reformy w  duchu starego Kościoła i do 
zjednoczenia na tej podstawie podzielonych Kościołów. Na drugim starofea-

u. Zwięzły przegląd charakteru I przebiegu Kongresów starokatolickich podaje 
Urs Kiiry w swym referacie na kongresie w Kheinfeld 1957, ZKZ 1957, s. 299 i  nn.

i*. To i  najważniejsze podstawowe oświadczenia przytacza U. Kiiry Die altkat- 
holische Kirche 1366, s. {17 i  nn.
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tolickim kongresie w  Kolonia w  roku 1872 przyjęto prowizoryczne- podsta
wy. organizacji uporządkowanego duszpasterstwa, jak i najpilniejsze pro
pozycje reform (opracowane przez Reuscha) i przedłożono starokatolickie 
zasady pracy ekumenicznej opracowane przez komisję obradującą pod kie
runkiem Dollingera. Uchwały te zastosowano po raz pierwszy na bońskich 
konferencjach unijnych w  roku 1874 i .1875, którym przewodniczył DoUin- 
ger. Na trzecim kongresie w  Konstancji w  roku 1875 przyjęto projekt po
rządku synodalnego i parafialnego opracowany przez von Schultego. Wpro- 
wadizno go w  zasadzie we wszystkich Kościołach starokatolickich. Następne 
kongresy w  liczbie sześciu odbyły się w  Niemczech i  zajmowały się szcze
gólnie wewnętrzną organizacją Kościołów starokatolickich oraz sposobami 
zaznajomienia opinii publicznej z założeniami staro katolicyzmu.

Gdy we wrześniu 1889 ogłosili biskupi holenders-cy a w  rok później zade
klarowali biskupi austriaccy, niemieccy i  szwajcarscy pełną wspólnotę koś
cielną, okazało się, że kongresy starokatolickie stały się międzynarodowymi. 
Pierwszy międzynarodowy kongres starokatolików odbył się w  roku 1890 w  
Kolonii, drugi zaś — znacznie ważniejszy —  w  roku 1892 w  Lucernie. Na 
tym kongresie przyjęto przy współdziałaniu Henzoga, Wokera i Michauda 
ogólne zasady Kościoła starokatolickiego, który miał umożliwić powstanie 
,,zwartej wspólnoty Kościołów starokatolickich” . Naturalnym biegiem rze
czy wystąpiły na następnych kongresach (aż do X X I kongresu w  roku 1974 
w  Lucernie) przede wszystkim zagadnienia ekumeniczne, szczególnie doty
czące stosunku całego starokatolicyzmu do Kościoła anglikańskiego oraz do 
Kościoła prawosławnego na Wschodzie. Jednakże kongresy były i  pozostały 
wolnymi zgromadzeniami laików i duchownych, nie mającymi urzędowego 
charakteru kościelnego. Nie było ani ich zadaniem, ani prawem podejmować 
ogólnie obowiązujących decyzji w  sprawach wiary, kultu i prawa. Te pro
blemy pozostawiono Międzynarodowej Starokatolickiej Konferencji Bisku
pów. Kongresy zaś i ich organy (komisje) mogą być tylko powołane do przy
gotowania takich uchwał, jak też są ó nddh informowane.

b) Międzynarodowa Starokatolicka Konferencja Biskupów

Konferencja Biskupów powołana w  roku 1889 przez „Konwencję Utrrech- 
c’ką” , jest jako najwyższy wspólny organ upoważniona do zajmowania obo
wiązującego stanowiska w  spornych sprawach wiary i moralności, jak rów
nież do składania wobec innych Kościołów deklaracji wiary a także zawie
rania z nimi umów. Podstawą działania jest dla wspólnoty starokatolickiej 
„Utrecheka deklaracja wiary” z dnia 24 września 1889, nad której ostatecz
nym sformułowaniem pracowali szczególnie: Herzog, Reinkens i Reusch. Po
tem nastąpiły jeszcze tylko dwie deklaracje wiary: „Oświadczenie dotyczą
ce dogmatu o cielesnym wniebowistąpieniu Marii” z  dnia 26 grudnia 1950 
(A. Rinkel i A. Kury) i nowe sformułowanie dotyczące problemu „prymatu 
w  Kościele” z dnia 18 lipca 1970 (Rinkel, U. Kury, BrinKhuas, Kok, V!sser, 
Stalder, Kuppers, por. IK Z  1970, s. 57).
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Wszystkie inne zasadnicze deklaracje stanowią oświadczenia w  spraBTacfc 
ekumenii, które oczywiście zawierają też dokładniejsze spi^yizowmfe 
rokatolidkiej pozycji wiary. Ważne są przede wszystkim te, które dotyoz^ 
naszego stosunku do anglikańskiej wspólnoty kościelnej i do Kościoła pra
wosławnego na Wschodzie:

1. Co do Kościoła anglikańskiego: w  roku 1925 Konferencja Biskupów uz  ̂
naje święcenia anglikańskie; w  roku 1931 udziela zgody na zawarcie układu
o interkomunii pomiędzy Kościołem anglikańskim i starokatolickim (Ken- 
ninck, A. Kury), w  roku 1965 uxizieła zgody na interkottnunię z niezależnymi 
Kościołami Hiszpanii, Portugalii i Filipin (Rinkel, Jans). W roku 1968 Kon-, 
ferencja Biskupów zajmuje stanowisko w  dłuższym memorandum wobec 
schematu unijnego anglikańsko-tmetodystycznego (Rortkel, U. Kury; poi. 
IK Z  1969, s. 198 i nn.).

2. Co do Kościoła prawosławnego: W związku z kongresem starokatoli
ków w  Rotterdamie w  roku 1894 Konferencja Biskupów mianuje starokato
licką komisję teologów i upoważnia ją do rozmów z praiwosławną komisją 
petersburską. Rozmowy ciągną się do Toku 1913. Na kongresie w  Kolonii 
składają partnerzy prawosławni opinię, w  której oświadczają ,s, że możliwe 
jest rychłe zjednoczenie, w  roku 1931 Konferencja Biskupów przyjmuje do 
zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie konferencji w  Boran w  sprawie 
unii prawosławno-starokatolickiej, gdzie ustalono daleko idącą zgodność w  
nauce. Na podstawie rozmów podjętych na nowo w  roku 1967 delegacja 
Konferencji Biskupów przedstawia w  roku 1970 ekumenicznemu patriarsfce 
w  Konstantynopol u Ategonarosowi I  oświadczenie w  sprawie Filioąue oraz 
„Deklarację wiary” (Rinkel, U. Kiiry, Kiippers, Aldenhoven, Oeyen), w  któ
rej dopuszczono możliwość dialogu z przedstawicielami prawosławnych 
Kościołów lokalnych (por. IK Z 1971, s. 65 i  nn.).

Bazylea t Urs Kury
Tłumaczył z języka, niemieckiego 

Ks. T. W.

15. Opinia jest przedrukowana w artykule U. Kiiry nt. „Die letzte Antwort desr 
orthodoxen Petersburg er Kommission an die altkatbolischc Rotterdamer Kommus- 
Sion” IKZ 1968, s. 39 i nn. ,
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Projekt socjologicznych badań 
nad Polskim Narodowym Kościołem  

Katolickim

Historycy zajmujący się badaniem życia amerykańskiej Polonii, kon
centrując się na zagadnieniu genezy i eiwalucji Polskiego Narodowego 
Kościoła- Katolickiego- <PN>KjK), po jego .oddzieleniu się od Kościoła Rizym- 
s-tedkatoildCikiego i .zaziwytizaj kładą nacisk na sprawę źródeł i- przyczyn tego 
ruchu*, a nie na jego konsekwencje w  odniesieniu do problemu istnienia 
Polonii w  określonym środowisku. W artykule tym proponuję, aby w  ba
daniach wyjść poza opis „przyczyn” do analizy „ysikuttków” . Przyczyny se- 
paraitystyfcznego ruchu P N K K  — włączając w  nie .różnice w zak-resie dok
tryny irelaigi-jnej ©zy też alienację grupy mm-ejtoościowej — są raczej pnżad- 
miotsm nieustannej dyskusji a nie pełnej^ zgodności poglądów. Ftaz-ediSita- 
wiome tu uiwagi ne odnoszą się wdęic do- dyskusji na temat pnzycizym, ale 
są propozycją włączenia do badań niekitórych zaniedbywanych dotąd 
aspektów skiu-tików tego separatystycznego iruchu.

Wpływy Połsikdego Nainodtowego Kościoła Katolickiego to dda nieikitórych 
społeicaności polonijnych nie tylko sprawa historii Kościoła, ale także ilu
stracja dynamiki sitosuników -między Kościołem a rzeczywistością śiwiec- 
ką. W tej sytuacji analiza tego urodzaju wpływów -może być taikże zesta
wiona historykom gtnup etnicznych. Choć artykuł ten nie daje pełnego 
przeglądu iuteratiury poświęconej genezie i funkcjom PNKK, to jetd.naik 
nawet tyllko rzuit oika wys-ta.rc.za -by sitwierdizić, iż występuje w  niej zde
cydowana tendencja iw kietmniku doiłoumentacji historycznej, a nie injter- 
preitacji socjologicznej. W artylkwle tyim, po .zwróceniu uwagi na kiillka 
aspektów socjologicznych, kitóre naileżałotoy włączyć do- analizy sfauftkójw 
ruchu PNKK, podaję szereg pytań, na kitóre faraik jeszcze odpowiedzi, a 
które dotyczą zagadnienia tego -ruchiu i trwałości polskiej wspólnoty et
nicznej w  Scranjton., Pa. Na zaikońcizenie proponuję techniki jalk-ie należy 
stosować w  badaniach sikutkórw tego ruchiu i- wyjaśniam znaczenie wspól
noty sorantońskiej jalko- społecznego laboratorium dla tego rodzaju badań.
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Niepełne analizy prowadzone do tej pory

Badacze życia Polonii amerykańskiej nie pomaij-aild całkowicie warun
ków, w  jaWicih zrodziła się separatystyczna reakcja .wśród ntóejsaościi 
rzyimisikoikatoiliiclkiąj Polonia na przełamie wieków. Thomas i . Znainiedki 
'upatrywali przyczyn nozrwoju „Polskiego Kościoła Nezależnegto” w  btralku 
zdolności fiuinlkc jonowani a katolickich parafii „irlanidziko-amerykańslkotch’ 
jako „centrów wspólnotowych” dla imigrantów polskich i ich dzieci1). 
W  -bardziej szczegółowej, choć mniej socjologicznej, analizie tego zagad
nienia, Fox; ijwier.dzi, iż niezadowolenie pollsikich dysydentów w Stanach 
było reafacgą prizeoiwfko' itrlaradiakiej kontroli nad istniejącymi parafiami 
katolickimi2). Ostafin opisał podobne ruchy niezależne pośród środkowo- 
-zaohiodnioh wspólnot polanijinych, a Afnd<refws- przygotował baridizie; 
szczegółową historię PN K K 3). Pojawienie się podstawowych pozycji z za
kresu ruchiu kościelnego i na temat jego pierwszego przywódcy, busikupa 
Hcd.ura, skłonno do przygotowania bibliografii, takiej, jak np. sporządzo
na przez Madaja4). Współczesna interpretacja motywów niezależnej reak
cji kościelnej, prizeidsitaiwiona przez Ozizella, koncamtouje się na wydarze
niach najbardziej istotnych dla pojawienia się PN K K  w Scranton5). Arty
kuł jego zawiera noitę biibiliogirafieaną na temat współczesnych badań hi
storycznych,, periodyków i dokumentów śródłoiwych. Btuiczek w  swojej 
analizie wtpłyiwów Kościoła Uzymskokatolictkiegio- na arodowislko polonijne, 
za przyczyny niezależnego ruchiu PNKK podaje czyn;r:ki społeczno-(ku1- 
Jturowe ekonomiczne i klasowe, podobnie jak czyni to Greene i Kubiak8).

Pomimo, iż wiele uwagi poświęca się anafcie dominującej roli- jaką 
odegrał Kościół Rzymskokatoliclki w poditrzymyrwaniu i- kierowaniu ży
ciem społecznym wspólnot polonijnych, sikuitiki polskiej narodowej schizmy

i. W. I. Thomas i Florian Znaniecki, The Polish Peasant in Europę and Ameri
ca, New York: Dover Press, 195*, s. 1011—49 cytowane za Leonard Dinnerstein 
i  Frederle C. Jaher, Uncertain Americąns, New York: Oxford Uniyerslty Press, 
1977, s. 238—240.

J. Paul Fox, The Polish National Catholic Church, Scranton: School of Christian 
IAving (n.d.); i The Poles in America, New York: Doran, 1922.

3. Peter A. Ostafin, The Polish Peasant in Transition: A. Study of Group Inte-
gration as a Function of Symbiosis and Common Definition, Niepublikowana pra
ca doktorska, University of Michigan, 1948.

*. Mieciclau j.  Madaj, Polish National Catholic Church: Bibliographical Obser- 
yations, Polish American Studies, 25, 1, s. 10—14.

s. Łaurence Orzell, A Minority wihbin a Minority: The Polish National Catholic 
Church, 1896—1907, Polish American Studies, 36, 1 (Spring, 1979), s. 5—33.

*. Daniel S. Buczek, Polish Americąns and the Roman Catholic Church, Polish 
Review, XXI, 3 (1976), s. 39—63; Victor S. Greene, For God and Country, Madison, 
Wisc: University of Wisconsis Press, 1975; Hieronim Kubiak, The Polish National 
Catholic Church in the United States in 1*97—19G5, Ossolineum, 1970.
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katolickiej są w studiach pokrnijnyich zupełnie pomijane. Jak podaje Mo-- 
rawisika:

„Istotna funkcja parafii polskiej jako czynnika działającego na rzescz 
kontroli społecznej i zrwaTtości grupowej jest faktem w  odniesieniu do 
wspólnoty polonijnej w  Bridgeport... (ale) prócz tych badań tyfllko stujdia 
przeprowadzone przez Abela w  Nowym Yanku i przez Łopatę i Noiwaikaw- 
skiego w Chicago ujwagiedniają podział środowiska .polonijnego przez 
dwa jego Kościoły: Rzymskokatolicki i Polaki Narodowy. (studium Kubia
ka. osp. cit., nie jest przez Morawską zaliczone do kategorii badań nad 
wspólnotami). Jest spraną zdumiewającą, że badacze wspólnot polonij
nych wydają się nie być zainteresowani w możliwych skutkacb itego ro
dzaju podziału na stosunki wawaąjtrz-gcnupowe... Badania przeprowadzone 
w Bridgaport i w  Chicago wskaziują na ftunik.cję asymdiacyjną i poditazy- 
mywania etniczności, realizowaną pnzez oba Kościoły. Jest spraiwą inte
resującą, że omawiane tu pTa-ce, alibo porflkireślają jedną albo dragą z 
tych funkcji, ale nie padają3 jakiego rodzaju zachowania. i postawy Po
lonii bryiją isię za tymi procesami and też, w  jaki sposób są one ze soibą 
nawzajem powiązane”7).

Bardzo słusznie, Morawska podkreśla Jnoniecaność awtrócenia wd^kisizej 
uwaga na -integiracyjino-deeinttegTacyjine konsekwencje -schdizimy PtNIKK. 
Przyikładow®, anailiiza ruchu niezależnego” przedstawiona ptrizez Bucizika 
potwiendiza występowanie sił deaiinitegmuijącyich wspólnoty; diuiżo więcej 
uwagi poświęca on jednakże konildlkifcom o władzę wśród- profciosizczy 
rzymskokatolickich i ich braci pochodzenia niepolskiego8). Podanie przy
czyn braku dostatecznej ilaści badań soc!j>otagiczinyich nad konsekwencjami 
schizmy PNKK opierałoby się w  tej chiwilii na spekulacjach i wyikracżało- 
by poza raimy ndmejiszego opracowania; badania taikie powinny jednak 
stać się celem przyisizłyKh situdiów. Czy sikierowyiwamde większej uwagi na 
kierofwniczą i konisenwattywną rolę Kościoła Rizymsifeakatoliokiego w  ścro- 
dowiisikiu polonijnym wyndlka z fakitu, iż większość Amerykan ów polskiego 
pochodzenia iiden|tyiilkuje się z tyim Kościołem? Ozy separatystyKzaiy, albo 
też „niezależny” puch ogarnął tylko- nieznaczną część Polonii? Czy „re
belianci” PNKK uiważani byili za' niekonsekwentną lufo też nietypową 
część Polonii — tio maczy, Ea imiterasiuijące wyjąltlki raczej niż wartościio- 
we przylkłady? Znacaenie nairodioiwych dysydentów iw śradoiwislku więk
szości Amerytkanóiw polskiego pochotdizenia nie może zostać rzetelnie 
uchwycone dokąid podawane jest tyśliko w  przypisach dto- studiów socjolo
gicznych odnoszących, isię do większości rzymskokatolickiej Polonii.

Nieliczne badania, które w  iróżnym zakresie, włączają analizę socjolo

i. Ewa T. Morawska i Irwin T. Sanders, Polista American Communłty Life, New 
York: Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1975, s. 97. 

s. Buczek, op. cit., s. 47—18.
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giczną do studiów nad Polonią amerykańską dostarczają oddzielnych i róż
niących się interpretacji skutków iruchu separatystycznego PNKK. Szeroko 
rozpowszechnione prace Wytrwała, Polzin i Łopaty, są przykładem tego 
zróżnicowanego i czasami ograniczonego podejścia do sprawy skutków te 
go iruchu'.’  Raczej szczegółowe uzupełnienie wcześniejszych studiów, spo
rządzone przez Wytrwała w r. 1977, poświęca jedynie 15 stron spośród 607 
stron całego tekstu problemom PNKK. Generalnie wyraża on sympatię 
dla motywów i osiągnięć PNKK i ostro 'krytykuje irlandzką hierarchię 
rzymskokatolicką w Stanach. Cały .rozdział poświęcony wpływomi Kościoła 
na środowisko Polonijne zatytułowany jest „Spotkanie polsko-irlandzkie”. 
Genezę PN K K  odnosi autor nie do .różnych wewnątrz-wspólnotowych 
skutków schizmy, ale sugeruje, że „odstępstwo” PNKK doprowadziło do 
zwrócenia uwagi Rzymu na skargi polskich katolików i do wprowadzenia 
odpowiednich zmiam’0. Monografia sporządzona przez Polzdn’a (1973) jest 
bardziej zwarta od pracy Wytrwała i zawiera bardziej formalne socjolo
giczne ujęcie stadiów asymilacji i stopni zachowania etniczności. Chociaż 
większość danych empirycznych odnoszących się do życia Bolonii zebra
nych zostało na podstawie sądażu grupy duchowieństwa, a  nie typowych 
przedstawicieli środowiska polonijnego, Polzin -zauważa udział — jeśli .na
wet nie skutki — PNKK w życiu wspólnot. W przebadanej populacji para
fialnej 93% stanowili rzymscy katolicy, a 7% członkowie Polskiego Koś
cioła Narodowego11. Nie jest rzeczą dziwną, że na 244 strony całego tekstu 
tylko dwie poświęcone są sprawom PNKK, a żadna wpływom czy skut
kom ruchu separatystycznego na środowisko polonijne. Szczegółowe stu
dium przeprowadzone przez Łopatę (1976) zawiera pełniejszą analizę soc
jologiczną niż monografia Polzin'a, czy historyczna pnaca- Wytrwała- Pod
stawową funkcją polskich wspólnot etnicznych jest ułatwianie rywalizacji 
w  odniesieniu do statusu (lub podniesienie statusu) i społecznego poparcia, 
które nie są łatwe do osiągnięcia w  społeczeństwie amerykańskim. Książ
ęca Łopaty zawiera cztery strony (ze 148 całego tekstu), na których są krót
kie odnośniki do PNKK. Ruch separatystyczny jest opisany jako forma 
protestu przeciwko hierarchii rzymskokatolickiej, który w końcu nie -uzy
skał poparcia większości członów Polonii amerykańskiej12.

Analiza przeprowadzona przez Łopatę sprawia wrażenie, iż odłam PNKK 
nie miał istotnego wpływu nai trwałość wspólnoty polonijnej. Ale wpro
wadzenie kategorii „rywalizacji o status” do wyjaśnienia funkcji wspólno

*. Joseph A. Wytrwał, Behold! The Polish Americans, Detroit: Endurance Press, 
1977; Theresita Polzin, The Polish Americans Whence and Whither, Pułaski, Wisc.: 
Franeiscan Publishers, 1973; i Helena Z. Łopata, Polish Americans: Status Corape- 
tition in an Ethnic Community, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1976.

« .  Wytrwał, op. cit., s. 193—194.
11. Polzin, op. cit., s. 271—271.
u. Łopata, op. cit., s. 49.
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ty etnicznej, skłania do zainteresowania się elementami dezintegrującymi 
schizmy PNKK. W ten sposób irodzi się cały szereg problemów, które na
leżałoby zbadać.

Podstawowe pytanie to „Jaki był skutek oddzielenia się członków PNKK 
(od społeczności w  większości ‘rzymskokatolickiej) dla trwałości Polonijnej 
wspólnoty etnicznej”. Reakcja schizmatyczna powodowała zarówno wew
nętrzne (wewnątrawspólnotowe) jak i  zewnętrzne (międzywspólnotowe) 
skutki dla identyfikacji etnicznej. Skutki wewnętrzne dotyczą stosunków 
lub statusu .osób znajdujących się w -obrębie wspólnoty polonijnej albo w 
odłamie ‘rzymskokatolickim albo narodowym. Skutki zewnętrzne odnoszą 
się do stosunków rajiędzy członkami wspólnoty (należącymi do obu odła
mów) a Amerykanami niepolskiego pochodzenia. Przykładem skutku .wew- 
nątrzwspólnotowego, a odnoszącego się do solidarności grupowej członków 
wspólnoty, może być wźnost „społecznego dystansu” między członkami 
„Kościoła niezależnego” , a  członkami Kościoła Rzymskokatolickiego. Przyk
ładem skutku między wspólnotowego może być natomiast zmiana katolic
kiej polityki diecezjalnej wobec istniejących polonijnych parafii narodo
wościowych. Historyczne opracowania powstania PNKK podają, że ruch 
ten obejmował zarówno akcje .wewnątrz wspólnot polonijnych jak i poza 
nimi.

Ujęcia socjologiczne i kontekst społeczny

Wewnątrz- i między wspólnoto we konskwencje iruchu separatystycznego 
mogą być interpretowane w  kategoriach funkcji, konfliktu i interakcji, 
zależnie od przyjętej teorii socjologicznej 13. Podejście funkcjonalne ujmuje 
wspólnotę polonijną jako system powiązanych elementów, tj. norm, war
tości, działań grupowych i  instytucji, które skutecznie zaspokajają potrzeby 
członków wspólnoty. Wszelkie procesy, wartości czy działania społeczne, 
które nie służą podtrzymywaniu .wspólnoty są dysfunkcjonalne. Przykła
dowo, używanie języka polskiego przez członków wspólnoty jest funkcjo
nalne, jeśli wpływa pozytywnie na spójność girupy, która jest podstawą 
życia we wspólnocie. Jeśli naito,m(iast dalsze używanie języka polskiego, lub 
zaniedbywanie używania języka angielskiego uniemożliwia' porozumienie 
między starszym i  młodszym pokoleniem w ramach wspólnoty, wówczas 
staje się ono dysfunkcjonane.

Podejście konfliktowe odrzuca przesłankę stwierdzającą, iż wspólnota 
jeist dobrze zintegrowaną, harmonijną, opartą na- -współpracy formą życia 
społecznego, która wynika z  wysokiego stopnia zgodności poglądów wśród 
członków. Teoretycy konfliktu koncentrują się na ‘rywalizacji, przyjaciel-

13. Współczesne podręczniki socjologiczne podają te aspekty teoretyczne w spo
sób bardziej szczegółowy. Patrz np. Reese Mc Gee, et al., Sociology: An Intro- 
dnction, New York: Dryden Press, 1971, s. 21—28.
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skaej walce i mioże też rywalizacji o status wśród członków wspólnoty. 
Jednym z przykładów tego rodzaju wewnątrzwspólnotowego konfliktu mo
gą być fizyczne lub prawne walki, jakie towarzyszyły powstawaniu PNKK 
w  Scranton. Międzywspólnotowy konflikt ujawniał się natomiast bez
pośrednio w formie strajków górniczych opisanych przez Greene’a u, lub 
dyskusji z irlandzką hierarchią amerykańskiego Kościoła Rzymskokatolic
kiego, o .której mówi Buczek15.

Teoria interakcji natomiast odniosi społeczne reakcje do znaczeń, postaw 
i stereotypów lub etykietek, które ludzie wytwarzają w  procesie wzajem
nych oddziaływań. Ujęcie to koncentruje się na symbolach, które ludzi 
jednoczą, takich elementach jak wspólny język, wspólne rytuały i poczu
cie wspólnego pochodzenia. Koncentrując się na postawach i znaczeniach, 
teoirie interakcjonistycme nie1 są w  stanie uniknąć zajmowania się ludźmi 
i ich działaniami. Interakcja wewnątrzwspólnotowa dotyczy zbiorowej 
reakcji na zwyczaje, takie jak np. Wigilia, w której uczestnicy identyfi
kują się ze siobą nawzajem i ze swoim wspólnym dziedzictwem kulturo
wym. Interakcja między wspólnotowa obejmuje takie działania jak np. 
przygotowywanie eg:za;m(inu koniecznego dla uzyskania obywatelstwa ame
rykańskiego, wpisywanie się na listę głosujących, czy protestowanie prze
ciw decyzjom zarządu szkoły. Dualistyczne polskie i amerykańskie wzory 
akulturacji, o których pisze Carpenter i Katz w studium nad Polonią buf- 
falowską z lat 1920-tych 16, a w 50 lat później Paul Wróbel, w  badaniach 
nad Polonią detroicką17 są przykładem, wpływów międzywspólnjotowyeh. 
Zarówno funkcjonalna (i dysfunkcjonalna), konfliktowa i interakcjom— 
styczna wersja podejścia socjologicznego, może być zastosowana, do bada
nia wewnątrzwspólnotowych i międzywspólnotowych skutków separaty
stycznego ruch PNKK, w kategoriach przedstawionych w  tabeli I. Każ
da z  tych kategorii proponuje specyficzne podejście do analizy skutków 
ruchu separatystycznego dla życia Bolonii. Każdy indywidualny wybór 
kontekstu społecznego (problemów wewnątrz- czy międzywspólnotowych) 
i  ram teoretycznych zależy od indywidualnego wykształcenia zawodowego 
i zainteresowań.

Historycy Polonii mpgą się koncentrować na chronologicznej interpre
tacji zjawisk wewnątirzwspólnotowych, takich jak np. zmiany polonijnej 
parafii katolickiej przeanalizowane przez Blejwasa w  Connecticut1S. Przed-

14. Victor S. Greene, The Słavie Communlty on Strike, Notre Dame Ind.: Uni- 
versity of Notre Dame Press, 1968.

is. Buczek, op. clt.
16 Niles Carpenter i  Daniel Katz, A. Study in the Accultnrization of the Polish 

Group in Buffalo, Buffalo, N.Y.: University of Buffalo Studies, vn, 4 (czerwiec, 1929).
17 Paul Wróbel, Our Way: Famili, Parish, and Neighborhood in a Polish-American 

Comunity, Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1979.
18. Stanislaus Blejwas, A  Polish Comzmmity in Transition: The ETOlution of Holly 

Cross Parish, New Britain, Connecticut, Polish American Studies, 35, 1-2, s. 23-54.
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Tabela I. Możliwości interpretacyjne procesów odnoszących się 
do wspólinot etnicznych.

Kamy kontekstu społecznego
Ramy teoretyczne

funkcjonalne konfliktowe interakcjonist*

Wewnątrzwspólnotowe —  działanie wewnątrz- 
wspólnoty polonijnej

1 2 3

Międzywspćlnotowe —  działania między wspólnotą 
polonijną a otaczającym środowiskiem niepolonij- 
nym

4 5 6

śtawiciele nauk politycznych, tacy jak Pieńkos czy Borowiec mogą się 
skupiać na zagadnieniach między wspólnotowych, takich jaik np. efektyw
ność działań przywódców politycznych Polonii w Milwuakee czy Buffalo 19. 
Przygotowanie w dziedzinie antropologii, skłoniło natomiast np. Wróbla 
dio przeprowadzenia intensywnych badań terenowych, etnicznych . uczuć 
sąsiedzkich występujących wśród kilku getieracji Polonii20. Bez względu 
jednak na to, jaką dyscyplinę reprezentuje dany badacz, bez względu na 
teorię, jaką przyjmuje, przede wszystkim musi on postawić sobie takie 
pytania*, na jakie można odpowiedzieć i które prowadzą dio wyjaśnienia 
problemów. W  pozostałej części tego artykułu postaram się sformułować 
kilka takich pytań, w  oparciu io kategorie występujące w  Tabeli I  i  zapro
ponować sp®sób znalezienia na nie odpowiedzi w  ramach specyficznej 
.wspólnoty polonijnej, takiej jaika znajduje się w  Seranton.

Wewnątrzwspólnotowe skutki ruchu PNKK

Jakie były wewnętrzne skutki „rozpadu” wśród katolików polskiego 
pochodzenia w Stanach? Sądząc po wynikach omówionych wcześniej ba
dań ruch separatystyczny w  Seranton i gdzie indziej w  minimalnym stop
niu wpłynął na życie społeczne Polonii, a z pewnością nie był dla niego 
destruktywny. W niektórych społecznościach, takich jak Chicago, Buffalo 
i Seranton, schizma wywołała postawy wrogości, zgorzknienia i  wytwo
rzenie oddzielnych instytucji społecznych; w  innych wspónotach polonij
nych, konflikt, jeśli w  ogóle zaistniał na- bazie omawianej kontrowersji, 
to miał znikomy zasięg. Ale czy ustanowienie niezależnego Kościoła było 
w jakikolwiek sposób funkcjonalne czy dysfunkcjonalne w  odniesieniu do

1». Donald E. Pieńkos, The Polish Americans in Milwaukee Polhics, w.: Angela 
T. Pieńkos, Ethnic Politics in Urban America, Cbicago: Polish American Historical 
Association, 1978, s. 66—92; Walter A. Borowiec, Politics and Buffalo‘s Polish, Ame
ricans;, w: Pieńkos, tamże, s. 16—40.

jo. Wróbel, op. cit.
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skokatolic kiego, a dysydentami PNKK, współczesne badania są w  stanie 
uchwycić residua, czy też skutki tego konfliktu. Residua' te mogą zawierać 
albo trwałą wrogość, albo stereotypy albo unikanie stosunków społecznych 
rrłiędzy członkami PN KK  i Kościoła Rzymskokatolickiego. Inny skutek 
między wspólnotowy ruchu separatystycznego dotyczy konekwencji poli
tycznych roizbicia wewnętrznego wśród głosujących w Scnanton i w innych 
wspólnotach. Czy podział pod względem religii wywołał ogólne rozbicie, 
które osłabiło potencjał polityczny grupy?

Z punktu widzenia teorii interakcjonizmu stosunki międzygrupowe, na 
skutek ruchu separatystycznego., układały się rozmaicie (kategoria 6). Na 
przykład, jeśli oderwanie się od Kościoła Rzymskokatolickiego zachęcało 
członków PNKK do nawiązywania stosunków z konkurencyjnymi grupa
mi (religijnymi, także protestanckimi', jedną z konsekwencji mogło być 
mjniej „parafialne” uczestnictwo w  życiu społeczeństwa amerykańskiego, 
niż to miało miejsce w  przypadku Polonii rzymskokatolickiej. Z drugiej 
natomiast strony, jeśli członkowie PN KK  interpretowali zmiany jakie zo
stały wprowadzone w  Kościele Rzymskokatolickim po Soborze Watykań
skim II w  zakresie rytuału i założeń filozoficznych jako bardziej elastycz
ne, wówczas stosunki między odrębnymi gruparfli kościelnymi, wzory pod
trzymujące podziały, mogły zostać zastąpione nowymi formami współpra
cy między członkami PNKK i  ich sąsiadami należącymp. do Kościoła Rzym
skokatolickiego.

Wnfoski: Konsekwencje ruchu PNKK

Konieczne studia nad skutkami ruchu PNKK muszą wyjść poza aspekty 
teoretyczne opisane powyżej i  przybrać formę konkretnych poszukiwań 
odpowiedzi na pytania wymienione poniżej. Aspekty teoretyczne prowa
dzą do sformułowania hipotez, a weryfikacja hipotez zmusza do zebrania 
danych, które stanowiłyby odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy pojawienie się PN K K  było funkcjonalne w  stosunku do zachowa

nia etnicznego życia, grupowego w  Seranton (i innych skupiskach po
lonijnych)?

2. Czy członkowie PN KK  są hardziej ^etniczni”  —  w  sensie polonijnego 
etosu — niż członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego?

3. Ozy ruch separatystyczny w  Seranton (lub gdzie indziej) osłabiał spój
ność wspólnoty polonijnej?

4. Czy ze względu na historyczne antagonizmy — lub różnice religijno- 
-doiktrynalne członkowie różnych kongregacji tworzyli oddzielne 
wspólnoty?

5. Czy „dystans społeczny” — lub stopień społecznej akceptacji — mię
dzy członkami PNKK i członkami Kościoła Rzymskokatolickiego po
został taki sam przez okres .kilku generacji?
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6. Jakiego rodzaju wzajemne postawy zrodziły się między członkami 
PN K K  i Kościoła Rzymskokatolickiego na skutek ruchu separatystycz
nego?

7. Czy separatyści z PNKK zwracali się ,,do wewnątrz” , dio takich jak 
oni sami dysydentów z prośbą o  poparcie lub pomoc?

8. Czy występowały jakieś .konflikty wśród członków PNKK, które za
grażałyby solidarności grupowej?

9. Czy dysydenci z PN KK  uważali (lub uważają), że ich ruch niezależny 
przyczynił się do większej wolności (autonomii) religijnej pozostałej 
części Polonii?

10. Czy członkowe PNKK uważali (lub uważają) się za bardziej „polskich” 
od innych Amerykanów polskiego pochodzenia w  sensie identyfikacji 
z Polską i tradycyjnym dziedzictwem etnicznym?

11. Czy członkowie PNKK (w porównaniu z członkami Kościoła Rzym
skokatolickiego) poświęcają więcej czasu, energii i pieniędzy „dzia
łaniom religijnym” niż innym formom działań pozazawodowych?

12. Jakie są opinie członków PN KK  w odniesieniu do symbolicznych 
i  niesymholicznych elementów postępu w  Kościele?

13. Czy członkowie PNKK angażują się w większym stopniu w  działania 
organizacji świeckich'w mieście niż członkowie Kościoła Rzymsko-ka
tolickiego?

14. W jakich proporcjach członkowie PNKK, w  porównaniu z członkami 
Kościoła Rzymskokatolickiego, zatrudnieni są w  wolnych zawodach?

15. Czy członkowie PN KK  w większym stopniu osiągają pozycje prawne 
lub urzędy polityczne w  mieście?

16. Jakie poglądy lub postawy reprezentują członkowie PN K K  w  odnie
sieniu do działań ekumenicznych z innymi grupami religijnymi?

17. Jakie poglądy lub postawy reprezentują członkowie PN K K  w  odnie
sieniu do zmian w  Kościele Rzymskokatolickim po I I  Soborze Waty
kańskim?

13. Czy wybór „polskiego” papieża wpłynął na postawy członków PNKK 
wobec Kościoła Rzymskokatolickiego?

Odpowiedzi na tego rodzaju pytania szukać należy w  specyficznych 
wspólnotach polonijnych, takich jak ta, która wykształciła się w  Scranton 
w okresie konstytuowania się PNKK. Jak już wcześniej wspomniałem, wy
darzenia z tego okresu przyciągały już uwagę historyków, ale skutki ruchu 
separatystycznego — np. w Scranton — wymagają bliższego poznania. Ba
dania takie można przeprowadzić poprzez: a) sondaże wśród członków 
PNKK i Kościoła Rzymskokatolickiego w  mieście; b) analizę treści doku
mentów archiwalnych PN K K  i  innych lokalnych źródeł pierwotnych;
c) obserwację terenową praktyk organizacyjnych i wzorów instytucjonal
nych Polonii należącej do obu odłamów; d) ustne przekazy przedstawicieli 
drugiej i trzeciej generacji członków obu odłamów. Każde z tych podejść
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(lub wszystkie Kaziem) powinno być zastosowane raczej do szukania wy
jaśnień niż tworzenia interesujących opisów. Chociaż historycy mogą pre
ferować stosowanie analizy treści czy interpretacji przekazów ustnych, 
socjologowie i  przedstawiciele nauk politycznych będą stosować raczej 
metodę sondażu lub obserwacji terenowej.

Cio prawda, stosowanie materiałów archiwalnych może być najłatwiej 
dostępną, najprostszą i najpełniejszą techniką przy badaniu życia skupisK 
polonijnych, to jednak bardzo wartościowe dane uzyskać można idąc do 
członków społeczności i poszukując odpowiedzi drogą wywiadów i opowia
dań. Tego rodzaju źródła giną z biegiem czasu. Obserwacje terenowe, 
szczególnie w  dużych skupiskach miejskich, takich jak Seranton, mogą 
dostarczyć bairdzo interesujących danych, ale nie pozwolą uchwycić postaw, 
opinii i wartości akceptowanych przez członków społeczności. Chociaż 
żadna z  tych technik oddzielnie nie. może przynieść pełnych rezultatów, to 
może jednak uzupełnić braki w naszej wiedzy na temat zmieniających się 
faktów z życia Polonii. Ponieważ społeczność polonijna w Seranton dyspo
nuje jeszcze symbolami, świadkami i materiałami z okresu podziałów w 
ramach środowiska polonijnego, stanowi ona odpowiednie laboratorium 
dla przyszłych badań.
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Laurence J. Orzell

„Posłannictwo”
Nr 4 1980

Franciszek Hodur a Kościół Starokatolicki 
1 8 9 9  -  1 9 0 8

Konsekrowanie ks. Franciszka Hodura ma biskupa' przez hoienKłeirsikdch 
bisfoupów Kościoła Starokatolickiego w  Utrechcie wrześniu 1907 ir. było 
puniktem zwrotnym w  historii Polsikiego Na/rodowego Kościoła Katolickiego 
(dalej PNKK). Fakt ten przede wszystkim świadczył o tym, iż polscy dy
sydenci pod kierownictwem .ks.- Hodura nie zamierzali opuszczać lana Koś
cioła Katolickiego, a ponadto uzasadniał ich twierdzenie o zachowaniu suk
cesji apostolskiej. Co więcej, w sytuacji nierozerwalnego związku między 
ziewnętrznyimi przejawami wiairy .katolickiej i polskich narodowych uczuć, 
-przyjęcie sakry biskupiej przez księdaa ze Seranton, było ważnym czynni- 
Mefrn utrwalającym pozycję PN KK  jako żywotnej alternatywy dla nieza- 
dowolonyich Polaków, którzy walczyli o  dopuszczenie duchownych polskie
go pochodzenia do stanowisk biskupich.

Ksiądz Hodur, .gdy został wybrany biskupem przez swych zwolenników 
podczas synodu w  Seranton, w e wrześniu 1904 r., choć był człowiekiem dy
namicznym i odważnym, w  pełni zdawał sobie sprawę z tego, że prawo
mocne konsekrowanie go na biskupa jest warunkiem sine qua non po- 
wtodzenda ruchu, ,któ(remu pnzewodail. Tym bardziej, że dwóch jego po
przedników, a równocześnie rywali, poisiadało już sakrę biskupią: ks. Anto
ni Kozłowski z  Chicago, który zositai konsekrowany w  listopadzie 1897 r. 
przez biskupa Kościoła Starokatolickiego w  Szwajcarii, Edwairda Herzoga, 
oraiz ks Sitefan Kamiński z Buffalo, iktóry otrzymał sakrę z  rąk ekscenitry- 
canego założyciela licznych pseudo-staroikato!ickich sekt, Józefa Rena Vil- 
ajtte’a(l).

1. Szczegółową analizę starototolicyzmu znaleźć można w C. B. Moss: The Old 
ł'Łłholic Movement, Its Origins and History, 2nd ed. (Ijondon: SJ.CJS., 1964). 
Peter Anson, Bishops a it Large, passim, zawiera zwartą analizę pielgrzymek 
Vil»tte’»  i działań bita Kozłowskiego.
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Śmierć bpa Kozłowskiego w  styczniu 1907 r. oznaczała usunięcie jednej z 
głównych przeszkód na drodze do realizacji planów ks. Hodura, Jednakże, 
przeciwnie niż powszechnie [przypuszczano — że starokatoliccy od razu za
akceptują iks. Hodura jaikio następcę bpa Kozłowskteg o — 'ksiądz ae Scran-. 

.ton zmuszany był pokonać jeszcze wieie .poważnych praeisakód na drodze 
do sakry biskupiej” .

Niniejszy artykuł oparty jeislt przede ws,zystkim na materiałach prywat
nych będących w posiadaniu Arcybiskupa Utrechtu dokumentach znaj
dujących się w  Bibliotece Seminarium Starokatolickiego w  Aimersfoont 
(Holandia), a także wydawnictwach zie zbiorów Polsko-Narodowej Spójni. 
Zamierzeniem tego artykułu jest botwiem prześledzenie dlugotrwaiyeh 
zmagań ks. Hodura by zdobył sakrę biskupią, a tym samym rzucenie no
wego światła na nieznany idiotąd: fragment historii PNKK<2).

Ekskomunika te. Hodura 29 września 1898 r. była ważnym wydarze
niem dla dalszego rozwoju PN K K  |gdyż wzmogła jeszcze opór polskiego 
proboszcza parafii Św. Stanisława w  Seranton i jego zwolenników, znajdu
jących się taikże polza jego parafią. Nie była jednakże dila (ks. Hodura 
bodźcem do szukania' kontaktu czy to z  bpem Kozłowskim czy bpem Ka- 
mińskim. Obydwaj ci prałaci odnosili się areesztą poezątkoiwo negatywnie 
do księdza ze Scrainibotn. Ks. Hodur natomiast uważał Villa.tte’a za „poszu
kiwacza przygód” w  Kościele, a wszystkich, którzy z nim współpracowali,

■ jaik np. bp Kamiński, za zd ra jców  spTaiwy polskiej. Straż, organ wydawany 
przez ks Hodura w  Seranton, krytykował też faikt zbratania się przez bpa 
Kozłowskiego ze starokatolikami o bardzo pro-niemiecikieh ;paglądaeh(3).

Nie przeszkodziło to jednakże ks. Hodurowi, który wraz ze swymi zwo
lennikami doszedł do przekonania, iż sam zasługuje na saikrę biskupią, 
zwrócić się bezpośrednio do starokatolików. W styczniu 1899 r. wysłał do 
Holandii iks. G. E. Blażowskiego, aby zapoznał prałatów hoteiderskieih z, 
„sytuacją religijną luidu polsikiego w  Stanach Zjednoczonych Ameryki” . 
Pode/as tej mdisji iks. Blaiżowski występował jako „Administrator Polskiego 
Kościoła Katolickiego” . Równocześnie te. Hodur wysłał list, w  którym w y
mienił wszystkie parafie, jakie znajdowały się pod jego jurysdykcją. 
Twierdził, że Polacy szukali w  Ameryce ucieczki od warunków „politycz
nych, ekonomicznych i... religijnych” , jakie występowały w  Polsce, ale „bi
skupi irlandzkiego pochodzenia” uniemożliwiali im to. Dlatego tez „ponie
wierany polaki naród” apeluje do starokatolików o pomoc i zapewnia o lo
jalności Polaków wolbec ,,prawd i  dogmatów Kościoła katolickiego . A  naji-

2. Ogólnie 'akceptowane wyjaśnienie tych wydarzeń znaleźć można, w Theodore 
Andrews, The Polish National Catholic Church in America and Polami (Londom: 
S.P.C.K. 1952), s. 19 i 31 oraz Stephen włodarski, The Origin and Growth of the 
Polish National Catholic Church (Seranton, Pa.: Polish National Catholic 
Chusrch, 1974), s. 94.
3. „Straż”, 4 września., 20 listopada i 5 grudnia 1897 r.
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lepszą fonmą takiej pomocy będzie konsekrowanie fes. Hodura na bisJouipa. 
Na poparefe swej prośby, proboszcz ze Scirantion dołączył petycje ze swych 
ks. Hodura — z Plymouth, Scranton i Fali Rivere. We wszystkich tych pe
tycje zastały również przesłane iprzez inne parafie uanaijącfe jurysdykcję 
ks. Hodura — z Plymouth, Scranton i Fali Rivere. We wszystkich tych pe- 
tytcjach, proboszczowie i komitety parafialne stwierdziły, iż „jest ich prag
nieniem aby ks. Hodur został konsekrowany na biskupa dla Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego iw Stanach Zjednoczonych pnzeiz zwierz
chników Kościoła katolickiego (sic), błogosławionego przez nieprzerwaną 
sukcesję apostolską, z siedzibą w  Utrechcie, w  Królestwie Holandii” (4).

Mimo misji iks. Błazowskiego i  petycji ,od zwoiemmikóiw ks. Hodura, sfta- 
rokatolacy tiie uznawali za stosowne przychylić się do prośby Polaków. 
Biskupi holenderscy nie podzielali poglądów grupy ze Scram,txm w  odnie- 
siemiu do konieczności i słuszności miamio-warńa drugiego biskupa staroka
tolickiego w  Ameryce, szczególnie rw koputekście antagonizmów między ks. 
Hodurem i bpem Kozłowskim. Jak .wykazują raporty publikowane w  De 
Oud-Katholiek posiadali słatoe, jeśli nie powierzchowne, rozeznanie w  iretli- 
giijnej sytuacji Polaków w  Ameryce. Przytaczali opinię bpa Kozłowskiego, 
że ziarno ewangelii starokatolickiej spadło 'na „żyzną glebę” i wydawali 
się być zupełnie zadowoleni z sukcesów osiąganych przez biskupa Chicago. 
Chociaż ks. Hodur nie był im zupełnie obcy przed przybyciem ks. Blażow- 
skiego, uważali, że grupa ze Scranton powinna przyłączyć się do grupy 
chicagowskiej zanim podjęta zostanie jakakolwiek dyskusja na temaat dru
giego biskupa. W połowie marca ks. Hodur wysłał do Starokatolików na
stępny list, w którym rotgwinął pewne punkty ze swego pierwszego listu; 
podkreślił, na przykład, że odległość międizy - Chicago i Scranton stanowi 
ważmy czynnik na .korzyść jego roszczeń. Holendrzy otrzymali te doku
menty ale nie podjął zdecydowanych działań i ks. Hodur zmuszony był 
nadal czekać. Jest sprawą oczywisitą że. arcybp Gerard Gul nie uległ tyim 
priesiom(5).

Przywódca dysydentów ize Sciraniton, zdecydowany, ale czujny, a ponadto 
świadomy raczej skromnych osiągnięć swojej grupy, zdecydował się jednak 
spróbować raz jeszcze. Z początkiem roiku 1900 znów rozpoczął swoje sta
rania. Tym razieim jednak przyjął inną postawę i z  charakterystyczną dla

4. Listy Hodura (do arcybiskupa Gerarda Gula) z 19 I 1899; obydwa znajdują 
się w prywatnej kolekcji arcybiskupa Utrechtu w Utrechcie, File Noord Ame- 
rika, Ks. Hodur I  (1899—1908): Vergiering en Wijdmg, 14/9, 301, 302. Odtąd 
skrót PPAU, 14/9. iNiestety dane dotyczące listów nie zawsze są jasne. Dlatego 
też jeśli nie ma zupełnej pewności kto by! adresatem, jegro nazwisko umieszczo
ne jest w nawiasie. Petycje z prośbą o konsekrację znajdują się również w 
PPAU, 14/9, 308—313.
5. „De Oud-Katholiek”, grudzień 1897, listopad, igrudzień 1898; Hodur ido ,(Gula), 

list z 15 marca 1899, PPAU, 14/9, 313.
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siebie elastycznością jeśli chodzi o .taktykę, dapnoiwaidlził do pewnego ro
dzaju zbliżenia ze swym dawnym przeciwnikiem z Chicago. W lutym 
1900 t.. ks. Hodur napisai list do Stasrokatoiikrów na' papeterii bpa Kozłow
skiego. Przypomniał, że cnie' otrzymał odpowiedzi na swą wcześniejszą pe
tycję i zapewnił o  konieczności mianowania biskupa starokatolickiego dla 
wschodnich terenów Stanów Z jednoczonych. Na liście tym bp Kozłowski 
wyraził po łacinie siwoje poparcie dla zamieszczonej prośby i poprosił 
swych braci biskupów o umożliwienie konsekracji (6). Niestety z  listu tego 
nie da się odczytać jaki ,był charakter powstałego porozumienia, można 
jednak przypuszczać., że obaj polscy duchowni zgodzili się na stworzenie 
luźnej unii, przy .mchowainiu znacznej autonomii bpa Kozłowskiego- w  re
jonie środkowego-zacłuodiu a iks. Hodura, na wschodzie.

Aby jeszcze silniej poprzeć sprawę te. Hodura, parafie, które znajdowa
ły się pod jego jurysdykcją —  w Plymouth, N-antieofke, Duryea, Smithville, 
Pricebuirg, Jersey Caty, Fali Riverr i Chicopee wysłały nowe „A!kty elek
cyjne” . Znaijąc wrażliwość starokatolików w odniesieniu do spraw teolo
gicznych, w  petycjach tych, podobnie jaik i we wcześniejszych, unikam© 
terminu ,^taroikaitalicki” . Proboszczowie i 'komitety parafialne stwierdzały 
w nich co następuje:

Poważne nadużycia występujące obecnie i przez co najmniej .trzydzieści 
ostatnich lart w  Kościele Rzymskokatolickim w  tym kraju, w  ,sprawach 
diOfctryny i  adiministracji, zmusiły nas aibyśmy ogłosili -naszą niezależność i 
'Odrzucili jarzmo Rzymu i za podstawę naszego Kościoła i wiairy uznali Je
zusa Chrystusa (sic), Tradycję Apostolską i  Sobory, z wyjątkiem ostatnie
go —  watykańskiego. Przywódcą naszego ruchu wybraliśmy wielebnego 
księdza FRANCISZKA HODURA ze Scranton, Pa., jako biskupa Polskie
go Kościoła Katolickiego we wschodniej części Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej i błagamy biskupów chrześcijan katolików, aby go 
tanseforowałUT).

W okresie tym Straż w  zasadzie milczała na temat szczegółów podejmo
wanych kroków i nadal kontynuowała polemikę skierowaną przeciw grupie 
chicagowskiej w  sposób praiwie nieprzerwany. W kwietniu 1900 r. Wiarus, 
wydawany w Winonie, cytując „najlepiej poinformowane źródła” , podał, że 
ks. Hodur odbył konferencję z bpem Kozłowskim i że postanowiono spro
wadzić ae Szwajcarii bpa Herzoga by konsekrował ks. Hodura w —  Bu
ffalo (8).

Poparcie prośby .ks. Hodura o konsekrację przez bpa Kozłowskiego 
oraz liczne sugestywne i pełnoprawne petycje, postawiły tę sprawę w  zu-

6. List Hodura do (Herzoga lub Gula) z 9 lutego 1900, FFAU, 14/9, 312 b. 
t. PPAU, 14/9, 325, 424.
8. „Wiarus”, 12 kwietnia 1900.
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pełnie nowym świetle. Arcybp Gul otrzymał raport z listu ks. Hodura do 
bpa Herzoga, w  którym informował, iż jego dziesięć parafii Uczy 11750 
członków. Duchowny ze Scranton, niewątpliwie po to, by wywrzeć wraże
ni© na starokatolikach swoją podstaworwą ortodoks yjnością teologiczną, za
pewniał o swej lojalności wobec ^wszelkich zasad podanych pmaeiz Jeiausa 
Chrystusa, Apostołów i Sobór Trydencki” . I  raz jeszcze wyjaśniał, dlacze
go pragnął konsekracji: „Ponieważ pragniemy izachtoiwać nasz Kościół talkże 
w  przyszłości i chcielibyśmy propagować nasze idee nie tylika fal w  Amery
ce ale także w  naszej ojczyźnie, pragniemy mieć biskupa z sukcesją apo
stolską, który kształciłby .księży i nauczycieli dla nieszczęsnegio luidu” (9).

Europejscy prałaci starokatoliccy przedyskutowali! tę sprawę, ale ich ojd- 
POiwiedź raz jeszcze była negatywna. Teodor 'Weber, niemiecki bdslkup sita- 
rotkatolicki, w  lipcu 1900 r. napisał w  tej spraiwie list do acncybpa Gula i 
wyraził przekonanie, że konsekracja iks. Hodura „w  ogóle nie wchodzi w  
@rę” . Zasugerował, by Konferencja Biskupów Starokatolickich (poinformo
wała oficjalnie ksdęldiza ze Soramton, że „w  żaden sposób nie będą w  stasńe 
uczestniczyć w  jego konsekracji” . Arcybp Gul poparł tę propozycję i -raz 
jeszcze nadzieje ks. Hodiurai na biskupstwo ;z rąk stairakaiWKfców zfflteitały 
rozwiane (10). Bp Kozłowski, gdyby naiwet był skłonny sam udzielić tej 
'konsekracją snńie mógł tego dokonać bez zgody stairolkatolikóiw eunopejslldicłi;
oo więcej, fakt, że konsekracja nie odbyłaby się zgodnie z przepisami w  
obecności itraecih biskupów, nairaiziłby iks. Hodura t a  poważne ataiki.

Dlaczego stŁarakatolicy lodpotwi-eidizieli negatywinie na coś, oo parsymajminiej 
w  opinii bpa Koełowskiego i ks. Hodura, wydawało się być rozsądnym 
roziwiązaniem sprawy? Podczas gdy top Weber mógł mieć poważne aastoef- 
żenia w  odniesieniu do zaimiaim ks. Hodura propagowania swojej nacjona
listycznej ewangelii w  Potlsce, ze względu na konflikt z .polityką prusfcą, 
podał on Ityliko jeden powód: opinię oniejaikiiego dr. Pawła Pollacika, podob
no czeskiego ex-rzymskokatolickiego księdza i współpracownika bpa Ko
złowskiego, którego niektórzy przywódcy starokatoliccy poznali pxzy Okaaji 
kmsefcracji biskupa z Chicago. Bp Weber odczytał kopię listu dr. Poilatóka, 
w  którym odraideał on kansekirację ks. Hodura. Zdaniem niemieckiego bi
skupa „Obraz warunków w  Ameryce, naszkicowany przez dr Pollacka su
geruje” , że taka konsekracja „nie jest możliwa” . Niestety, pełny tekst li- 
sttu dr Po-llacka nie majduje się wśród dofaumemitów dotyczących tej spra
wy. Wyżej wspomniany raport dla arcybpa Gula zaiwiera więc, jak się wy
daje, jedynie fragment tego lista, w  którym dr. Połlack jedynie sugeruje 
by biskupi przyjęli postawę wyczekującą w tej sprawie (11). Możnaby 
przypusizczać, że gdyby dr Pollacik lub ktokolwiek inny spośród zwotenmi-

9. PPAU, 14/9, 323.
10. List Webera do Gula a 11 czerwca 1900, PPAU, 14/9, 325.
11. PPAU, 14/9, 323.
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kaw bpa Kozłowskiego chciał (dokonać sabotażu, "wysiłków podejmowanych 
przez ks Hodura, wówczas radykalne poglądy i  krytyki często publikowa
ne w Straży doskonałe -nadałyby się do zdyskredytowania duchownego ze 
Scranton w  oczach europejskich starokatolików.

I  tak zakończyła się druga próba osiągnięcia safcry biskupiej przez fes. 
Hodura od starokatolików. Osltatnia szansa pojednania się z  Rzymom za
stała unicestwiona w  grudniu 1900 r., gdy ks. Hodur i jego zwołennicy od- 
raucili ostre warunki postawione im przez lokalną diecezję. Ponadto, osiąg
nięte wcześniej zbliżenie z bpem. Kozłorwskim również przestało być aktu
alne. Ostre polemiki -z grupami z Chicago i Buifalo przybrały ma intensyw
ności. W broszurze >rNowe drogi” (Scranton 1901), podpisanej pseudonimem 
W. Waręga, której autorstwo przypisywano zazwyczaj ks. Hodurowi, gdy 
mowa była o  biskupach: Kozłowskim i  Kaim-ińskim, podkreślano, że ludzie 
ci „nie odznaczają sdę ani nauką, ani cnotą, ani wymową; duchowni, ibtó- 
rzy im podlegali określani byli jako „indywidua” , jakie spotyka się tylko na 
śmietniku i iw zaułkach wielkich miast (...), pijacy, rozpustnicy, złodzieje” 
Ks. HodUir, sfrusitirowany brakiem powodzenia wysiłków podejmowanych 
w  celu izjdofoycia salkry bisfcujpiej, stopniowo stawał się coraz bardziej ra
dykalny w  swoich założeniach teologicznych, i nadai ciążył do osiągnięcia 
stanowiska biskupa. W 1902 r. zwrócił sdę w  tej sptratwie do armeńskiego 
prałata, Hausspa V. Sairaidjiaraa i  starał sdę nawiązać nowe kontakty, które 
doprowadziłyby do jego konsekracji przez bpa Kozłowskiego lub bpa Ka
miński ego. Wszystkie te przedsięwzięcia zakończyły się jednak fiaskiem i 
to bynajmniej mie dlatego, że 'ks. Hodur ,podejmował zbyt mało starań w  
tym zakresie(12).

Tymczasem bp Kozłowski zajmował się innymi sprawami. W sierpniu i 
we wrześniu 1902 r. uczestniczył w  Konferencji Biskupów Starakaitoiioldch 
i w  Kongresie Starokatolików, gdzie przedstawił raport ze swoich wspa
niałych osiągnięć. Ponadto-, starał się nawiązać initecrkoimiUinię między siwymi 
zwolennikami a Protestanckim Kościołem Episkopalnym, co nie ziostało u- 
wieńczone sukcesem, a wywołało baridizo ostrą krytykę w Straży. Niemniej 
jedinak, bez względu na to kto doniósł Europejczykom o wydarzeniach, ja
kie miały miejsce w Ameryce, nie wydaje się by był uprzedzony do ks. 
Hodura jako kandydata na biskupa, który nie odnosił sukcesów w  swtoich 
staraniach i wywoływał różnice zdań na iten temat. De Oud-Katholiek pi
sał, że ,.riuch starokatolicki rozwija się ‘dobrze wśród ludu polskiego w  
Scranton” pod przewodnictwem ,,bardzo zdolnego i energicsznego probosz
cza w osobie byłego duchownego rzymskokatolickiego, ks. Hodura” . Jed-

12. W. Waręga, Nowe Drogi (Scranton, Pa.; Straż, 1901), s. 11—12; John P. Gal- 
lagher, A  Century of History: The Diocese of Scranton, 1868—1968 (Scranton, 
Pa.: Dioces of Scranton, 1868), s. 238; oraz Pa.: Diocese of Ccranton, 1968), s. 
była wydawana przez bpa Kamińskiego w Buffalo.
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naikże w Straży nadal utrzymywano, iż nie jest możliwe nawiązanie jakŁejjB 
ko&wiek unii pomiędzy 'grupą w Soranton a kitórąitalwdiek z orgamizaieji 
konkurencyjnych, czy to iw- Buffalo czy w  Chicago(13).

Ale tak jak i za poprzectaiim razem, tak i  teraz, waimniki i taiktylka uiegły 
amiande. W  ciągu rciku iks. Hoduir raz jeszcze amiendł swój stasuneik ;do 
grupy chicagowskiej i zapukał do drzwi starokatolików. Bez wątpienia, 
świadomy był fakt, dż istniejące .podziały wśród1 dysydentów polskich są 
dla nich samych niekorzystne, a także są przyczyną problemów organiza
cyjnych, z którymi się borykał. We wiaeśniu 1904 r. zwołał więc synio|d 
swoich zwolenników, w  którym 'uczestniczyli też dwaj przedstawiciele obo
zu bpa Kozłowskiego'. N ie było to luesfpodizńainiką, że synod wybrał ks. Ho
dura biskupem. Delegaci przyjęli konstytucję ustrufetiuralizowanego Kościo- 
ła, który określili redanem Polskiego Kościoła Narodowiego i poparli idee 
unii ze zwolennikami bpa Koizłowskiega. Fakt, że synod ten odrzucił dog
mat o nieomylności papieża, miał niewątpliwie wywrzeć ddbre wirażanie 
na europejskich starokatolikach (14).

Kto miał dlokosnać konsekracji biskupa wybranego prizraz synod, miało się 
dopiero Okazać w  przyszłości. Ks. Ho(duir potafonmolwał lokalną prasę, że 
„jeden z biskupów niemieckich... obiecał minie konsekrować” . Chioć było to 
je|dynie wyrazem jego optymizmu, nie mającego pokrycia (w faktach, luwdi- 
daczniało równocześnie, w  jakim kierunku kierował on swe nadzieje. I  fak
tycznie raz jeszcze zwrócił się do starokatolików, ale tym razem w  sposób 
bardziej pośredni i maiej ambitny. W październiku 1904 r. wystosował list 
do polskiego proboszcza starokatolickiego w  Baden, Iks. KamińsikiegO', d po
prosił o przekazanie jego prośby do aircybpa Gula(15).

Biskiup-ełekt przyjął decyzję synodu o potrzebie nawiązania unii z dy
sydentami z Chicago. Unia taka jednakże uzależniona byłaby od spełnienia 
trzech warunków: 1) że parafie znajdujące się pod jurysdykcją bi&kupa-e- 
łefata Hodura miałyby prawo używania w  liturgii języka ojczystego; 2) „że 
istniałaby tylko jedna administracja” ; oraz 3) że zjednoczony Kościół eg
zekwowałby „ścisłą dyscyplinę” wśród swojego kleru. Ks. Hodur podał, że 
odwiedził 'prałata chicagowskiego i że przychyla się on do tego projektu. 
Bp Kozłowski wyraził agodę na .przedstawienie tej kanioepeji na synodzie 
siwoich zwoiłenników w  giMiniiu tegoż roku. Jeśli waruniki ks. Hodura aa- 
stamą przyjęte, zwołany aotstanie ,,wspólny synod” oraz wspólna rada 
„Grand Ghurch Council” . Ks. Hodur sugerował by w  tym wspólnym ze
braniu uczestniczyli arcybiskup Gul, bisikup Herzog i biskup Weber.16)

13. „De Oud-Katholiek”, wrzesień i listopad 1902; „Straż” , 7 marca 1903.
14. „Straż” , l 1? września 1904.
15. Cytowane za Robert Janowski, The Growth of a Church: A Historical Do- 
cumentary (Scramton, Pa.: Straż Printery, 1988), s. 30; 'list Hodura do Katniń- 
skiego z 28 października 1904 i Kamiński ego do iGula z 14 listopada 1904,' oba 
w PPAU, 14/9, 352, 351.
16. lis t Hodura do Kamiński ego z 28 października 1904, PPAU, 14/9, 352.
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W każdymi bądiź razie, ikowtyn/uował iks. Bodur, konieczne jest dalsze dy
namiczne działanie. Był przekonany, że rwysiłki podejmowane praaz kis. 
Wacława Knusizkę mogą okazać się owocne. Jeśli Rzym zdecydowałby się 
przyjąć politykę „pertraktacji” w  sprawie majątku kościelnego i  powoły
wania polskich biskupów, wówczas wszysftkie wysiłki dysydentów [zakoń
czyłyby się „fiaskiem w  ciągu pięciu lat” . Polacy nie będący rzymskimi
■ katolikami muszą — u botku starokatolików europejskich — pójść- diafteij 
niż obydwaj prałaci, którzy zerwali więź z Kościołem Rzymskokatolickim 
i przeprowadzić daleko idące reformy w  Kościele w oparciu o  Pisano 
Święte i Tradycję. A  przede wszystkim muszą być w stanie przekonać Po- 
laików iż przynależność do Rzymu jest ,,szlkodliwa” dila imigrantów „w  'każ
dym sensie, ozy to duchowym czy materialnym”. Podsumowując, powołał 
się na problemy finansowe z  jakimi .borykały się parafie należące do grupy 
chicagowskiej i buffatowskiiej. Ks. Hotdur obiecał przyjść z. poimocą, ale 
równocześnie stwierdził, iż konieczny jest przyjazd iktóregoś z  europej
skich biskupów starokatolickich w  celu ocenienia sytuacji w  Ameryde. 
Bisikup-elefet niejednokroitnie przypominał o swym pragnieniu, by zostać 
konsekrowanym. Ogólnie jednak .list jego skupiał się na sprawie '.koniecz
ności przedsiębrania zdecydowanych ‘kroków aiby zapobiec ponownemu na
wiązaniu unii z  Rzymem i .zapewniał, że >to on właśnie może się do tego 
przyczynić{17).

Nie wiadomo jaikie były wnioski europejskich starokatolików, jest jednak 
rzeczą pewną, że bp Kozłowski w  niewielkim stopniu zachęcał ich, by 
przychylili się dk> prośby ks. Hodura. W r. 1904 bp Kozłowski udał się do 
Ołteii w  Szwajcarii na Synod Starokatolicki. Towarzyszył mu Iks. Jan 
Franciszek Tichy, Czech, który pełnił funkcję wikariusza generalnego pra
łata chicagowskiego. Widać ibyło, że polski biskup miał bardzo dobre zdanie
o umiejętnościach Czecha skoro w  Olten radził by ks. Tichy otrzymał sak
rę biskupią. Chociaż ks. Tichy nie został wtedy biskupem, w  przyszłości, 
mając poparcie d r Podlacka, upomniał się o spełnienie prośby swego 
zwierzchnikaK 18).

Tymczasem Holendrzy .byli przekonani, że jakaś forma unii między Chi
cago i Scraoton dojdzie do. skuitku. I  w  pewnym sensie tak się stało. W 
grudniu 1904 r. na synodzie zorganizowanym prizez bpa Kozłowskiego po
jawił się biskup-elekt Hodur, ta e j  księża z  jego obozu i jedna osoba świe
cka i powołano wówczas do życia wspólną radę „Great Church Council” 
oraz przyjęto wspólną nazwę —  Polski Narodowy Kościół Katolicki, który 
miał połączyć obydwie grupy, do tej pory działające .oddzielnie. Projekty 
te nie doczekały się jednak .realizacji. Wspólna administracja symbolizowa
na przez wspólną Radę, pozostała martwą literą. Konstytucja grupy scram-

17. Ibid.
18. „De Oud-Kałholiek”, marzec 1907.
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tońskiej przyjęta na synodzie w  1906 ir. w  ogóle nie wspominała o jakich
kolwiek związkach z  topem Kozłowskim czy jego stromniikaimi. Jekłen z  h i
storyko: w PN KK  sugeruje, iż toyło ;to wynikiem koncentrowania sdę bisfcu- 
pa-eiekta Hodura na sprawach dużo istotniejszych, jaik nip. 'wizyta arcyibpa 
Albina Symona w  Ameryce w  r. 1905. Wyjaśnienie to, choć n iezadawaila ją - 
ce, jest jak dotąd jedynym na ten temat. Niestety dokumenty dotyczące 
konsekracji bpa Hodura w Utrechcie nie przynoszą wyjaśnienia tej sprawy. 
Materiały jakie, zostały obadanie nie zawierają żadnych informacji ,na te
mat krótkotrwałej unii między Chicago i Scranton, zawartej w  grudniu 
1904 ,-r.j ani też na temat starań ks. Hodura o 'konsekrację w  ir. 1905 czy w. 
r. 1906(19)..

Śmierć bpa Kozłowskiego 15 stycznia 1907 r., w wiekiu lart pięćdziesięciu, 
zupełnie zmieniła sytuację ks. Hotdiura, jeśli chodzi o  jego starania o [kon
sekrację. Odejście prałata oznaczało bowiem .konieczność wyiboru nowego 
biskupa i było rzeczą pewną, ze ks. Hodur uznany zostanie jegoo następcą. 
Biskup-elekt uczestniczył w  pogrzebie prałata w  Chicago, ale ze względu na 
dezorganizację i w pewnym sensie także dezintegrację wewnętrzną ruchu 
starokatolickiego w Ameryce, która potem nastąpiła, przyszłość tego ruchu 
nie wygląda optymistycznie. Ostatnie dni bpa Kozłowskiego upływały 
wśród kłopotów finansowych, w  .które — jalk się wydaje — wplątany ibył 
ćfcr Pollaek i . to dodatkowo komplikowało sytuację. Na szczęście, prócz ma
teriałów znajdujących się w Utrechcie, istnieją jeszcze — nieizmane dotąd
— dokumenty dotyczące wydarzeń z r. 1907 a ..sporządzone przez bpa Ho
dura kolejno w  r. 1925 i r. 1940. Jak wspominał w  r. 1940, „wielkie trud
ności” stały na drodze do osiągnięcia przez niego godności fc&kupa(20).

Vacat po bjpie Kozłowskim objął w  Chicago ks. Kazimienz Rotsicikii, jeden 
z duchownych z obozu prałata. Ale głównym konkurentem ks. Hodura nie-r 
był starokatolicki losom tenians w Chicaigo, lecz raczej ks. Jan Franciszek 
Tichy. Jak podaje bp Hoduir, ks. Tichy, proboszcz ,,-niawielkiej parafii cze
sko-słowackiej w  Cleveland” , ,nie posiadając wcale znaczniejszego popar
cia, ,.skrycie zwrócił się z prośbą o  .konsekrację” do euTopejakach stardka- 
tolików; jego. „współwinowajcą” .w projekcie osiągnięcia „hegemonii nad 
Słowianami” w Ameryce, był nie ikto inny itylfao dr Pollaek, który już 
wcześniej przeciwstawiał się konsekracji ks. Hodura. Dlatego też we ■wrześ
niu 1.907 r. te. Tichy pojawił się na Kongresie Starokatolików w  Haidze i 
zwrócił się z prośbą o komsefcrację. Bp Hodur podaje dalej, że wiadomości
o tym uzyskał od ks,. Kamińskiego z Baden, który w  1904 r. służył za

19. „De Oud-Katholiek”, styczeń 1905; „Straż”, 19 grudzień 1904; Włodarski, 
Origin and <łhowih, s. 87—88; „Trybuna”, marzec 1907.
20. Księga Pamiątkowa. Złotego Jubileuszu Parafii W .W. Świętych... (Chicago: 
n.p. 1945), 9. 17; „De Oud-Katholiek”, listopad 1907; „Rola Boża”, 31 paździer
nik 1935 i 13 październik 1940.
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„przekaźinoik” informacji między arybpem G.ulem i duchownym ze Scran- 
toini(21).

Jak gdyby sytuacja była jeszcze nie dość skomplifcoiwana, europejscy 
starokaitolicy w  marcu 1907 r. otrzymali list od :ks. Wincentego Józefa Na
gana, ,'który wcześniej współpracował z bpem Kokowskim i te. Hoduirem, 
a w  owym czasie działał w  parafii pod nazwą „Chrystusowy Kościół Ka
tedralny"’ w  Sit. Louis. Ks. Lagan radlił starokatolikom by nie miano»jali 
Polaka na następcę zmarłego 'biskupa z  Chicago, z jednej strony ze wzglę
du na to iż Polacy prawdopodobnie ukrywali swoje zwiąsaki ze starokato
likami, z drugiej zaś — ze względu na ich attty-miismiecirie .postawy. Ks. 
Lagan pomniejszał osiągnięcia bpa Kozłowskiego i wyrażał pogląd, iż Eu
ropejczycy niie powinni w ogóle mianować następcy zmarłego bisikupa gdyż 
liczba polsikiclh siairakatoiilkóiw jest zmikama(22).

FroJit walki stopniowo się formował, ale nie wcześniej niż sytuacja 
skomplikowała się jeszcze bandiziej. 'Ks. Hodur, który już trzykrotnie spot
kał się z odmową ze strony starokatolików, obawiał się czwartej porażki. 
Dlatego też, bez względu na swoje zakulisowe działania w  Ameryce, czekał 
na dalszy rozwój wydarzeń, .zanim raz jeszcze zwrócił się bezpośrednio do 
Europejczyków. I przez pewien czas jego stosunek do nich był raczej ozię
bły. W czerwcu biskup-elekt opublikował „Wyjaśnienie” , w którym przed
stawił wysiłki mające na celu poparcie .kandydatury ks. Rosicikiego na sta
nowisko kolejnego biskupa starokatolickiego. Tam też ks. Hodur oświad
czył, iż ani on sam ani jego duchowni „nie mają nic wspólnego ain z Ro- 
sicikam ani ze Starokatalikami”{23).

Jeśli starokatolicki locum tenens z Chicago miał jakiekolwiek plany 
związane z  .konsekracją, wkrótce z nioh zrezygnował lub .też został przez 
kogoś skłoniony do rezygnacji. Z początkiem tego roku bp Herzog napisał 
ćto ks. Rosicikiego, iie „należy zjednoczyć wszystkich niezależnych Polaków 
w  Ameryce” i rada ta odniosła nawet pewien skutek. Biskup radził niektó
rym z dawnych duchownych prałata chicagowskiego' by zaniechali fcont- 
rowjers ji z ks. Hodurem. W  dalszej ozęśoi dokumentu bpa Hodura, pisze on, 
iż trzej duchowni bpa Kozłowskiego .złożyM wizytę w  Saramton i zapropo
nowali połączenie swoich parafii z  ruchem scrainitońslkiiim. Bi skup-elekt 
„chętnie się ma to zgodził” . 25 czerwca zebrała się w  Chicago. „Rada” pię
ciu księży, wśróld fetórydh był 'ks. Roisidki oraz trzech świeckich i „jedno
głośnie wybrała Przewielebnego Franciszka Hodura... na następcę zmarłe
go Przewielebnego biskupa Antoniego S. Kozłowskiego, aby sprawował 
urząd biskupa i tym samym uznajemy go duchownym przywódcą Diecezji

21. „De Oud-Kaiholiek”, marzec 1907; „Kola. (Boża”, 31 październik 1925 S 12 
październik 1940.
22. Lagan do (Gula), 26 luty 1907, PPAU, 14/9, 380.
23. „Straż”, 1 czerwca 1907.
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(sic) Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego iw Stanach Zjednoczo
nych Ameryki Północnej” . W następnym miesiącu ks. Rosiciki powiadomił
0 4ym wyborze Arcybiskupa Gula i jaka powód połączenia grupy chica
gowskiej z ks. Hoduretm, podał jej imałą liczebmość(24).

W tym czasie biskup-elekt Hoduir doszedł do przekonania, iż posiada już 
chyba wystarczające poparcie by stairać się o osiągnięcie upragnionego ce
lu. 22 „sierpnia napisał do arcybpa Gula. Wbrew swoim zwyczajom, w 
bardzo uniżany lecz całkiem szczery sposób, biskup-elekt powiadomił go 
iż podczas zebrania w  dniu 25 lijpca wybrany został „niegodny sługa Boga
1 ludu polskiego” ich „pasterzem” . Przedstawił również szczegółowo sytua
cję w dwudziestu parafiach, tetóre mu podlegały. Sugerował, że następnym 
krokiem .powinna być konsekracja. Jak się wyraził, „uwaiżam, że ta jed
ność (w Ameryce) może jedynie przyczynić się doi osiągnięcia przez nas 
prawdy j równocześnie głęboiko wierzę, że ściślejsza unia z waszym Koś
ciołem, prawdziwie Katolickim Kościołem, jest konieczna dla naszego; dobra 
i dalrzego roizwoju. Z tego też powodiu proszę was... o zigodę na zewnętrzną 
i wewnętrzną unię między naszymi: Kościołami i o konsekrację na' bisku
pa”, Ks. Hodur oświadczył, że jest .^nieprzygotowany” do tego zaszczytu w 
świetle niezwykle szybko zachodzących wówczas wydarzeń. Sugerował też, 
iż działania duchownych pod ikterunikieim ks. Rosiokiego były dla niego nie
spodzianką. I z pewnością byłby uczestniczył w  nadchodzącym Kongresie 
Starokatolików w  Hadze, gdyby nie obowiązek poświęcenia nowej parafii 
w Nanticoke, który zatrzymał go w  Ameryce do 27 sierpnia, a więc na 
pięć dni przed rozpoczęciem Kongresiu(25).

Niewątpliwie biskup-elekt zamierzał utrzymać atmosferę pełnej godnoś
ci rezerwy w  swoich poczynaniach z  Europejczykami, równocześnie jednak 
zdawał sofcie sprawę z  tego, iż jego nieobecność podczas Kongresu otwo
rzy szansę przed iks. Tichy. Pod koniec (miesiąca polski ksiądz popłynął 
więc do Iivetrpoolu i staimtąd wysłał telegram, iż przybędzie do Hagi 5 
września, a więc w przedostatnim dniu KongreSiU(26).

Wkrótce po przybyciu ks. Hodur spotkał ks. Tiichy’egoi i — ku zdumieniu 
Europejczyków — wyparł się jakiejkolwiek bliższej z nim znajomości. Go
spodarze Kongresu mieli pełne rozeznanie wartości jaką przedstawiali sobą 
obaj kandydaci i każdemu z nich dali szansę przedstawienia swoich racji. 
Ks. Tichy podał że reprezentuje dwadzieścia jeden (lub dwadzieścia sie
dem ; liczby te są różne w  różnych dokumentach bpa Hodura) polskich, 
czeskich i słowackich parafii i przedstawił prawomocne petycje na pojpair-

24. Cytowane za listem Hodura do Ciula z 22 sierpnia 1907, PPAU, 14/9, 419; 
„Rola Boża”, 12 październik 1940; PPAU, 14/9, 416; list Rosiekiego do Gula z 
15 sierpnia 1907, PPAU, 14/9, 415; Parafia Św. Stanisława Kostki, Jersey City, 
wysiała również petycję z prośbą o konsekrację biskupa-elekła Hodura w dniu 
20 sierpnia 1907, PPAU, 14/9, 423.
25. List Hodura do Gula z 22 sierpnia 1907, PPAU, 14/9, 419.
26. Telegram Hodura do (Gula) z 4 września 1907, PPAU, 14/9, 420.
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cie swoich oświadczeń. Ks. Hodur z kolei zaprzeczył temu, iżby ks. Tichy 
reprezentował jakichkolwiek Polaków i elofcwentnie zaprezietnifcowai tarusek- 
wencje, jakie mogłyby wyniknąć iz konsakrowania czeskiego .księdza. Argu
menty duchownego ze Scranton odniosły sukces praktyczny jeśli nie teore
tyczny. 1P0 zastanowieniu się .biskupi starokatoliccy ogłosili, iż  narazie kon
sekrują tylko jednego. bisfcu,pa .dla Ameryki: Franciszka Hodura. Jeśli on 
natomiast .zdecyduje, iż konieczne jest utworzenie w  Amary-ce dnugiej die
cezji, wówczas będzie mógł konsekrować te. Tichy’ego, który miał połączyć 
się z grupą scranitońsiką. Ksiądz czeski przyjął 'ten werdykt bardzo niechęt
nie. Bp Hotdiur wspominał później, że były wikariusz generalny ..zerwał 
się ze swego miejsca, porwał swój kapelusz ze stołu, raucił go ma ziemię, 
zgniótł nogą i z wściekłością opuścił salę”. Mimo tych ostatnich nieprzy
jemności, w końciu iks. Hoduir osiągnął swój cel. Podpisał. Deklarację 
Utrechcką i podstawowe wyznanie starokatolickie w  dniu 5 września. W  dniu 
29 września natomiast —  w  dziewięć lat po tym jak został ekskomu- 
nifcowany przez władze Kościoła Rzymskokatolickiego — otrzymał sakrę 
biskupią w Katedrze £w. Gertrudy w  Utrechcie z rąk arcybpa Gula i 
dwóch innych biskupów holenderskich. Straż opisywała to wydarzenie jako 
^triumf” ale unikała używania terminu starokatolicki, posługując się ter
minem bardziej znanym i  budzącym mniej zastrzeżeń „Narodowy Katoli
cki”^?).

Konsekracja bpa Hodura, oczywiście nie rozwiązała wszystkich proble
mów, z jakimi borykał się PNKK. Nadal pojawiały się kłopoty z  bunltują- 
cyan się kleirem. Ks. Tichy na przykłatd, o którym bp Hodur pisał w liście 
do arcybpa Gula jako o  „administratorze diecezji w  Cleveland”, zwrócił 
się do prałata ze Scranton z prośbą o  konsekrację. Bp Hodur nie chciał 
jednakże dzielić statusu prałata s tarokatoliokiego w Ameryce z  księdzem 
czeskim i poplecznicy te. Tidhy’ego nigdy nie zdołali zmienić jego decyzji. 
W  ciągu roku czasu te. Ticihy zerwał unię z bpem Hoduram i  znalazł sobie 
patrona w osobie Karola: C. Graffcona, biskupa Protestanckiego Kościoła 
ĘpisKopalnego w Fond idu Lac, Wisconsin, tego samego, który starał się
o iiiterkottmmdę iz bpem Kozłows.kiim<28).

Bp Hodur nie podtrzymywał ścisłych kontaktów ze swymi europejskimi 
braćmi w ciągu całego roku pa swej koinsekracji, koncentrując się wyłącz
nie na .problemach wewnętrznych, takich jak przedstawiony powyżej. Do
piero w październiku 1908 r. wysłał raport o  stanie PN K K  i podał szczerą 
analizę kłopotów, z jakimi się boryka. Podał, że „wrogowie” PN K K  osią
gają sukces ponieważ „wiedzą, że nasi ludzie są silnie związani z Kościo
łem Rzymskokatolickim i że nasz Kościół Narodowy powstał bardziej z

27. „Rola Boża”, 31 października 1923 i 12 października 1940; „Straż”, 19 paź
dziernika i 9 listopada 1907.
28. „Rola Boża”, 31 października 1925 i 12 października 1940; List Hodura do 
Gula z 8 października 1908, PPAU, 14/9, 437; Ansom, Bishops at Large, s. 416.
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pobudek pattriotycznych, ,niż teologicznych”. Pokonawszy zarówno reakcjo
nistów, jak i liberałów, polski prałat obaiwiał się teraz, że Rzym może z 
powodzeniem spacyfi;k<xwać Polaków przez mianowanie jeszcze kilku ko
adiutorów polskiego pochodzenia, takich jak Piotr Paweł Rhode. W  kon
kluzji stwierdzał, że Kościół nie może się poszczycić nowymi osiągnięciami, 
ale nie traci teiż swoich członków i prosił, aby aTCybisikJUjp „modlił się za 
nas, aby Bóg pomógł nam w  naszej spraiwie”(29).

Arcybp Gul dał ten list do przeczytania swioam .kolegom w  Europie i jego 
treść zrobiła bardzo dobre wrażenie na biskupie z  Devemrter, Mikołaju B. 
P. Spicie. Holenderski prałat uważał to za dobry omen, iż bp Hodur z taką 
determinacją walczy z przeciwnościami. Generalnie, był to pierwszy etap, 
jak słusznie przypuszczali atairokaitolicy, w drodze do ustalenia jurysdykcji 
starokatolickiej w Ameryce(30).

iRówmiee bp Hodur mógł być zadowolony z obrotu wydarzeń, które w 
końcu umożliwiły nvu zdobycie saikry, foislkuptiej i dostarczyły tawałydh. pod- 
Sita/w dla wzajemnych stosusnikiów ze sitaroiteaitcJifloamS' z Komltytnenrtiu. Po 1908 
r. nowe ozyirunilkiij doszły do głosiu i falkityiazinie zmieniły obraiz sytbuacjji. Oikires 
analizowany w  tym artykule obejmuje jedmaikiże naijibairdizieó istotną fazę 
csaegoś, oo Ibyło — i iw pewnym sensie madai jest — aaigaidfcowyim ajaiwuskiem 
w  Kościele. Jeżeli ipotanaimy bardziej szczegółowo tnudiną drogę, jaką .przabył 
bip Hodur <w ceto iprzełaimiania iizjolacji PNKK i oaasadinienia jego r  osadzeń do 
sukcesji apostolskiej, 2jroauimiemy lepiej przywódcę tego Kościoła i rolę jaką 
odegraj w  poMao-iaimeryteańslkiej historii Kościoła.

£9. List Hodura do Gula z 8 października 1908, PPAU, 14/9, 437.
20. Lis* Spita do Herzoga z 20 października 1908, PPAU, 14/9, 438.
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1. Wprowadzenie

1.1. Polskie zbory baptystyczne w  Stanach Zjednoczonych

Pierwszy Kościół Baptystów Polskich w  Ameryce —  Kościół Zbawiciela, 
założono w  r  1894 w  Buffalo, New York. W  ciągu następnych dwudziestu 
lat powstało 10 polskich zborów w  Ameryce, liczących łącznie 748 człon
ków ’ . Już w  r 1912 polscy baptyści uczestniczyli w  ogótoosłowiańskiej kon
ferencji baptystów osiedlowych na terenie Stanów Zjednoczonych, która od
była się w  Pound, Wisc. Tam też zapadła decyzja o utworzeniu Zjednocze
nia Baptystów Polskich, które faktycznie zaczęło funkcjonować w  roku na
stępnym 2. I  tak, od r  1913 corocznie Zjednoczenie organizuje swoje własne 
Konferencje, w  których uczestniczą reprezentanci wszystkich polskich zbo
rów, formalnie do Konferencji tej należących 3. Z biegiem lat wzrost liczby

i  Statystyki odnoszące się do liczebności baptystów ujmują jedynie osoby dorosłe, 
które są formalnymi członkami zborów. Dzieci dokąd nie osiągną odpowiedniego 
wieku do chrztu lub „wyznania wiary”  nie są zaliczane do grona członków. Zbory
o których tu mowa powstały w Milwaukee, Found (najliczniejszy, w skład którego 
wchodzą głównie Mazurzy), Chicago, Cleveland, Welmington, Newark, Buffalo, 
Philadelphia i Rochester. Szerzej o polskich baptystach w Stanach piszę w artykule 
pt. Funkcje polskich zborów baptystycznych w środowisku Polonii amerykańskiej, 
w: Przegląd Polonijny, B. Vi — 1980, z. 1.

s. Obecnie Zjednoczenie występuje pod nazwą Polish Baptist Association ot North 
{USA i Ganada) Inc.

3, Zbory zwracały się pisemnie do Bady Konferencji z prośbą o przyłączenie ich 
do tejże Konferencji, na trzy miesiące przed terminem kolejnego spotkania.
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polskich zborów i  ich człotników był jednak relatywnie niewielki i zakończyi 
się z  początkiem lat 1940—łych, od kiedy zaczęto obserwować spadek zâ - 
równo liczby zborów jaik i  ich członków. Spadek liczby członków polskich 
zibocrów baptystycznych w  Stanach wynikał z trzech zasadniczych przyczyn:
1) wyłączenia ze zborów osób, które zachowały się niezgodnie z założeniami 
dogmatycznymi (najczęściej przyczyną był rozwód), 2) przenoszenia się osób 
polskiego pochodzenia do innych zborów, najczęściej niemieckich lub 
amerykańskich oraz 3) śmierci. Przyrost natomiast wynikał w' niewielkim 
stopniu z napływu imigrantów polskich, którzy już w  Starym Kraju należeli 
do kościołów baptystycznych, a głównie z przyłączenia się do tych zborów 
osób, które przybyły do Stanów jako katolicy i tutaj dopiero przechodziły 
na baptyzm. Przejście to najprawdopodobniej wynikało z dwóch generalnych 
przyczyn: 1) wpływu amerykańskiego protestanckiego otoczenia, a co 
waiżnieijsze, 2) podatności niektórych spośród przedstawicieli imigrantów 
polskich, na te wpływy. Potencjalni komwertyci byli bowiem' najczęściej 
imigrantami z miast polskich —  nie reprezentowali więc tradycyjnego wiej
skiego katolicyzmu polskiego, a ponadto posiadali wykształcenie co najmniej 
zawodowe, co umożliwiało im wcześniejsze zajęcie wyższych pozycji spo
łecznych w  środowisku amerykańskim niż mogli 'Osiągnąć 'imigranci polscy 
pochodzący ze wsi i  pozbawieni wykształcenia nawet podsitaiwowego. Po
siadanie wykształcenia i wychowanie w  tradycji miejskiej sprzyjały więc 
większej „otwartości” tych imigrantów na wpływy zewnętrzne i szybszej ak
ceptacji tych elementów, które wydawały się korzystne w  niowej sytuacji 
społecznej, w  jakiej się znaleźli. Równocześnie powodowały bardziej kry
tyczny istaunek do polonijnego Kościoła Rzymskokatolickiego, do tego, 
co mógł on im zaoferować.

W r 1956 było w  Stanach już tylko 7 polskich zborów4. Spadek liczebno
ści polskich ziboTów uwarunkowany był, po pierwsze, specyfiką sytuacji 
polskich zborów wśród Polonii amerykańskiego baptyzmu i  wynikającymi 
stąd konsekwencjami dla charakteru prow adzonej działalności. Pierwsza z 
tych przyczyn odnosi się do trudności, na jakie napotykali polscy baptyści 
usiłujący pozwijać działalność misyjną wśród bardzo nietolerancyjnej rzym
sko—katolickiej Polonii. Po okresie masowej imigracji z Polski do Stanów, 
a więc imigracji, która w  okresie rozbiorów doświadczyła rusyfikację i ger
manizację, w  której świadomości utrwalony już był synonim „Polaka-kato- 
lika” , bairdao trudno było przeciwstawić się wytworzonym wcześniej nie
chętnym podstawom wobec innych wyznań niiż rzymskokatolickie 5.

Druga z wymienionych przyczyn — pozycja polskich zborów baptystyczr-

4. Zbory te istniały w Black Bock, JSlew York, Chicago, Cleveland, Detroit, Erie, 
Philadelphia i Jeden w Toronto.

s. Na temat braku tolerancji środowiska polonijnego patrz: Wolny Chrześcijanin, 
1948 no 9—10, r. V.
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nych w  strukturze foaptyzmu amerykańskiego, wymaga moim zdaniem, 
nieco szerszego omówienia.

1.2. Pozycja polskich zborów baptystycznych w strukturze baiptyzmu ame
rykańskiego

Pozycja ta, to po prostu pełna zależność zborów polskich od amerykań
skich 'Otrgamiizacji baptystycznych, uwidaczniająca się w  następujących fak
tach: 1) kościoły dla baptystów poJskich budowane były pTawie wyłącznie 
przy pomocy środków finansowych pochodzących iod organizacji amerykań
skich, ponieważ grupy baptystów polskich były zbyt mało liczne by sprostać 
tego rodzaju przedsięwzięciom; 2) powyższa zależność w  sposób naturalny 
pociągała za sobą uzależnienie się baptystów polskich pragnących zbudo
wać dla isieibie kościół od zgody Amerykanów; 3) Amerykanie mieli ponadto 
głos decydujący w  kwestii zatwierdzania kandydatury duchownych na 
stanowiska pastorów w  polskich ztoorach; 4) zależność finansowa polskich 
zborów rozciągała się na całokształt podejmowanych przez te zboiry działań
i to ;na rzecz imigrantów polskich (korzystali wówczas z pomocy udzielanej 
przez Home Mission Society), jak i na rzecz Polski (w  tym przypadku pomoc 
finansowa przychodziła of Fioreign Missiom Society). Ponadto, w  Konferen
cjach Zjednoczenia Baptystów Polskich uczestniczyli przedstawiciele Ame
rica Baptist Home Mission Society, Międzynarodowego Seminarium Bap- 
tystycznego w  East Orange, N. J., lokalnych Councils of Churches i  Kon
ferencji Stanowych. Baptyści Polscy czuli się więp zobowiązani przy tej 
oikazji dziękować baptystom amerykańskim za pomoc udzielaną zborom 
pnflsk,im oraz deklarować siwą lojalność. Przykładowo, w  rezolucjach przy
jętych przez Zjednoczenie na Konferencjach w  r 1929, 1937 i  1939 znajduje 
się szereg detklaracji tego typu *.

Równocześnie Zjednoczenie Baptystów Polskich podejmowało szereg wy
siłków mających na celu usamodzielnienie zborów polskich, 'mimo relatyw
nie znikomej liczebności ich członlków, przede wszystkim od pomocy finan
sowej baptystów amerykańskich. Niestety wysiłki te, z nielicznymi wyjąt
kami’  nie doprowadziły do spodziewanych rezultatów. Co więcej, z po
czątkiem lat 1930-tych, Home Mission, Society rozpoczęło akcję, mającą 
na celu bądz zupełnie likwidowanie niesamodzielnych pod względem finan
sowym zborów polskich, bądź przekształcenie ich w  tzw. Christian Centres
o charakterze czysto amerykańskim. W kontekście tych ostatnich posunięć 
opisane wcześniej deklaracje wdzięczności i lojalności nabierają charakteru 
deklaracji wymuszonych przez sytuację obiektywnej zależności.

Próby uniezależnienia się od organizacji amerykańskich przybierały albo

•. Patrz: Protokoły Konferencyjne z tych lat.
1. Samodzielność taką zdołał osiągnąć w r 1945 zbór w Buffalo.
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formę ściślejszej współpracy z kościołami baptystyczmymi innych grup 
etnicznych pochodzenia środkowoeuropejskiego, a przede wszystkim ze 
zborami 'rosyjsko— ukraińskimi e, albo z innymi polskimi kościołami pro
testanckimi funkcjonującymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Przykła- 
dem może tu być przystąpienie Zjednoczenia Baptystów Polskich Pro
testantów w  Ameryce, jednoczącej siedem polskich kościołów protestan
ckich, a mającej ma celu „zgrupowanie polskich protestantów w  Ameryce 
dla podkreślenia (....) w  świecie amerykańskim, że nie wszyscy Polacy są 
rzymskimi katolikami, dotarcie do sfer amerykańskich protestantów...” ’ , aby 
znaleźć wśród nich oparcie, które umożliwiałoby rozwijanie dalszej dzia
łalności w  środowisku Polonii, oraz na rzecz Polonii. Duszpasterze pol
skich zborów baptystycznych już lod r 1924 należą do Federacji Księży Pol- 
slkich Protestantów w  Stanach. Ponadito, .od lat 1940—tych Zjednoczenie 
Baptystów Polskich w  Ameryce należy do Światowego Związku Baptystów
i  wysyła swoich przedstawicieli na Światowe Kongresy Baptystów, a także 
uczestniczy w  Międzynarodowych Konferencjach Kaznodziei Baptystycznych 
odbywających się na terenie Stanów10.

Od r. 1914 baptyści polscy w  Stanach rozpoczęli starania o utworzenie 
polskiego seammarinm duchowego, w  ikrtórym mogliby się kształcić przyszli 
przywódcy zborów polskich. Od r. 1917 istniało w  Chicago słowiańskie semi
narium baptystyczne —  Missiomary Training School, dla studentów pięciu 
narodowości, ale ze względu na małą liczbę studentów w  latach 1920—tych 

'zostało ono włączone do amerykańskiego Seminarium w  East Orainge. W 
latach 1927— 1932 baptyści polscy pragnący podjąć pracę w zborach studio
wali więc w  tamtejszym seminarium, w  oddziale polskim. Oddział ten uległ 
jednak irówneż likwidacji i w  latach 1933— 1937 funkcjonowało Polish Ba  ̂
ptist Semiinairy przy Northwestern Baptist Seminary w  Chicago. W r 1937 
taikże ten oddział przestał istnieć i  odtąd baptyści polskiego pochodzenia 
mają możność studiowania w  ogólnoamery kańskich seminariach bapitystycz- 
nych, w których nie ma podziałów pod względem pochodzenia etnicznego 
studentów11.

Baptyści poilscy w Stanach założyli kilka organizacji o zasięgu ponadzbo- 
roiwyim, a także zajmowali się działalnością wydawniczą. W  porównaniu z 
liczbą i różnorodnością organizacji zakładanych przez katolików polskiego 
pochodzenia, a 'także w porównaniu z liczbą wydawanych przez nich publi-

s Np. w Konferencji Zjednoczenia w r 1910 uczestniczyli przedstawiciele zborów 
rosyjsko-ukraińskieh oraz Ukraińskiej Ewangelizacyjnej Konwencji Baptystycznej
i  Rosyjsko-Ukraińskiego Zjednoczenia Baptystów.

9. Wolny Chrześcijanin, 1951 no 4, r. Vm.
10. Światowy Związek Baptystów od r 1911 i jednoczy współcześnie 22 min wyz

nawców. O udziale Zjednoczenia w Kongi esach patrz: Wolny Chrześcijanin numery 
z lat 1940-tych.

u. Obecnie funkcjonuje na terenie Stanów 27 Seminariów Baptystycznych.
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kaeji, działalność polskich baptystów była w  tym względzie dardzo ograni
czona.

Polskie zbory baptys tyczne w Stanacn , wraz z dopełnianiem się procesu 
asymilacji Polonii, podlegały ewołuicji w  której zarysowują się następujące 
fazy: 1) od i  1894 do 1929 — faza zakładania i funkcjonowania zborów 
polskich, posługujących się w  swojej pracy wyłącznie językiem polskim;
2) od r 1929 do 1944 — faza zborów amerykańsko—polskich, posługujących 
się zarówno jeżykiem polskim jak i  angielskim; 3) od r 1944 do początku 
lat 1960—itych — okres coraz pełniejszej amerykanizacji zborów polskich, 
które pracowały wówczas wyłącznie już w  języku angielskim oraz 4) od po- 
cząitku lat 1960— tych okres próby, bezowocnej zresztą, „repoilonizacji” tych 
zborów ' 2. Z biegiem czasu podlegały więc one transformacji od zborów 
czysjto polskich w swym charakterze do. zborów amerykańskich.

1.3. Funkcje polskich zborów baptystycznych w  Stanach

Przemiany polskich zborów baptystycznych pod względem ich charakteru 
powiązane były ściśle, z jednej strony z obiektywnie realizującym się pro
cesem asymilacji Polonii, z drugiej zaś — i temu właśnie zagadnienu chcia
łabym poświęcić tu nieco uwagi— z funkcjami założonymi i  faktycznie 
realizowanymi przez te zbory w środowisku swoich członków, szczególnie 
jeśli chodzi o funkcje pazareligijne.

Ideologię realizowaną przez polskie zbory haptystyczne w zakresie tych 
właśnie funkcji można wyrazić słowami Paula Foxa z jego pracy z r. 1922 1S:

) Działacze religijni, którzy pracują wśród Polaków lub jakiejkolwiek 
innej grupy imigrantów muszą reprezentować amerykański pusikt widzenia 
(....) muszą identyfikować się całkowicie z życiem swojego narodu i muszą 
z sympatią podzielać jego poglądy i aspiracje. Równocześnie jednak muszą 
doskonale znać historię Ameryki, instytucje religijne, społeczne i polityczne, 
muszą rozumieć życie amerykańskie w  jego wszystkich fazach, jego ducha
i idealizm; muszą w  pełni sympatyzować z amerykańskimi tradycjami i ce
lami, aby byli w  stanie interpretować je dla swego ludu, by lud ten nie

i:. W pierwszej z wyróżnionych faz, za datę początkową przyjęłam rok założenia 
pierwszego polskiego zboru baptystycznego na terenie Stanów. W drugiej — Konfe
rencję Zjednoczenia, podczas której przyjęto rezolucję o konieczności wprowadzenia 
w zborach polskich kazań w języku angielskim (patrz: Protokoły Konferencyjne z 
r. 1937 i 1939). Faza trzecia natomiast rozpoczyna się od momentu, gdy Polski Koś
ciół Baptystyczny w Milwakue, Wisc. jako pierwszy, powołał na stanowisko swego 
pastora duchownego niepolskiego pochodzenia i  w swej pracy przeszedł wyłącznie 
na język angielski (patrz: Wolny Chrześcijanin no 9 i 10 z r 1944 oraz no 5 z 
r 1954). Ostatnia faza — czwarta rozpoczęła się wraz ze zmianą w Stanach poglądów 
na temat asymilacji, amerykanizacji i  etniczooścl. Szerzej na ten temat patrz: arty
kuł w Przeglądzie Polonijnym, op. cit.

1J. Paul Fox, 'Poles in America, 1922.
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pozostał na zawsze obcy w  obcym kraju” . Naczelnym zadaniem, jakie pol
skie zbory baptystyczne stawiały sobie w Stanach w zakresie działalności 
pozareliigiijnej, było przygotowanie członków zborów, a przede wszystkim 
młodzieży do bezkonfliktowego wejścia do społeczeństwa amerykańskiego
i Stania isię integralną częścią tego narodu. Amerykanizacja była tu rozu
miana w sposób najbardziej zbliżony chyba do koncepcji anglo—konformiz
mu. Aby stać się Amerykanami, polscy baptyści, spełniając już dwa warun
ki, tzn. będąc White i Protestant, mieli za zadanie jedynie przezwyciężyć 
te cechy, które odróżniały ich od Anglo—Saxons. Musieli więc jak najszyb
ciej poznać język angielski, nauczyć się korzystać z instytucji i organizacji 
amerykańskich , zdobyć amerykańske wykształcenie i poprzez wszystkie 
te działania zapewnić sobie awans nie tylko ekonomiczny, ale co ważniej
sze, społeczny.

Zadania te realizowane były poprzez następujące przedsięwzięcia: 1) nie 
tworzono przy zborach szkół na wzór szikół parafialnych i  kierowano dzieci
i młodzież do amerykańskich szkół publicznych lub protestanckich, aby 
przyspieszyć proces uczenia się języka', a co istotniejsze, proces poznawania
i przystosowywania się do środowiska amerykańskiego; 2) organizowano 
przy zborach tzw. „szkoły jeżyka angielskiego i obywatelstwa amerykań
skiego” , które miały służyć głównie dorosłym członkom zborów i być 
instytucją, dzięki której mogli się oni zapoznać z językiem, a także pod
stawowymi założeniami konstytucyjnymi ich nowej ojczyzny, oraz zasada
mi funkcjonowania istniejących tu instytucji społecznych; 3) organizowano 
pogadanki i odczyty naukowe na temat społecznych i  politycznych proble
mów Ameryki; 4) przechodzono w  działalności zborów na język angielski, 
co z jednej strony było farmą przystosowania się zborów do obiektywnie 
zachodzącego procesu amerykanizacji członków, z drugiej zaś — sprzyjało 
temu procesowi.

Ale amerykanizacja to nie tylko znajomość języka angielskiego, zasad 
konstytucyjnych, czy też zasad funkcjonowania instytucji i organizacji 
amerykańskich. To także awans ekonomiczny, a przynajmniej podniesienie 
poziomu materialnego imigrantów do granicy, która umożliwiałaby im 
start w kierunku awansu społecznego. Ideologia polskich baptystów w  Sta
nach, odnosząca się do problemów ekonomicznych i społecznych wyrażana 
była w  rezolucjach przyjmowanych przez zjednoczenie na kolejnych Kon
ferencjach. I  ta, począwszy od ogólnej deklaracji z r. 191314, w  której 
przyjęto, że „Chrześcijanin nie powinien zajmować wrogiego stosunku wobec 
tej klasy ludzi, którzy dążą do polepszenia bytu roibołtndlka..”, w r 1934 przy
jęto, 'rezolucję, iż „Wobec nieustającego kryzysu ekonomicznego (...) starać 
się będziemy w Zborach naszych (...) wspierać się wzajemnie duchowo i

u. Z referatu pt. Stosunek Chrześcijania do socjalizmu, wygłoszonego podczas 
Konferencji w  r 1913.
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materialnie (...). Jednocześnie łączymy się i  łączyć będziemy z wszelkim 
szczerym ruichem robotniczym, który stara się o sprawiedliwość zie strony 
pracodawców, jak skrócenie godzin pracy, .o przynajmniej minimalną za
płatę i o pensję zabezpieczającą starsze lata <...) .Jako polscy baptyści łą
czymy się z całą naiszą denominacją w stanowczym wystąpieniu przeciw
i potępieniu wszelkiej wojny jako drogi do złagodzenia nieporozumień i 
rozsterek międzynarodowych. Starać się będziemy popierać wszelki r.uich 
pokojowy*415. Aktualność swoich założeń, potwierdzają raz jeszcze np. w 
rezolucji z  r. 1939: „Zważywszy dążenie ludu pracującego w  iego walce
o lepsze warunki pracy i bytu, wyrażamy swoią solidarność z tymi dąże- 
niama...“ 1S. Polscy baptyści popierali więc wszelkie farmy aktywności ma
jące na celu poprawę bytu materialnego imigrantów.

Oprócz działań mających służyć jednemu celowi — 'Wykształceniu dro
giego i dalszych pokoleń polskich baptystów „na poziomie d w  duchu ame
rykańskim", przystosowaniu tych pokoleń do wejścia w  środowisko ame
rykańskie i stania się pełnoprawnymi członkami narodu amerykańskiegio, 
polskie zbory podejmowały też szereg działań, których celem było za
chowanie świadomości etnicznej wśród członków. Nie była to, 00 prawda  ̂
walka o separatyzm etniczny — charakterystyczna dla polonijnego Ko
ścioła Rzymskokatolickiego, ani też działalność dająca priorytet sprawom 
narodowościowym — jak to było w  przypadku Polskiego Narodowego Ko
ścioła Katolickiego w  Stanach, ale po prostu akcja, na rzeoz podtrzymania 
znajomości języka polskiego, elementów kultury polskiej ii więzi ze Sta
rym Krajem. Działania tego typu zdominowane jednak zostały zupełnie 
przez ri Ki-atonia na rzecz amerykanizacji i w efekcie polskie zbory albo 
zostały zupełnie rozwiązane albo przekształciły się w wieloetniczne Zbory 
amerykańskie.

2. Pierwszy Zbór Baptystów Polskich w Chicago

2.1. Sjpofeozny kontekst założenia zboru i jego lokalizacja

Baptyści polscy rozpoczęli działalność misyjną na terenie Chicago już 
w  r. 1900, a więc jeszcze przed formalnym powstaniem samodzielnego 
polskiego zboru. Decyzję o założeniu takiego zboru podjęto 26 V I I I1914 r. 
podcaas zebrania członków Misji Polskich Baptystów pod przewodni
ctwem (kaznodziei A. Bendzuili17. Wybrano wówczas pięcioosobowy za

15. Protokoły Konferencyjne z r 1934.
16. Protokoły Konferencyjne z r 1939.
17. Patrz: Day Book, Księga Zboru Pierwszego Baptystycznego Kościoła Polskiego 

w Chicago, m . 2621 North Fairfield St., Chicago, III. Brak sprawozdań z r 1926, 1928, 
1929 i  1930.
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rząd przyszłego izbowi, delegację na posiedzenie Konsulu 18 i przyjęto 
tymczasową nazwę Pierwszy Polski Baptyski Kościół w Chicago. III. Po
siedzenie Konsulu odbyło się 16XI1914r. pod przewodnictwem Suipreden- 
ta Misji Krajowej i dwóch sekretarzy tej Misji. Obecnych było 34 delega
tów z 23 kościołów baptystycznych oraz XI członków przyszłego polskiego 
zboru. J. Mejer — przedstawiciel Polskiej Misji Baptystycznej w Chicago 
zapoznał zebranych z działalnością Misji od r. 1900 i drogą głosowania za - 
twiendaolno formalne założenie Pierwszego Zboru Braci Polskich Bapty
stów w  Chicago.

W dziejach Pierwszego Zboru wyróżnić można dwa zasadnicze okresy: 
pierwszy, od r. 1914 do 1954, a więc od założenia zboru do zakupienia wła
snego budynku kościelnego i drugi, od r. 1954 do a*. 1977 (kiedy prowadzi
łam tam badania). Pierwszy, trwający trzydzieści lat, był okresem walka 
polskich baptystów o budynek, w  którym mogliby rozwijać swoją dzia
łalność, bairdizo częstych zmian przywódców Zboru oraz zmagań z kłopo
tami finansowymi. Kościół, w  którym nastąpiło założenie Zboru przy ul. 
Augusta w  Chicago, był budynkiem wspólnym dla baptystów polskich 
i słowackich. Terminy zebrań i nabożeństw, remonty kościoła, opłaty za 
światło i opał, były p ła szczy zn ą  stale zaostrzających się konfliktów między 
przedstawicielami obu grup. W r. 1917 powołano więc w Polskim Zborze 
Komitet Budowy Kościoła, którego zadaniem było uzyskanie zgody „braci 
Amerykanów1' na kupno lub budorwę własnego kościoła i zdobycie od nich 
koniecznych na ten cel środków finansowych. Wysiłki Komitetu nie przy
niosły jedinak rezultatów i od 1918 r. polscy baptyści w  Chicago spotykali 
się w  wynajętym pomieszczeniu teatralnym. Nowy Komitet, powołany w  
c. 1920 zdołał skłonić Home Mission Society do kuipna parceli pod kościół 
polski ale do budowy tego kościoła nie doszło19. Ponieważ opłaty za wy
najmowanie pomieszczeń teatru obciążały zbytnio kasę Zboru, baptyści 
polscy nadal zmuszeni byli — aż do r. 1932 — korzystać wspólnie z bap
tystami sławaokimi z budynku pr2y ul. Augusta. W latach 1932—34 Zbór
— na skutek konfliktów ze Słowakami — przeniósł się do Tempie Baptist 
Church (przy ul. Cortlamd. Kłopoty finansowe, konflikty wewnętrzne i spa
dek aktywności Zboru w  tych latach stały się podstawą decyzji, jaką pod
jęło Home Mission Society, by zlikwidować ten Zbór jaiko samodzielny 
Zlbór polski i przekształcić w  American Christian Cenifcre. Dopiero od 
r. 1940 „niewielka i  borykająca się po latach przykrych doświadczeń gru
pa członków z istniejącego kiedyś dużego Kościoła Polsikich Baptystów,

18. Konsul to zgromadzenite delegatów z różnych kościołów baptystycznych, Które 
stanowiło instytucję formalnie zatwierdzającą powstanie nowego zboru. Zwoływany
był przez listy, jakie zarząd nowo powstającego zboru kierował do zarządów poszcze
gólnych kościołów.

19. Była to parcela przy ul. Bice, kupiona za 7 500 dolarów, przy czym wkład człon
ków zboru wynosił tylko 1 500 dolarów.
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nie mając własnego koścdoła(...) zorganizowana w  Kościół Wolnych Chrze
ścijan znalazła pomi eszezemie -dla swych nabożeństw w  Domu Społecz
nym (Laird Community House, przy ul. Diviisdon)“ 20. Z gościnności tego 
domu baptyści polscy korzystali do r. 1950. W r. 1946 dokonali, co prawdą, 
nieoficjalnego otwarcia kościoła polskiego przy ul. George i Laverque. Po
legało to na odprawieniu nabożeństwa polskiego w  tym kościele „w  celu 
wypróbowania okolicy", przekonania się, czy lokalizacja jest dobra i  czy 
w związku z tym kościół ten kupić21. I tym razem jednak do kupna ko
ścioła nie doszło. W r. 1950 baptyści polscy odprawili wspólne nabożeń
stwo poLsko-ameryfeańskie w kościele przy ul. Lavondale, w  którym spo
tykali się później do r. 1954. „Od chwili przeprowadzenia się do nowego 
lokalu w nowej dzielnicy (tj. przy ul. Lavondale — B.L.) Kościół Polskich 
Baptyistów(...) postępuje naprzód ae zwiększonym ożywieniem i z powięk
szoną liczbą nowych przyjaciół i sympatyków, spośród których coraz to 
więcej nowo przybyłych wysiedleńców bierze udział"23. Ożywienie dzia
łalności Polskiego Zboru skłoniło American Baptist Home Mission Sociefty 
oraz Chicago Baptist Assodaition do udzielenia temu Zborowi poparcia 
finansowego i umożliwienia odkupienia od szwedzkiego zboru zielono
świątkowców budynku kościelnego przy ul. North FairfieldJ3. Od r. 1954 
Pierwszy Kościół Baptystów Polskich kontynuuje swoją działalność w  tym 
budynku, jako The Chmrch of Our Saviour.

Pierwotnie Zbór — choć nigdy nie miał wyznaczonych granic teryto
rialnych — skupiał osadników polskich, którzy osiedlili' się w  Chicag©' w 
granicach ulic Hailsted, Grand, Western i North. W latach po drugiej woj\- 
nie światowej, obsza/r zaaniesizkiwany przez ■członków Zboru .znacznie się 
poszerzył: „granicą” wschodnią pozostała uil. Halsted, natomiast północna 
przesunęła się do ul. Diversey, zaichodnda do: Cicero, a południowa, aż dio 
ul. Roosevelit. Członkowie Zboru zaczęli przenosić się, szczególnie od lat 
1960-tych dalej, głównie w kierunku północno-zachodnim miasta i osiedlać 
na terenach podmiejskich.

W roku formalnego ukonstytuowania się Pierwszego Zbariu jego przy
wódcą był A. Bendzulła. Po jego rezygnacji, od r. 1915 do r. 1940 przywód
cy zmieniali się bardao- często i albo rezygnowali sarni, albo odwoływani 
byM z urzędu przez członków Zboiriu(24). Przyczyną tego stanu (rzeczy były 
konflikty między członkami zarządu Zboru, konilikty z baptystami słowa
ckimi oraz brak jmioiżliwości zdobycia poparcia Home Mission Society. Sta
ła się to zresztą jednym z czynników, jakie złożyły się na upadek Zbom w 
latach 1930-tych. Pierwszym pastorem, który podjął się podźwignięcia Zbo-

Wolny Chrześcijanin, XII 1946, r. HI no 10.
>1. Wolny Chrześcijanin, IX  1946, r. m  no 9, s. 14. 
u. Ibidem, I 1951 r. vm no 1, s. 5.
*3. Ibidem I—n  1955, r. XII, no 1/8. 
s*. Day Book, op. cit. z lat 1914—1934.
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nu był Jani Gilewicz, który spratwotwał itu urząd fcaizmodzied w  laifcaoh 1940— 
—1950(25). Od r. 1951 jego miejsce zajął E. L. Golonko, który w  r. 1957 
przyłączył Zbór chicagowski .do Konwencji Południowej(26). Oznaczało to', 
że od tej pory Zbór zaczął identyfikować się z baptystami amerykańskimi
o bardziej liberalnych poglądach religijnych i organizacyjnych. Od r. 1963 

.do chwili ofoecmietj urząd pastora Zboru sprawuje Ifranciszek Włoch(27).
Sytuacja finansowa Zboru, w laitaeh bezpośrednio po jego założeniu była 

bard2»  trudna. W r. 1921 ikryizys finansowy był taik wielki, że brak było 
środków na opłacanie podróży 'delegata Zboru na doroczną Konferencję 
Zjednoczenia, do której Zbór należał już w  r. 1918. Zaistniała nawet ko
nieczność sprzedaży pianina. W latach 1930-tych kryzys ekonomiczny w 
Chicago, bezaroibocie, odbiły się także na sytuacji materialnej Zboru i rów
nież stały się jedną z przyczyn jego zupełnego upadku w  tym okrsie. Sy
tuacja finansowa zboru zaczęła się jednak stopniowo poprawiać od r. 1940, 
a szczególnie po drugiej wojnie światowej.
2.2. Charakterystyka społeczności należącej do Zboru

Pierwszy Zbór Baptystów Polskich w  Chicago założony został przez 23 
osoby. Liczba członków Zboru, przez cały okres jego istnienia wahała się 
w  granicach 50—60 osób. Najwyższą liczbę członków posiadał Zbór w la
tach 1950-tych. Było to wynikiem osiedlania się w jego sąsiedztwie i przy
stępowania doń imigrantów pochodzenia polskiego przesiedlonych z Nie
miec. Spośród imigrantów przybywających bezpośrednio z Polski do Zboru 
przyłączyły się tylko 2 osoby. Z biegiem czasu liczba członków Zboru za
częła jednak sfpadać i dopiero od lat 1960-tych daituje się jej ponowny 
wzrost. Spadek liczebności członków w drugiej połowie lait 1950-tych spo
wodowany był przenoszeniem się imigrantów polskiego pochodzenia, z  o- 
fcresu po drugiej wojnie światowej do okolic podmiejskich. Wzrost popu
lacji Zboru w latach 1960-tych — to wynik stawiania się przez ten Zbór

25. Od r 1944 pastor Gilewicz był redaktorem Wolnego Chrześcijanina.
26. Decyzja ta wynikała z osobistych problemów pastora Golonki, który sarn 

będąc człowiekiem rozwiedzionym chciał utrzymać swój urząd pastora. Konwencja 
Południowa — Southern Baptist Convention istnieje od r 1845 i Jednoczy baptystów 
z£ stanów południowych. Konwencja Północna — Northern Baptist Convention ist-. 
uleje od r 1907, od r 1950 została przemianowana na American Baptist Conyention, a 
od r 1972 —American Baptist Churches in the United States of America. Patrz Wol
ny Chrześcijanin IV  1951, r. v n i, no 4, p. 6—9.

« .  Pastor F. Wioch urodził się w  r 192Ó w Żółkwi a ochrzczony został w r 1937 w 
Bawię Buskiej. W końcu lat 1970-tych był wiceprezesem zjednoczenia Baptystów 
Polskich, prezesem Polskiego Ewangelicznego Towarzystwa Misyjnego w Chicago, 
redaktorem pisma Przyjaciel i  redaktorem emitowanych w Chicago od r 1955 pro
gramów dla polskich baptystów osiedlonych w Ameryce południowej, programów 
nadawczych w Monte Carlo dla Polski, a od r 1959 — półgodzinnego programu w ję
zyku polskim dla baptystów chicagowskich pt. „Głos o Ewangelii Chrystusowej”  
i  piętnastominutowego programu „Dobra Nowina”  (patrz: Wolny Chrześcijanin, nu
mery z r 1949 i 1951 i Przyjaciel IX  1970, no 7—9, r. XV).
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zborem wieloetnicznym, przyłączania się <ło niego osób niepolskiego pocho
dzenia, a taikże przystępowania do Zborni drugiego pokolenia imigrantów 
polskich. Fakt, że liczba członków Zboru przez wiele lat utrzymywała się 
na mniej więcej tym saimym poziomie wynikał z dwóch zasadniczych przy
czyn: 1) nie przystępowania do Zboru do lat 1960-itycih drugiego1 (pokolenia 
imigrantów polskich oraz 2) równoważenia liczby osób przystępujących do 
Zboru przez liczbę osób Zbór opuszczających. Opuszczenie Zboru następo'- 
wało zazwyczaj — <pcxza oczywistymi przyczynami, jak śmierć czy choro
ba, na skutek skreślenia z listy lub wyłączenia ze Zboru osób, które popeł
niły określone przewinienia(28), na sikuitek wyprowadzenia się z Chicago 
lub z okolicy Zboru, a także przejścia do zboru niemieckiego lub amery
kańskiego. Generalnie, w latach 1919—1970 wśród osób, fetóre Zbór opuściły 
21,4 proc. — zostało wykluczonych z groma członków Zbanu, 30,1 proc. 
zmarło a 48,5 proc. opuściło Zbór na własne życzenie.

Dokumenty .istniejące psrzy Zbotrze nie pozwalają na dokładne odtworze
nie miejsca urodzenia członków w poszczególnych latach jego istnienia. 

x Wiadomo jednaik, iż założycielami Zboru byli osadnicy polscy z terenów 
Wilenszczyany, a także z obszarów wschodniej Galicji — tych, które po 
drugiej wojnie światowej przyłączone zostały do Związku Radzieckiego. 
Miejsce urodzenia osób należących do Zboru po (drugiej wojnie światowej, 
to w latach 1950—1960 najczęściej Lwów, Brześć, Rzeszów, Kraków, Lub
lin, Łódź, Warszawa, Białystok; w latach 1960—70. Kraków, Zamość, Wro
cław, Łódź, a w laitach 1973—75: Lublin, Łódź. Członkami Zboru byli więc 
przede wszystkim mieszikańcy miast i miasteczek, robotnicy i przedstawi
ciele inteligencji polskiej, a proporcje ludności pochodzenia .wiejskiego by
ły nieznaczne(29). Większość członków Zboru, przez cały otkires jego istnie
nia, to osoby urodzone w Polsce, co świadczy o tym, że Zbór był i pozostał 
Zborem pierwszej generacji imigrantów polskich. Drugie pokolenie wycho
wane i wykształcone w duchu amerykańskim Zboru odchodziło i prze
nosiło s;ę do zborów amerykańskich (30).

Prócz założycieli Zboru, (którzy przybyli z Polski jaiko członkowie pol
skich (kościołów baptystycznych, dó Zboru należały głównie osoby które 
docierały do Stanów jaiko rzymscy katolicy i tutaj dopiero przechodziły 
na bap'tyzm(31). Po drugiej wojnie światowej do Zboru przystąpili tafcże 
przesiedleńcy z Niemiec, którzy tam właśnie przyłączyli się do kościołów

28. jak  np. brak aktywności, nieodpowiednie prowadzenie się, rozwód z własne] 
winy, itp. Patrz sprawozdania z Day Boofc, op. cit., z r 1918 1 z lat 1920-tych.

29. Księga rejestracyjna członków Polskiego Kościoła Baptystów w  Chicago, 1X1. 
dla lat 1951—1976.

so. Wg. danych zawartych w Day Book i Księdze rejestracyjnej, wśród członków 
Zboru w latach 1919—1975 osoby urodzone w  Polsce stanowiły 75,30/0, w  stanach —
18,%, w Niemczech — 3,7% a w Rosji — 2,5%.

si. Wśród osób ochrzczonych poza Polską, Stanami zjednoczonymi 1 Niemcami 
podano również Brazylię i Argentynę.
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baptystycznych. Wiek osób należących do tej ostatniej .kategorii był ge
neralnie nisiki, gdyż wśród osób, które przystąpiły do Zboru w laitach 
1950—1865, 65 proc. stanowiły osoby w wieku pomiżeji 30 lat. Ogólnie jed
nak, w latach 1919—1975 wśród przystępujących do Zboru, 47 proc. stano
wiły osoby w  wielku lat 30, a 53 proc. osoby powyżej tej granicy. ZlbÓT 
Skupiał więc przede wszystkim osoby starsze i proporcje dzieci i młodzieży 
przystępującej do Zboru nie odpowiadały proporcjom, jaką stanowiły -ane 
w środowisku -ezfaników, w  wyniku jego normalnego rozwoju. Jest to jesz- 
eze jednym wskaźnikiem świadczącym za tym, że młode pokolenie imi
grantów polskich nie przystępowało do grona c.złoników Zboru. Przenosiło 
się ono, wraiz z awansem ekonomicznym i społecznym do okolic podmiej
skich i choć zgodnie z zasadami religii bapitystycznej obowiązane było za
brać ze sdbą swych rodlziców, ci ostatni najczęściej woleli pozostać w oko
licy, w które się pierwotnie osiedlili. Sytuacja ta determinuje stmikturę po
koleniową, a tym samym strukturę wieku członków Zboru.

Od lait 1960-tych, a więc odkąd datuje się wzrost liczby członików Zboru, 
wśród nowo wstępujących zaczynają przeważać osoby w kategorii wieku do 
lat 20, a więc dzieci i młodzież (51,5 proc.). Co więcej, są wśród; nich osoby 
urodzone na terenie Chicago. Populacja- członików Zboru powiększa się 
więc w tych latach na skutek przystępowania do Zboru drugiego pokole
nia imigrantów polskich. Sądzę, że jest to uwarunkowane faktem, iż Zbór 
ten jest jiuż teraz zborem amerykańsikim i młode pokolenie Amerykanów 
polskiego pochodzenia nie uważa go za „obcy”, ale swój — amerykański. 
Z drugiej jednak strony, okolice, w których znajduje się Zbór nie są już 
teraz ,,dzielnicą polsiką”. Do Zbotnu należą — jako fanmailni członkowie lub 
sympatycy — osoby reprezentujące siedem różnych grup etnicznych. Jed
ną z głównych przyczyn przystępowania przez nich do Zboru są małżeńst
wa międzyetnidzne, iktórych zdaniem paistora Włocha, jest obecnie w  Zbo
rze około 40 proc. Jest to proporcja znaczna i świadcząca o postępującej 
amerykanizacji Zboru także w tym aspekcie.

Populacja członków Zboru, względnie jednolita w okresie od jego zało
żenia do lat 1960-tyich, zaczyna się współcześnie różnicować. Ptrócz pierw
szego pokolenia imigrantów polskich, głównie ludzi starszych, należą do 
Zboru obecnie także przedstawiciele pokolenia drugiego, a taikże osoby 
niepolskiego pochodzenia. W ostatnich latach różnicuje się więc struktura 
wieku, struktura etniczna członków Zboru, ale struktura wyznaniowa po
zostaje niezmieniona-. Zasady reli-gii -baptystycanej nie dopuszczają możli
wości małżeństw międzywyznaniowych i osoby, iktóre wchodzą w związki 
małżeńskie z przedstawicielami innych wyznań wykluczane są ze Zboru. 
Zmianom w  zaiknesie cech charakteryzujących członików Zboru towarzyszą 
przemiany zakresu i charakteru działań podejmowanych przez ten Zbór.
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2.3 Szkoły przy Pierwszym  Zborze

Przy Pierwszym Zborze Baptystów Polskich w Chicago nigdy nie było 
pełnowymiarowej dziennej szkoły, analogicznej do szkół parafialnych funk
cjonujących przy parafiach rzymskokatoliickicih. Dzieci polskich baptystów 
uczęszczały do chicagowskich szkół publicznych lub protestanckich. Powo
dem Lego staniu rzeczy nie były jednak tylko kłopoty finansowe, ale prze
konanie baptystów o konieczności kształcenia- młodego pokolenia ,jna pozio
mie amerykańskim i w duchu amerykańskim” .

Pierwszą szkolą, jiaka zaczęła funkcjonować przy Zborze od 1918 t. była 
siZkółka niedzielna, która do r. 1932 prowadzona była w języfku polskim, a 
później już tylko w angielskim. Od 1920 r. wprowadzono podział dzieci 
nia dwie grupy: dzieci młodszych i starszych, a także osobne zajęcia dla 
dorosłych, w podziale według kategorii płci. Z biegiem czasu, ze względu 
na zmniejszającą się liczbę chętnych, działalność tej szkółki trzeba jedinak 
było ograniczyć. W r. 1957 do szkółki ponownie uczęszczała spora- liczba 
dizieci i młodzieży (76 osóib), a w latach 1970 wznowione zostały w niej 
asofone .kursy w  języku polskim i angielskim. Na te pierwsze uczęszcza 
około 15—20 osób starszych, na drugie — 15 osób z grona (młodzieży i 30 
dizieci. Na .kursy polsikde uczęszczają wyłącznie przedstawiciele -pierwszej 
generacji imigrantów polskich, na drugie — około 20 proc. osób polskiego 
pochodzenia, a reszta — to dzieci i młodzież pochodzenia greckiego, arab
skiego, indonezyjskiego, murzyńskiego, itp.

W latach 1922—1932 funkcjonowała przy Zborze Szkoła Języka Polskie
go, któretj działalność została przerwana aż do lat 1970-łych. Obecnie lekcje 
języka polskiego prowadzone są przy Zborze ale na zasadzie lekcji indywi
dualnych, nieregularnych, dla tych spośród młodego pokolenia imigrantów 
polskich, którzy wybierają się iz wizytą do Starego Kraju. Nie jest to jed
nakże szkoła w  pełnym tego słowa znaczeniu.

W okresie od r. 1940 do 1950 członkowie Ziboru uczęszczali natomiast do 
Szkoły Języka Angielskiego i Obywatelstwa Amerykańskiego, w  której 
można było uzyskać wiedzę na temat historii Stanów Zjednoczonych, kon
stytucji amerykańskiej oraiz funkcjonowania podstawowych instytucji w 
tym kraju. Do sakoły tej uczęszczało średnio 20 osób rocznie<32). Ponieważ 
zajęcia odfbywały się w Domu Społecznym przy ul. Division, z  biegiem czai- 
siu zaczęli ,na me uczęszczać także przedstawiciele innych grup etnicznych.

Kolejny typ szkoły, jaki istniał przy Zborze, to itzw. Szkoła Wakacyjna, 
prowadzona przez członków Zboru w ostatnim tygodniu czerwca i przez 
lipiec. W okresie wakacji letnich, pod opieką nauczycieli, dzieci członków 
Zboru mogły tu zdobywać umiejętności w zakresie robótek ręcznych, czy
tać Biblię, uczyć się śpiewu pieśni religijnych, a także uczestniczyć w za-

3i. Kursy te organizowane były przez Polski Uniwersytet Ludowy, a Zbór się do 
tej działalności aktywnie przyłączy! .
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bawach i wycieczkach. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach przed
południowych. Obecnie, w  laitach 1970-itych z zajęć w :tej szkol© korzysta 
oikoło 80 dizieci różnych narodowości.

SzKoły funkcjonujące przy Zbotrze miały więc wyłącznie charakter szkół 
uzupełniających, zarówno dla dzieci i młodzieży uczęszczających dio szkół 
publicznych lub protestanckich, jak i dla dorosłych członków Zboru.

2.4.- Organizacje przy Pierwszym Zborze

iPrzy Pierwszym Zborze Baptystów Polakach bralk było organizacji o cha
rakterze liturgicznym, wychowawczo-ikształcenioiwym oraz ekomomiczno-
- społecznym. Te, które przy Zborze funkcjonowały pogrupować można 
według następujących kategorii:

a) rekreacyjno-towarzyskie: Chór (liczący obecnie 14 osób), Polish Bap- 
tisit Youth Felloiwship (obecnie Yoiung Peopłe Circle liczące 12 członków), 
Single Under the Sun (też organizacja młodzieżowa), Teatr (w latach 1960 
—1972), Puppet Show (w latach 1970-:tych);

b) charytatywnie: Kółko Niewiast, Kółko Szycia, Kółko Mężczyzn;
c) administracyjne: Zarząd Zboru i „Trustees”.
Liczba organizacji istniejących przy Pierwszym Zborze była więc nie

wielka i skupiały one bardzo niewiele osób. Było to wynikiem małej licz
by członków Zbotru, a także tendencji włączania się baptystów do organi
zacji baptystycznych ogólnoamerykańskich. Zaznaczyć jednak trzeba, iż za
kres funkcji .pełnionych przez >te organizacje i .przez Zbór był szerszy niż 
wskazywałaby na to typologia organizacji zamieszczona powyżej. Organi
zacje te bowiem, choć powołane do życia przede wszystkim ze względu 
na cele według których sporządzona została typologia, pełniły również 
funkcje religijne i wychowawczo-kształceniowe.

2.5. Funkcje społeczne pełnione przez Pierwszy Zbór Baptystów Polskich 
w środowisku polonijnym

a) Funkcje religijne

Funkcje religijne Zboru pełnione były przede wszystkim poprzez nabo
żeństwa, działalność szkółki niedzielnej, a także nabożeństwa o charakte
rze misyjnym, wychodzące poza ramy Zboru. Do początku lat 1930-tych 
na' ożeństwa odbywały się wyłącznie w języku polskim. W latach 1940- 
tych, gdy Zbór mieścił się w Domu Społecznym, podjęto decyzję o konie
czności wprowadzania nabożeństw w języku angielskim, głównie ze wzglę
du na chęć uczestnictwa w nich osób niepolskiego pochodzenia. I tak w r. 
1944 w programie nabożeństw niedzielnych znajdowało się jedno nabo
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żeństwo polskie przed południem i jedno angielskie — wieczorem. W r. 1950 
liczbę nabożeństw angielskich zwiększono do dwóch, ale już w r. 1951 za
częto ponownie odprawiać tylko dwa nabożeństwa, jedno polskie i jedno 
angielskie, i taka sytuacja utrzymuje się do tej pory. Ostatnio wprowadzo
no jedno dodatkowe nabożeństwo we środy wieczorem33. Co więcej, od 
początku lat 1950-tych Polski Zbór nawiązał kontakt z baptystami amery
kańskimi i ukraińskimi i zaczęto organizować wspólne nabożeństwa, w 
ten sposób, że w jedną niedzielę nabożeństwo prowadził kaznodzieja pols
ki, a amerykański wygłaszał kazanie, a w następną czynili to isamo od
wrotnie u. Zaczęto również organizować wspólne uroczystości z okazji po
żegnania starego i powitania nowego roku. Wspólne nabożeństwa z baptys
tami amerykańskimi i ukraińskimi miały na celu wykazać, że wśród „praw
dziwych chrześcijan różnice narodowościowe nie odgrywają roli (...) i  ci, 
którzy są w Chrystusie, jednym są stworzeniem” 3S. Pewne kontakty po
siadał też zbór z parafią Wszystkich Świętych Polskiego Narodowego Koś
cioła Katolickiego i choć nie miały one charakteru ściśle religijnego38, 
świadczyły o próbach przezwyciężenia separatyzmu wyznaniowego w opar
ciu o wspólnotę pochodzenia etnicznego.

W ramach działalności misyjnej Pierwszy Zbór, w latach 1930-tych roz
począł organizowanie nabożeństw i odczytów o charakterze religijnym na 
terenie Vicker Park i Humboldt Park, w celu przyciągania do Zboru 
mieszkańców tej okolicy. Działalność ta przerwana została w r 1934 i wno- 
wiona w latach 1950-tych37. Od r 1970 brak zainteresowania działalnością 
misyjną polskich baptystów w dzielnicach „tradycyjnie polskich” spowodo
wał, iż ponownie została ona zawieszona. Pierwszy Zbór miał również swój 
wkład w działalność misyjną na terenie Polski, a także wśród imigrantów 
polskiego pochodzenia osiedlonych w Ameryce Południowej. Kontynuuje 
zresztą tę działalność poprzez organizowanie programów radiowych o cha
rakterze religijnym. Ponadto, na ogólnoamerykańskie cele misyjne, Zbór 
wypłacał corocznie pewną sumę pieniędzy do kasy Mission Society.

b) Funkcje pozareligijne

Pierwszy Zbór w Chicago był pierwszą instytucją, poprzez którą zjedno
czyli się baptyści polscy osiedleni na terenie tego miasta w jednej wspól

33. Wolny Chrześcijanin V 1945, no 5, s. 7 i I—II 1950, r. V II no 1—2, Our English 
Section.

34. Ibidem, I  1951 r. v n  no 1, s. 5.
35. ibidem, I  1949, r. VI, no 1, s. 6.
3®. w r 1917 Zbór zaczął wydawać pismo „Nasze Zycie” , które jednak ze względu 

na kłopoty fintnsowe wkrótce upadło. W latach 1940-tych zaczęto wydawać kolejne 
pismo zborowe „Wzorowy Parafianin”  a było to możliwe dzięki udostępnieniu bap
tystom polskim przez parafię Wszystkich Świętych PNKK — jej drukarni.

37. Wolny Chrześcijanin X  1955, r. XII, no 10, s. 20—21.
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nocie etniczno-wyznaniowej. Jako Zbór w swej genezie polski, działał on 
na rzecz podtrzymywania świadomości etnicznej swoich członków. Działo 
się tak za sprawą nabożeństw w języku polskim, lekcji tego języka w 
Szkole, działa na rzecz Starego Kraju i wysiedleńców, a także imprez o 
charakterze patriotycznym. W r 1946 Zbór, występując wówczas pod nazwą 
Kościoła Wolnych Chrześcijan, jako pierwszy polski kościół protestancki w 
Stanach przystąpił do Kongresu Polonii88.W latach 1940—1950 członkowie 
Zboru zaczęli wstępować w szeregi Związku Narodowego Polskiego i 
aktywnie uczestniczyć w jego działalności. Pewne sumy pieniędzy przeka
zywano również na Fundację Kościuszkowską w Nowym Jorku. Ponadto, 
w okresie po pierwszej, szczególnie po drugiej wojnie światowej, organiza
cje istniejące przy Zborze zajmowały się organizowaniem i wysyłaniem po
mocy finansowej i rzeczowej dlla Polaków, głównie baptystów w Polsce. W 
okresie tym prowadzono również w Zborze kolekty na Czerwony Krzyż. 
Zbór włączył się także w akcję sprowadzenia do Stanów polskich przesie
dleńców z Niemiec, szczególnie tych, którzy byli protestantami.

Od r 1920 zaczęto w Zborze organizować imprezy o charaktrze patrio
tycznym. Pierwszą z nich była uroczystość z okazji rocznicy wkraczania na 
ziemie polskie Legionów Piłsudskiego. Od r. 1925 zaczęto również organi
zować obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja. W latach 1950-tych dodatko
wo uroczyście obchodzono w Zborze trzechsetną rocznicę wygnania Braci 
Polskich, w powiązaniu z setną rocznicą polskiego ruchu bapty.stycznegosł.

Przedstawione powyżej formy działalności, Zboru funkcjonowały na rzecz 
integracji członków Zboru, były płaszczyzną kontaktów, spotkań towarzys
kich oraz sposobem wspólnego spędzania czasu wolnego.

Realizując działalność o charakterze charytatywnym, służąc pomocą no
wo przybywającym do Zboru imigrantom w zakresie znalezienia mieszka
nia, pracy, uregulowania spraw wizowo-paszportowych, zmiany obywatel
stwa, itp. Zbór przyczyniał się do poprawy sytuacji swoich członków, do o- 
siągnięcia przez nich takiego statusu wyjściowego, który umożliwiał im a- 
wans nie tylko ekonomiczny, ale także społeczny. Fakt, że młode pokolenie 
baptystów polskich w Chicago kształciło się w amerykańskich szkołach pu
blicznych i protestanckich był zasadniczym czynnikiem przyspieszającym 
asymilację tego środowiska. Ponieważ już drugie pokolenie Zbór opuszczało, 
asymilacja nie odbiła sę tu np. w formie zmian nazwisk polskich na an
gielsko brzmiące jak to miało miejsce w parafiach katolickich. Jedynie w 
latach 1920-tych pojawiły się imiona w wersji angielskiej i tendencja ta 
powtórzyła się w latach 1960-tych i 1970-tyeh. Imiona i nazwiska o brzmie
niu niepolskim należą wyłącznie do osób niepolskiego pochodzenia40. Na

ss. Ibidem, I  1946, no 1, r. m
3». Przyjaciel I II  1958, no 2.
40. Imiona te to np. Elias, Borys, Nona, Lubow, a nazwiska Nichiporuk, Odłyżko, 

Buck, Butb, Kreber, Bosh, Drossel.
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tej podstawie można stwierdzać, że do Zboru w większości należą jeszcze 
przedstawiciele chicagowskiego środowiska polonijnego, gdyż 86 proc. to 
nazwiska polskie.

Pierwszy Zbór Baptystów Polskich funkcjonował więc na rzecz integra
cji środowiska polonijnego, które znajdowało się w zasięgu jego oddziały
wania, a także na rzecz ekspresji. Przyjęte przez baptystów polskich ge
neralne założenia w odniesieniu do asymilacji, podejmowanie celowych, 
zamierzonych działań w celu przyspieszenia procesu asymilacji członków 
Zboru przyczyniły się do realizacji funkcji zupełnie przez Zbór niezamie
rzonej. Z biegiem czasu, szczególnie w latach 1950-tych, na skutek dopływu 
pierwszej generacji imigrantów, podobnie jak w latach 1930-tych Zbór za
czął tracić rację swego bytu. Aby nie ulec raz jeszcze likwidacji i tym naj
prawdopodobniej bez możliwości ponownego odrodzenia się, Zbór musiał 
podać się ewolucji w kierunku przybrania charakteru zboru amerykańskie
go. Ma on możliwość dalszego funkcjonowania jedynie jako zbór angielsko
języczny i wieloetniczny. Można bowiem założyć, iż przystępowanie do 
Zboru przedstawicieli, drugiego pokolenia imigrantów polskich jest proce
sem przejściowym i wraz z awansem, a także — i to może nawet jest 
ważniejsze — na skutek zmiany składu etnicznego okręgu, w którym znaj
duje się Zbór, potomkowie imigrantów polskich okolicę tę będą opuszczać. 
Przemiany w kierunku amerykanizacji w przypadku zboru baptystycznego 
są procesem dużo łagodniejszym niż w przypadku polskich parafii katolic
kich. Zbór ten w całej swej historii utrzymywał kontakty z baptystami ame
rykańskimi, nigdy nie walczył o -zachowanie polskiego separatyzmu etnicz
nego swoich członków, a ponadto, podkreślanie różnic społecznych, w tym 
także odnoszących się do pochodzenia etnicznego jest sprzeczna z zasadami 
religii baptystycznej. Pierwszy Zbór Baptystów Polskich w Chicago — The 
Church of Our Saviour, jako zbór genetycznie polonijny jest więc obecnie 
zborem amerykańskim.
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Recenzje
Mniejszości wyznaniowe w polityce rządów 
międzywojennych w Polsce

Temaityka ta została jpoffiuisBoma1 w wydajnych. oataitndo pracach Andraega 
ChojnowlsfciiĘgo i Mlrosłajwy Papisnzy ńtskiej -Turek. Są to rozprawy doktor
skie:

pienwBEa — Andcnzej Chojnowski: Koncepcie polityki narodowościowej rzą
dów polskieh w lamćh 1921—<1939, Wnotcłaiw — Warszawa,, Krakowi— Gdańsk 
1979, Zakład Niairoićtotwy iirniefnaai OsBolińiskioh', Wy|daiwinnicltiwo' Polskiej Akade
mii] Nauk, Wyidlaiał I — Jtfaufc Społecznych sitr. 262;

ctauga — Miirosłaiwai Papierzyńska-Tuirek: Sprawa, ukraińska, w drugiej 
Rzeczypospolitej 1922— 1926, Kraków 1879, Wydaiwmoiciliwio Lóitsrackie, sitr.390.

Omaiwiaim je  ratzem, ponieważ poruszaj arazkoltwiiefc na marginesie, altrak- 
cytjine zagadhienie rmniejisBoścai rwytmainiawyidh,, w tytułach tych prąc nie 
figiumujfąice.

I. Praca A. Chojnowskiego zatwierao
Wsięp (sitr. 5—>17), pięć ivmiizaałqw (18—239), zakończenie (240—242) oiraz 

wykaz, źródeł i lijtarartiuiry; (243—251). Otoearauije ona następujące okrasy: Lata 
demokracji partcmmutmrriej (r. I, sitr. 18—68), Po przewrocie majowym w po
szukiwaniu programu (r. II, sitr. 69—128), Uspokojenie bez reform (ir. III, sitr. 
129—160)., Próby porozumienia (r. IV, sitr. 161—205), onaiz Program umocnie
nia polskości Rzeczypospolitej (ir. V, sitr. 206—239).

Na uiwiagę zasługuje naidtawyiazaijinai pracowitość autora. Wykorzystał on 
Możnie miaiteiriaiy źródłowe znaj (dojące siię w  ainchdiwaidh! i bitaliioitekach (Aneha- 
Wiuim Akit Nowych, Centralne Archiiwa MSW, Wojiskowe, PZPR, PAN w 
Krakowie i  Wamsizaiwde; zibdory : BifoGioitelki, Narodowej w  Wartsizaiwie, Biibiio- 
tekd' Ufnuiwiersyitejtów Wamsesaiwislkiiego i  Jagiellońskiego). Wyfloaiz wykorzysta - 
nej prasy zawiera 24 pozycje, dział monografii, rozpraw politycznych i wspo
mnień (wydatnych przed ii po 1939 ir.) liazy 187 poEyoji. Faiklt temi świadczy o 
dąiżeiniiw do jakmajlepsizego poznania i  wyświeileniai międizywojeninea proble- 
maltylki naród owośtóowowwyzinanioiwej.
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iA temat rotzprafwy obejmuje barndEo sizerofcii wachlarz tych probdemiów 
mniegszoscioiwych prawie całego okresu mSę|dizyrwiaj«niniegO! (1921—1939): 
ukraińskich, białoruskich, żydowskich i niemieckich, co wymagało napisania 
objętościowo bardzo dużej rozprawy. Prawdopodobnie względy oszczędnościo
we zmusiły anitora' do opubliikowaniai, niestety tyflik îkróoołnieg wersji ‘ noiz- 
prajwy ddkitoirslkiej, obronionej w  Instytucie Histaryczinyim UiniiwemsytetaWair- 
szaiwElkdego w  1976" (sitcr. 17). Uznać ,należałoby, że prohleraaitytka' każdej z 
tych mniejsBości mogłaby z powodzeniem dostarczyć materiału! dia odrębnej 
pracy doikitomslkiea łub habilitacyjnej. Zresizitą sam autor prczyanaije, że mjiał 
trudności przy pisaniu rozprawy: „przysporzyła ona wiele kłopotów :— kon
sekwentne pmzyijęcie uikłaidiu, ozy to chronologicznego, czy też problemowego, 
nie wyidaiwalo się możliwe, toteż zdecydowano się na pewien eMeikityiwiifzim 
i sikrEyKowaoie obu roKłzajów zajęcia" (srtir. 17). Właśnie z tych powodów; 
powstały pewne spłycenia niektórych problemów, min. mniejszości wyzna
niowych a nawet ich pominięcie, w  wieliu przypadkach Tagattnifai. pcfeywa- 
jących się z bardzo interesującą problematyką narodowościową. Na tym od- 
cdinlkiu auttor nie wsizyisItkO' należycie odnotował. Najwięcej jednak uwagi poś
więcił m. in. sprarwie prawosławia, ponusiziaijąc jąi w  różmych rozdziałach 
swej rozprawy, a miianofwiicie w r. II — kwestie wyznaniowe (s,łr. 147—155), 
V — U/regulowanie statusu. prawneigoKościola Prawosławnego (sbr. 208—211), 
Program umacniania: polskości kraju, (sitar. 238—i2i39).

Zagadnień innych mniejszości wyznaniowych prawie nie poruszono, aczkol
wiek w  notz(praiwtie anałaizły się podrozKfeiaiy zatytułowane: 'k westia niemiec
ko, kwestia, żydowska. Omawiając kwesitię niemieicfcą, autor and słowem nie 
wspomniał o stosunkach poisiko-naemdedkdicto, panujących. w łonie Koścdtoia 
Ewangeffldko-iAjuig!abMrsfci'ego w  RP (nip. na temat .uiregiulowania atartruisiuj praw
nego1 tego wyznania w 1936 r. o roili iw tej sprawie biskupa Jiuliiusiza Burs- 
chiego, o walce w sprawie poisikiicih sizikół ewangeliidkiich w PoiznańsIkBim, pro
wadzonej przisz ks-. dr. Karola Kottolę, późniejisizegoi, po II woijnie światowej, 
biskupa. itegoi Kośdioła.

W kwestii żyidowsikiej również pominięto miilcz-eniem sprawę uiborjiu ryitu- 
aLnego (spraiwai ściśle wyznaniowa i dlai Żyidó|w wierzących niebagatelna), 
prawie zlikwidowanego przez .uisttaiwę sejmową (Staw. Lex Prystorowa), partie 
uisitaiwai z dnia. 17HV.il936 r. o. uiboijiui zwietnziąit gospodarskich w- rseźniach 
(De. U.R.P. nr 28, poiz. 237), Piistoo okólne podsekretarza Staraui MAP z dnia 
9.ViHIj1945 r. (L. dlz. V.,W.1:1764/45).

A  oito kilka. uwag na temat wypowiedzi o d n oszący ch  się do prawosławia:

/l. Sprawa tiziw. Ukraińskiego Prajwotsławmego Kongresu Certkiewnego w 
Łiuckiu 5—6 czerwca 1927 r.: „Do ositaibniej dhiwnili .wydawało się, pisze aiuitor, 
iż, episkopat Kościoła, z metropolitą Dionizym na czele, nie odważy się za
jąć jednoznacznie negaitywmego sitanowiisika wobec postulaitów ludności uikira-
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ińskaej. Stało się jednak inaczej i metropołda wiarszawstka wystąpiła z odez
wą potępiającą inicjatorów Kongresu i zabraniającą duchowieństwu i wier
nym wzięciaj iwi nim udziału” ... (sitir. 148) Hierarchia uBtosonkowaia się nega
tywnie wobec ,jpoiSitulaitó(W ludności ukraińskiej’*,, lecz wobec samowolnego, 
bez zgody hierarchii organizowania tego kongrasu przez ludzi uzurpujących 
sobie prawo zajmowania się sprawami kościelnymi. Kanony bowiem koś
cielne wymagają upirzedlniiego uzyskana- zgody hieiramahiii na- tego rodizaju 
ssjramadzenda. Organizatorzy Komigrestu rozpoczęli działalność Ł zwołali Kon
gres bez uzgodnienia z hdierandhią. Totfceż obowiązkiem kanonicznym mejtropó- 
1'iity było uprzedzenie duicfoawieńsitiwa i wiernych o tym, że to nie jesit zgro
m/adtsemiie cerMewina, oraa wydanie djwchowtieńsljwtut i  wiernym zafeaziu ucze
stniczenia w nta. W tej sprawi© zgromadzanie to, jako naekanoiniczne, 
uibracdio nawet prawo do nazywania siebie prawosławnym i cerkiewnym.

2. Kotnfliiikit Ępiiskopaitu prawosławnego z liząidem w  związku z aarnieraanym 
zwołaniem Sabom krajowego. Aiutor pisze m. im. ,,episkopaft prawosławny 
próbował ponownie przejąć dmaKijaitywę w iswoje ręce. Talk narodziła się wy
sunięta 1929 r. (bez porozumienia z rządem) inicjatywa zwołania ogólnopol
skiego soboriu wyznawców prawosławia -Rrogiram prac (tego soboru pamjiijia2 
jednak caiłkowicie problem reformy życia wawimęrtazmego Cerikwi” (sir. 15 J).

Istotnie, iin&ojartywę podjął Ępiistoopait. A le powodem do itego Ibyłai nie tyle 
spratwa uregulowania sitatasui piraiwnego Kościoła, ile zorganizowanie obrany 
w oparciu o Sobór przed ofensywą Kościoła katolickiego, a szczególnie 
przed wszczętymi przez Ępfisfcopait kattoliidfci prooesaimi rewindykacyjnymi, 
których ewentualne wygranie przez powoda oznaczałoby dla Kościoła Prawo
sławnego eałikowiitą ikaitasitrofę i minę. Według relacji członka Synodu, aircy- 
bisfcupa Aleksego, ssprawę itę uizgodniił metropolita iz ministrem WRLOP na 
specjalnej auidiancji a uzyskał jego ustną zgodę. Nie matjąc odpowiedzi pise
mnej, imeta-opoiLita pośpieszył z akcją przygotowawczą .(jwyibory delegatów na 
Soibór). Był to taktyczny błąd roatropodiity, iiAająicego zaufanie do nHmustau, a 
Ministerstwo WRiOP wykorzystało iten fakt, wydając diraatyiczne zarządze
nie, zakazujące akcję wylbonazą w> parafiach łącznie z wkraczaniem pollicji do 
Cerkwi, gdzie odbywały się wybory.

3. Zamziuit sabotowania przez episkopat prawosławny pnzygtowań do So- 
botnu krajowego oraz refonmy usitroju kościeśLnago (isftr. >152, przypis 94) został 
poparty wyciągiem z raponbu pt. Sprawa uJcramska <na Wołyniu następującej 
treści: „Metropolita Dionizy, zorientowawszy się w grożącym mu niebezpie
czeństwie, zaczął jiuiż od pierwszej chwili sabotować prace pirogo towawcze 
Komisjli" (...) .„Wprowadzenie ważkiego głosu świeckiego ido organizacji Cerk
wi musiałaby skończyć się znacznym usamiplenieim oltozyrmich dochodów 
Metropolity, nowoczesną demokratyzacją i podwyższaniem poziomu umy
słowego kleru orcaz opanowaniem władz ceirkiawnjTcth pnzez Ukraińców”. Ten
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fragment raportu świadczy raczej o bujnej fantazji urzędnika opracowujące
go sprawę ukraińską na Wołyniu, niż o rzetelnym rozegraniu ówczesnej sy
tuacji na odcinku prawosławia. „Olbrzymie dochody metropolity”, prawdo
podobnie Mazane na- oko, inaczej podane byłyby konkretne Łtaaby. O pod
wyższeniu potzdomiu 'Umysłowego dibai sam meitropoilita w. interesie Kościoła^ 
inicjując założenie wyższego* zakładu na Uniwersytecie Waiimaiwskirn w 1925 
r. (Stadium, Teologii Prawosławnej UJW.). Tego rodzaju spekulacje żadnej 
wartości dowodowej nie imają. Ta legenda o sabotowaniu przygotowań do 
Soboru znalazła się dalej ma stronie 208: ,jdo (kwietnia 1935 r. oba ciała (Ko
misja Mieszana — (poroziumiieiwiaiwoza tL Zabranie PmzećLsoborowe — uwaga 
moja) odibyły około 10 Sfpatkań1’. Ta infemmiafija -jest .również fpcrabawtanapod- 
staiw (widocznie Ministerstwo WRiOP nie interesowało sdę bliżej itynni spot
kaniami. Właśnie ze sprawozdania metropolity Dionizego przedstawionego 
na sesji Zebrania Przadsobarowego (14.V.1935) wynifcą że Komisja P otoeiu- 
miewawcza (Mieszana) iw laitach 103Oi—1935 odlbyła nie 10 spotkań, lecz 71 
posiedzeń (Woskresnoje Oztienije nr 12 (1935), str. 156).

4. Uwaga do pnzypisu 93 na stronie 151: Członkiem KoaniLsjiii Mieszanej, z 
ramienia Ministerstwa' WRiOP był Franciszek Potocki, dyrektor Departamen
tu Wyianań, nie zaś „dytr. Departamentu Politycznego MSW".

II. Praca druga M. Papi-erzyńskiej -Turek, poza wstępem i zakończeniem 
składająca się z dwóch części i  7 rozdziałów z przypisami, posiada poaai ttym 
iwyfcaiz ważniejszych źródeł, literatury oraz indeks- naiziwiisk.

O bardzo skrupulatnym ujęciu tematyki, o tak rozległych badaniach nad 
rozwojem nuidmi Masowego i narodowego na Żemłach wschodnich; Pol
ski oraz nad układem sol w  społeczeństwie ukraińskim, świadczy objętość 
rozprawy, wynosząca 390 stron druku w tym aż 72 str. przypisów, uzupełnia
jących j.ej temat podstawowy).

Zgromadzono tu bardizo obszerną bibliografię przedmiotu z wykazami ma
teriałów arahiwałnych, źródeł drukowanych (23 pozycje), pamiętników (12 
p.), prasy (48 czasopism) oraz literatury pomocniczej (310 p.).

Szczególne zainteresowanie -budizą to problemy wyiznainiowe w połączeniu 
z zagadnieniami narodowościowymi, stanowiącymi temat zasadniczy ro<zprav 
wy sprawa -ukraińska’. Ma- się tu do czynienia zaledwie z dwiema- organiza
cjami wyznaniowymi: z Kościołem GreckonKatolickim, i Kościołem Prawo
sławnym. Pierwszemu poświęcony został srtosu/nikiowo nieduży podrozdział pt. 
Kościół Grecko-Katolicki a kwestia -ukraińska- (str. 94—99). Drugiemu — 
udzielono więcej miejsc i uwagi, aż 4 podrozdziały; pt. Prawna i mate
rialna sytuacja Kościoła Prawosławnego oraz jego wewnętrzny konflikt na- 
rodowy, jako część składowa kwestii ukraińskiej (str. 100—116), S-prawa Ko
ścioła,-Prawosławnego w Sejmie-(str. 170—172); Próba wprowadzenia kalen
darza gregoriańskiego w Kościele Prawosławnym źródłem konfliktu między
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masami ■ukraińskimi a episkopatem prawosławnym i władzą pahitwmuą {stor. 
245—247) oraz Nowy układ sUmmików między episkopatem prawosławnym a 
posłami ukraińskimi (sitr. 274—275).

W rozprawie M. Papierzyńskiej-Turek słusznie wskazano na objęcie tych 
Kościołów przez oiikraińisiki ruch narodowy: „Chodziło — pisze — nie tyle o 
lepsze wykoarzys/tanie Kościoła, jako podisita/wy do późniejszego goMyrazno- 
narodowego usamodzielnienia” (str. 94). Aczkolwiek opinia ta wypowiedziana 
została pod adresem Kościoła Grecko-Katolickiego, pasuje ona również, a 
nawet lepiej, do syttaacji Kościoła Prawosławnego, iz itą cthyiba różnicą, że 
zamiast „luisamodizietaaenia” poiiitycy ukraińscy manzylii na począ&kiu o uświa- 
domiimki, nie rezygnując na przyszłość z usamodzielnienia.

W zasadzie Kościół Grecko-Katolicki i jego wyznawcy uświadomienia po-
liitycanoHnarodoiwego nie potbnaelbowiailii, ponieważ odi wiediu, wieiliu łalt, foyitując 
w ramach Cesainstwai ausibrowęgierskiego pod przemożnym wipływem Rzymu, 
przeszedł solidną szkołę uświadomienia politycznego i ukrainizacji nie potrze
bował, by już ukrainizowany,. aczkolwiek liturgia pozostawała cerkiewno- 
słowiańska z wymową ukraińską. Kościół Prawosławny zaś, również od 
wielu- lait znajdujący się w  iwnych warunkach (bytowania :(jw granicach Ce
sarstwa rosyjskiego' oraz iw jurysdykcji 'Rosyjskiego Kościoła Prawosłaiwinego) 
ze wszystkimi konsekwencjami z tej sytuacji wynikającymi, miał być obiek
tem idiziałataiości polityków & agitatorów ukraóńisfcioh., generalnie identyfiko
wanych z maisamii prawosławnej wierzącej ludności ukraińskiej.

Miimo 'Usiłowania jaik najdokładniejszego przedstawień ia sytuacji i scha
rakteryzowania ówczesnych (stosunków w- Kościele, autorce nie udało się 
umdkmąć uogólnień, nielkiedy zniekształcających prawdziwy obraz ówczesnej 
rzeczywistości. Przedstawiony w  rozprawie obraz jest bardzo pomiury, a czy 
Słuszny? Kościół, jego hierarchia i kler, okazuje się, stanowiły prawdiziiwą 
cytadelę rosyjskiej reakcji czaimoseoińskiej. Jak świadczą przypisy, zamie
szczone w  pracy, obraz iten przedstawiony został W' oparciu o jednostronne 
.relacje i elaiboralty zwolenników ukrainiizacji!, skrajnych nacjonalistów w  ro
dzaju A. Rićzyńskiego oraiz redaktorów prasy ukraińskiej z lwowsikim dzien
nikiem „Diło" na czele, zaangażowanych w  laitach tozyidzdesitych prowadzonej 
nagonce na prawosławie. Tego rodzaju literatura, bardzo stronnicza, subjek- 
tyiwma i tendencyjna prawie zawsze zniekształca prawdziwy sitan rzeczy i nie 
może służyć za wiarygodne źródło wiadomości bez uprzedniego skorygowania 
posaozególn ych iidh elementów.

Na zakończenie kilka uwag na temat niektórych wypowiedzi, znajdujących 
się w  rozprawie:

1. „Nierzadko duchowni inicjowali narwet w  czasie nabożeństw modiiwy za 
imperium carskie" (sibr. .102). — Duchownego obowiązuje itekst nabożeństwa
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wg. mnaaału <*^ewmo-6łowdańakd€go. Żadne improwizacje iw tekście mszału 
(„inicjowali modlitwy za dimiperiuim Carskie”) są niedozwolone. Informacja 
powyżsoa oparta. o materiały MWRiOP — ofcaziuge się, że ductoowmy odpra
wił mszę ,wg. starego mszału, jeszcze nie (poprawionego. Ten pojedynczy 
przypadek nie daje podstawy do .uogólnienia: „nierzadko ctaahowini?’, sugeru
jąc, że te wypadki były wielokrotne i wynikały z reakcyjnej postawy du
chowieństwa.

2. Rząd uznał stanowisko metropolity Dionizego za wystarczające i 30 
stycznia 1922 ogłosił ,,'Tymczasowe przepisy" (str. 103) — oczywista. omył
ka w dmuHau, gdyż metropolitą był witedy Jerzy.
r 3. „W wiełui -wsiach ludność po prostu śpiewała- w  eenwfci1 po uikiraińslkiu, 

podczas gdy doadhoiwmy odprawiał naibożeńisitwo w  języku s-tairoeerlkiewn.yim) e 
wym,ową rosyjską" (str. 109). Imlonmacja ita pochodzi od „popularnego leka
rza Arseniija Riczyńskiego”, tatóry sitwierdea iten ifalkit ogólnikowo — ,/w wie
lu wisiach” . Tnzeba. wiadomość tę skorygować — śpiewała nie ludność, a 
zorganizowane przez aktywistów chóry.

4. ^Ludność ulkira-ińska' miała aa sobą itradycję kościelnej odrębności, a na
wet tradycję wyłąciznie świeckich tzjaizdów cerkiewnych oraz- przykład; cate- 
rech organizacji Kościoła Prawosławnego alkitualnie istniejących oa Ulkiradinie 
Raidizdedkiej‘’ (str. lilii). Informacja również ogólnikowa i raczej lapidarna  ̂
przypuszczalnie zapożyczona z airtyfaułu w  czasopiśmie „Nasze Zyittia”. Nie 
podano, jakie to 4 organizacje aktualnie istnieją na Ukrainie Radzieckiej.

5. „Oparciem społecznym dła aparatu kościelnego była emigracja. rosyjska 
oraiz -resztki byłej rosyjskiej biurokracji1’... (str. 12il) Również przesada: opar
ciem społecznym diai Kościoła były masy wierzących, nie zaś foamdizo nielicz
na emigracja rosyjsika w  Polsce.

6. W siprawie zmiany (kalendarza: „Ludność..,, (która niemal .powszechnie 
odmawiała (udtsiałm w  świętach, w innych !term;imie, opłacała naitomiiasit naibo- 
żeństwa w  -święte iwedług sitairego stylu- kai-endanzai’' (sitr. 247).. Nawy sityi 
na Wołyniu!: w innych województwach wschodnich obowiązywał ducho
wieństwo i  wiernych od dnia- 12.IV.1924 r. do 16.VIII.1924 r. W tym bamdizo 
krótkim okresie zalediwie 3 święta stałe przypadały: 29.VIj(12VI1, 6.VIII. 
(19.VIII) i  15.VIIIj(28.VIII). Duchowieńsitwo w  zasadzie nie pobierało opłat 
specjalnych. Qpłacanie zamówionej mszy było artgiumen/t-em dla usprawiedli- 
wieniai (księdza przed, policją, kitóra pilnowała tę sprawę. (Duchowieństwo- ob- 
cih.odiziiło święta, wg. dwóch sitylów.

7. W życiorysie top. Dioniizego poddano: „W 1913 r. został biskupem wołyń
skim, w  1918 ir. otrzymał od Patriarchy Tichona- polecenie... przekazania die
cezji wołyńskiej bisfcupowi Bulogiiuszowi’1 (sitr. 313, przypis 155). Same nieś
cisłości: ibisikuip Dionizy był siufraganem krzemienieckim, ordynariuszem, wo
łyńskim natomiast był arcybiskup Eulogiuisz, więc przekazanie mu diecezji 
było zbyteczne.

8. „Biskup Sergiusz... mianowany został biskupem bielskim” (str. 314, prżyp.
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159) — należałoby uiaupełnaę „biełsiko-ipodlasikiim z siedzibą w  Białej Podla- 
stoiej” . Była to oficjalna nominacja, a faktycznie przebywał w klasztorze pra
wosławnym iw Jabłecznej.

9. „Aleksander był wyświęcony przez mietropoli/tę Jerzego" '(sfer. 315, przyp. 
172). W Kościele Prawosławnym saikry biskupiej u<Mela kSflJnu biskupów, nie 
zaś jeden^

★

Kalka słów na femjaft estetyifci wydania' (książek podi /względem ibetihmki dru
karskiej. Niewątpliwie pierwszeństwo ma tu Ossolineum, większy format 
książki, lepszy papier (sait. M. IV), umieszczenie przypisów bezpośrednio pod 
itgiksitem na każdej stronie, co bardzo ułatwia czytanie. Natomiast Wydawni
ctwo Literackie pod tym względem znacznie ustępuje: format książki mniej
szy, nakład również (zaiediwie 2 000), papier gorszy (mat. Ikl. V ); największą 
jednak iwiadą tej edyc ji jesit umieszczenie przypisów na (końcu iksiąeiki, co zna
cznie utrudnia czytanie i rozprasza uwagę czytelnika tej interesującej 
książki.

(S. K.)

Filozofia w cieniu prawosławia

Ten niełatwy a jednocześnie .niezwykle interesujący temat podjęła Wikto
ria Krzemień w wydanej .przez Instytut Wydawniczy „Pax” książce pt. „Fi
lozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni pr-ełomu XIX 
i XX wieku” , Warszawa 1979, ss. 177. Książka ta składa się z' sześciu (po
za słowem wstępnym ii zakończeniem) rozdziałów. Oto ich tytuły: I. Rene
sans kulturowy w Rosji w końcu XIX i na przełomie XX stulecia („Od 
marksizmu do idealizmu”, „Towarzystwa filizoficzno-religijne”, „Problema
tyka i jej tradycje”, „Atmosfera odnowy religijnej”, „Tradycja, narodnicka”, 
,,Tradycja na cenzurowanym”, „Wspólne źródła”). II. Chrześcijaństwo 
wschodnie a chrześcijaństwo zachodnie. III. Mereżkowski — profeta nowych
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czasów, IV. Rozanow — powrót do stanu pierwotnego, V. Szestów1) — fi
lozofia rozpaczy, VI. Bi-erdiajew — filozofia nadziei.

Już sam wykaz tytułów i podtytułów tej pracy świadczy- o- niezwykle 
szerokim zasięgu zainteresowań autorki, wymagającym dobrego zapoznania 
się z obszer ną literaturą przedmiotu (ogółem podano 247 pozy oj i, a w tym 
dziel Mereżkowskiego, — 6, Rozanowa — 25, -Śzestowa — 15 i Bierdiajewa — 
25) a także gruntownej znajomości- języków obcych: rosyjskiego,, francu
skiego, angielskiego i niemieckiego. Badania autorki wymagały ponadto na
leżytej orientacji i znajomości przedmiotu w dziedzinie historii Rosji i Koś
cioła, teologii i doktryny chrześc jańskiej i zresztą wszystkiego tego, co na
leży rozumieć co nakłada się na pojęcie1 „Cień prawosławia” .

Właśnie to wyrażenie „Cień prawosławia”, umieszczono w tytule pracy, 
budzi szczególne zainteresowanie czytelnika. Temat bowiem prawosławia 
jest teraz bardzo atrakcyjny, i to nie tylko na obszarach, gdzie prawosławie 
od wielu lat bezpośrednio styka się z katolicyzmem i .protestantyzmem,, ale 
nawet wszędzie tam, gdzie tej bezpośredniej styczności nie ma.

prawosławie, szczególnie royjskie, powtarzam, interesuje Zachód (i kato
licki i protestancki) ze względów misyjnych. Temu celowi służą m. in. ośrod
ki propagandy misyjnej, szkolenia przyszłych misjonarzy oraz badań nau
kowych nad kompleksowym problemem prawosławia. Takimi ośrodkami, są 
np. klasztor benedyktyński wschodniego oibtrządiku w Amey s. Meuse (Bel
gia), a później w  Chevełogne, wydający interesujący miesięcznik pt. „Ireni- 
kon”, ośrodek studyjny i wydawnictwo „Istina” (Prawda) w Paryżu, ośro
dek-niemiecki pod nazwą „Die Ostkirche betet”, propagujący wśród Niem
ców liturgię prawosławną. Podolbną akcję prowadzi wydawnictwo „Ireni- 
kon”, dokonując przekładów i publikując tłumaczenie francuskie prawosła
wnego mszału i 'innych ksiąg liturgicznych. Stanowi tó próbę zapoznania 
Zachodu romańskiego z tradycją liturgiczną prawosławia wogóle.

Zainteresowanie prawosławiem szczególnie wzmogło się w związku z roz
wojem ruchu ekumenicznego po II wojnie światowej, a także w  środowi
skach katolickich po II Soborze Watykańskim, na którym; uchwalony zo
stał znany powszechnie „Dekret o ekumenizmie”. Właśnie ów dekret w 
rozdziale 3 „zachęca wszystkich, zwłaszcza tych, którzy pieczołowicie zabie
gają o przywrócenie pełnego zjednoczenia Kościołów Wschodnich z Kościo
łem Katolickim” (podlkareślenie moje) i do działania na rzecz zjednoczenia.

Zgodnie z tymi zaleceniami wzmocniono na uczelniach katolickich, przygo
towanie kadT misyjnych. Temu celowi służyć mają erygowane na wyd-zia— 
łach teologicznych specjalne katedry teol-ogii 'prawosławnej (np. u na®, w 
Polsce, na KfUL-iu i na ATK).

1. Szestow —  to pseudonim, prawdziwe nazwisko — Szwarcman, zob. S. 
Vladimir’s Theological Quarterlg, nr 16, nr 1,1972, s. 44.
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Jak świadczy podtytuł rozprawy W. Krzemień, głównym oełem jej są 
studia, pośiwięcone czterem myślicielom rosyjskim.

Studia swe autorka poprzedziła, jak wspomniano wyżej, wnikliwą cha
rakterystyką renesansu kulturowego Rosji końca X IX  i początku XX w., a 
następnie konfrontacji chrześcijaństwa wschodniego i chrześcijaństwa za
chodniego. Właśnie te pierwsze rozdziały powinny słusznie stanowić tło dla 
studiów nad poszczególnymi przedstawicielami rosyjskiej filozofii religij
nej.

Zebrany niewątpliwie z wielkim trudem, materiał naukowy i literatura 
przedmiotu wydaje się zupełnie wystarczający dla scharakteryzowania 
twórczości i światopoglądu ibadanych myślicieli Natomiast dla zrozumienia 
istoty prawosławia, w tym- rosyjskiego, brakuje jeszcze dzieł z zakresu teo
logii ściśle rosyjskiej. Nie ma w wykazie wykorzystanej literatury takich 
wybitnych prac teologicznych, jak dzieło profesora dT. iMikołaj-a Głuibo- 
kowsikiego pt. ,,Rosyjska nauka teologiczna w jej rozwoju historycznym i jej 
stan najnowsży", Warszawa 1928, luib -szeregu prac patrologicznych, w tym 
solidny tom pt. „Drogi teologii rosyjskiej” , Paryż 1937, ks. Jerzego Fłorow- 
skjego (ostatnio profesora Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Prince
ton, (USA), lub monumentalnej 2-tomowej pracy Antoniego Kartaszowa (b. 
profesora Akademii Duchownej w Paryżu) pt. „Szkice hilstorii Kościoła Ro- 

, syjśkiego”, czy książki o. Tarasjusza (Kurganskiego) pt. „Przełom w teologii 
staroruskiej”, Warszawa 1927.
■ Szczególnie przydatne dla autorki .byłyby takie rozdziały w wyżej wspo
mnianej książce ks. J. Fłorowskiego, jak „Spotkanie z Zachodem”, „Walka o 
teologię” „Przebudzenie filozoficzne”.

Solidną orientację w zakresie filozofii rosyjskiej i teologii oraz ich kie
runków mogłyby dać monumentalne. prace M. Antonowa pt. ,Rosyjscy teo
logowie świeccy a ich światopogląd -religijny” (I tom wydano w Moskwie w 
1912 r.) oraz N. A. Rubakina, autora dwutomowego dzieła pt. „Wśtód ksią
żek. Próba przeglądu rosyjskich skarbów książkowych w związek z hilsto- 
rią idei naukowo-tfilozoficznych i literackcnspołecznyeh” (t. I Moskwa 191.1, 
t. II Moskwa 1913)̂

Wytbrany przez autorkę tytuł rozprawy — filo zo fia  w cieniu prawosła
wia” — ujęty został zbyt ogólnikowo, obliczony jest chyba na oryginalność 
i na rozbudzenie u czytelnika zainteresowania. Brakuje w nim bardziej 
ścisłego sprecyzowania tematu rozprawy. Zresztą sama autorka w ramach 
swoistej samokrytyki przyznaje, że „omówienie filozofii powyższych myśli
cieli nie rości pretensji do kompletności”. Prawdopodobnie tym tłumaczy 
wybór tylko czterech myślicieli1, z których chyha jedynie trzej (Miereżkow- 
skij, Rozanow i Bierdiajew) wyrośli w  cieniu prawosławia i kwalifikują się 
do reprezentowania rdzennie .r-osyjskej filozofii religijnej. Szkoda jednak,, że 
ograniczono się tu jedynie do tych myślicieli, że szczegółowe rozpatrywanie
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wpływów, jakim ulegała ich myśl filozoficzna autorka uznała za przekra- 
eeające ramy tej książki.

A oto twierdzenia i sformułowania autorki, budzące pewne zastrzeżenia:

1. s. lfi ze strony kleru stałymi uczastniikami spotkań- byli członkowie 
Akademii Sergiej Finlandzki i Kartaszow, przyszły oberprokurator Sw. Sy
nodu".

Wymienione tu osoby powinny były być rozszyfrowane: nie są one człon
kami Akademii' lecz profesorami; „Sergiej Finlandzki” —i to nie imię i na- 
wisko, jak mógłby zrozumieć czytelnik przeciętny. Pod tym skrótem figu
ruje arcybiskup Sergiusz (Stragorodziki), późniejszy .metropolita i namiest
nik tronu patriarchy, a w latach 1943—11944 — patriarcha moskiewski. A. 
Kartaszow — b. docent Peteragradżkiej Akademii Teologicznej, później zaś 
profesor Akademii Duchownej w Paryżu, w zasadzie był Ministrem Kultów 
w Rządzie Tymczasowym2). Stanowisko ober prokuratora Sw. Synodu auto
matycznie przez abdykację cara przestało być aktualne.

2. s. 43: „Najważniejsza różnica między teologią rzymiskoikatolidką a pra
wosławną dotyczy kwestii pochodzenia Ducha Sw. Filioąue”.

Ta różnica była najważniejszą do X IX wieku. Obecnie, po'ogłoszeniu no
wych dogmatów w X IX  w. o Niepokalanym Poczęciu Marii, o nieomylności 
papieża oraz dalsze ogłoszenie nowych dogmatów w XX w.,, Filioąue prze
stało .być problemem najważniejszym. Na ten temait interesujący referat 
napisał Metropolita Filaret, egzarcha patriarchy na Zachodnią Europę (re
ferat opublikowano w „Posłannictwie” 1974, nr. 3—4 s. 80—195 i 1975, nr 1, 
s. 31—42).

3. s. 44: „Zachód nieprawnie — twierdzą prawosławni teologowie — bo 
wbrew uchwałom Soboru Nicejskiego' wprowadził dodatek Filioąue, zmie
niając .tekst Credo, uchwalony w Nicei w .325 r.”.

Całkowity tekst Credo uchwalony został na dwóch Soborach Powsze
chnych: Nicejskim (3i25) i Konstantynopolitańskim (381).

4. s. 45: „Dla Wschodu najwyższą instancją w sprawach doiktryny, oby
czaju i jurydykcji jest sobornost” (podkrślenie,moje).

Najwyższą instancją w tych sprawach jest ,.S ob ór powszechny”, nie zaś 
„sobornost”, która nie jest instytucją, lecz formą, sposobem działania,- na 
zasadach soborowych.

8. Alexls Kniazeff, L ’institut Saint-Serge, Paris 1974. s. 76.
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5. s. 49: „Teologia' prawosławna prawie nie istniała do końca X IX  wieku 
w farmie usystematyzowanej. Cytowano Ojców Kościoła, lecz nie było jed
nolitego, systemu” .

Tu autorka trochę przeholowała. A  słynna akademia Mohylońska w Kijo
wie, a pozostałe 3 akademie duchowe w Petersburgu, Moskwie i Kaza
niu, które wychowały szereg wybitnych teologów i systematyków teologii, a 
szczególnie dogmatyki. Istnieją dzieła metropolity dr Makarego (Bułgako- 
wa), arcybiskupa dr. Filareta (G umilę wskiego), biskupa dr. Sylwestra (Ma- 
lewańs&iego) — twórców systemów teologicznych. Trzeiba więc było zapo
znać się z dziełami prof. Głubokowlskiego1, ks. J. Korowskiego i innych ba
daczy teologii prawosławnej, nie zaś w czambuł potępiać tę naukę.

6 s. 67 uw. 15. „... na czele rosyjskiej Cerkwi stał nie patriarchat, lecz 
Święty Synod1, którego skład wyznaczał car spośród dostojników kościel
nych. Na czeiLe Świętego Synodu stał Oibefprokurator mianowany przez 
cara” .

Zdanie wprowadzające w błąd czytelnika. Patriarchat, jak również me
tropolita, biskupstwo — nazwy form organizacyjnych Kościoła, pochodzące 
od tytułu zwierzchnika tych organizacja. Dlatego patriarchat nie może stać 
na czele cerkwi, natomiast ,patriarcha, wz,gl. Synod. Gberprokurator nigdy 
nie był członkiem Synodu i nie mógł dlatego stać na jego czele. Oberproku- 
rator był reprezentantem cara w Synodzie, realizującym kontakty i stosun
ki Kościoła i cara, pełnił zwykłe funkcje ministra wyznania prawosławne
go przy carze i niewątpliwie był osobistością b. wpływową i to nie tylko w 
Synodzie.,

7. S.-69: „W XVII w. patriarcha Nikon dokonał reformy rosyjskiego pra
wosławia, wprowadzając liturgię według obrządku greckiego.”

W zasadzie reformy rosyjskiego, prawosławstwa nie było. Rzekomo re
formowany obrządek prawosławny był i jest pochodzenia greckiego; wpro- 
waidzać liturgii greckiej więc nie było potrzelby. Chodziło jedynie o korektę 
słowiańskich starych, tekstów liturgicznych, w toku wieków i częstego prze
pisywania ich w klasztorach, częściowo w Itym procesie zniekształconych.

8. s. 70, uw. 19: „Od czasów Piotra Wielkiego spowiednik ma obowiązek 
donieść wład'zy, jeżeli dowie się o zamiaTach czynu, bądź tylko myślach 
skierowanych przeciwko1 carowi i państwu. Wtym przypadku nie obowią
zuje go tajemnica spowiedzi”.

.Podając ten przepis, autorka powołuje się na pracę Mereżkowskiego. De
kabryści (Kraków 1922). Tajemnica spowiedzi jest osobistym obowiązkiem
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religijnym i moralnym każdego' duszpasterza-isporwiednika. P-rzypis sugeru
je wydanie przez władze duchowne, zarządzenia, wprowadzającego od cza
sów Piotra Wielkiego, takie praktyki-. Żaden biskup, a tym bardziej Synod, 
nawet na żądanie cara, nie mógł wydać takiego zarządzenia,, ponieważ au
tomatycznie podpadłby pod ekskomunikę. Podany przez autorkę zaTzut jest 
uogólnieniem rzekomych praktyk indywidualnych naruszeniai przepisu o 
tajemnicy spowiedzi, jest uogólnieniem oskarżenia, nie popartym konkret
nymi dowodami, a używanym w toku gorących dyskusji między przeciwni
kami a zwolennikami oficjalnego .Kościoła.

Na zakończenie kilka zdań na temat wykończenia książki pod względem 
technologicznym i wydawniczym: rzuca się w oczy niejednolita transkrypcja 
nazwisk rosyjskich. Są w tekście nazwiska spolszczone — „Mereżfcowski, 
Tugan-Saranowsfci”, zamiast .Mierieiikowskij, TuhanHBaranowskij: są rów
nież w brzmieniu rosyjskim tran skrybo wane, jak „Bierdiajew”, Zienkow- 
skij” . Spotyka się niejednolitą pisownię tego samego nazwiska: np; „Buł
hakow” w tekście (s. 13, 14) oraz „.Bułgaikow” w przypisach, Gippius-IHip- 
pius. Ziwraca też uwagę brak rozeznania projektanta okładki w  prawosław
nej ikonografii krzyża: Krzyż, który miał być krzyżem tradycji prawosław
nej, wizualnie prezentującym temat książki — „Cień prawosławia”, nama
lowany jest nieprawidłowo (chodzi o złe ukierunkowanie dolnej poprzeczki).

Te drobne niedociągnięcia psują pierwsze wrażenie czytelnika, zaintereso
wanego problematyką prawosławia.

(S. K.)
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KRONIKA POLONIJNA
BADANIA NAD HISTORIĄ 
POLSKIEGO NARODOWEGO 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
W  USA I KANADZIE ORAZ 
KOŚCIOŁA POLSKO-KATOLIC- 
KIEGO W PRL

Jedną z największych przeszkód 
na drodze naukowych, obiektyw
nych studiów jest brak dobrze 
urządzonego archiwum Polskiego 
Narodowego Kościoła .Katolickiego 
oraz Kościoła Polskokatolickiego 
i całkowity brak informacji na te
mat rodzaju dokumentów, które się 
w nim znajdują. Aby temu zara
dzić i zachować istniejące mate
riały przed zniszczeniem i zanied
baniem, Pierwszy Biskup Polskie
go Narodowego Kościoła Katolic
kiego w USA i Kanadzie, Franci
szek Rowiński, działając zgodnie 
z dyrektywami ostatniego Synodu, 
powołał w roku 1979 Komisję His
torii i Archiwów w USA.

Historia Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w Ameryce 
i Kościoła Polskokatolickiego w 
PRL stała się w coraz większym 
stopniu przedmiotem szczególnych 
studiów zarówno w Stanach Zjed
noczonych, jak też w Europie. 
Naukowcy PNKK, po obu stronach 
Atlantyku, podjęli te zainteresowa
nia i pragną prześledzić oraz zrein- 
terpretować Tolę i zadania Polskie
go Narodowego Kościoła Katolic

kiego w polonijnej historii religii.
Wspomniana Komisja Historii i 

Archiwów, mając zapewnioną po
moc Rady Kościoła i Polsko-naro- 
dowej „Spójni’, rozpoczęła swoją 
działalność, gromadząc publikowa
ne i niepublikowane dotąd materia
ły źródłowe.

W dniach 11-13 kwietnia 1980 r. 
zorganizowano w Scranton Mię
dzynarodowe Sympozjum Naukowe. 
Z Polski wzięli w nim udział: dr 
Jan Małuszyński — prezes Zćfrządu 
Głównego Społecznego Towarzyst
wa Polskiego Katolików i ks. Wik
tor Wysoczański — wiceprezes Za
rządu Głównego Społecznego To
warzystwa Polskich Katolików — 
obaj pracownicy naukowo-dydak
tyczni Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Uczes
tnicy sympozjum mieli ogromną 
ilość tematów do przedyskutowa
nia i właśnie tam zapadła decyzja, 
aby wysłać do Polski dwóch nau
kowców Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w _ USA, 
którzy podjęliby poszukiwania i 
przeprowadzili badania materiałów 
archiwalnych, potrzebnych do po
głębienia studiów nad historią 
PNKK.

Społeczne Towarzystwo Polskich 
Katolików zaprosiło do Polski, na 
okres 1 miesiąca, dwóch członków 
Komisji Historycznej i Archiwal
nej PNKK (prof. Józefa Wiecze-
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rzaka i doktoranta. Wawrzyńca J. 
Orła), którzy zajęliby się lekturą 
dokumentów archiwalnych zebra
nych przez ks. Wiktora Wysoczańs- 
kiego w archiwach krajowych i 
zagranicznych, a dotyczących Pols
kiego Narodowego Kościoła Kato
lickiego i Kościoła Polskokatolic- 
kiego. Znajomość tych materiałów 
ma bardzo istotne znaczenie dla 
będącej w opracowywaniu biografii 
bpa Franciszka Hodura. Pozwoli 
także wymienionym członkom Ko
misji na przygotowanie się - do 
najbliższego sympozjum naukowe
go, jakie planowane jest. na rok 
1981. Społeczne Towarzystwo Pols
kich Katolików postanowiło pokryć 
wydatki związane z pobytem ame
rykańskich naukowców w Polsce.

Prof. Józefowi Wieczerzakowi po
wierzono napisanie biografii bisku
pa Franciszka Hodura, zaś zada
niem Wawrzyńca J. Orła (doktora
nta historii na Uniwersytecie Sta
nowym Pensylwanii) było przygo
towanie inwentarza różnego typu 
dokumentów znajdujących się w 
prywatnych i publicznych archi
wach w Polsce, a odnoszących się 
do PNKK i Kościoła Polskokato- 
lickiego.

Wielką pomoc w pracy obydwu 
polonijnych -gości okazał ks. Wik
tor Wysoczański, który udostępnił 
badaczom zebrany przez siebie 
zbiór dokumentów odnoszących się 
do PNKK i Kościoła Polskokatolic- 
kiego.

Podczas pobytu w Polsce (lipiec 
1880 r.) goście z USA mieli też 
możliwość odwiedzenia kilku para

fii polsko katolickich, m.in. w War
szawie, Krakowie, Wrocławiu.

STROJE LUDOWE DLA 
RODAKÓW ZA GRANICĄ

Społeczne Towarzystwo Polskich 
Katolików, za pośrednictwem To
warzystwa Łączności z Polonią Za
graniczną „Polonia’, zakupiło 150 
lalek w strojach ludowych oraz 8 
par regionalnych strojów ludowych 
—. krakowskich dla amerykańskiej 
Polsko-Naroaowej „Spójni” .

Stroje te przeznaczone są dla 
młodzieży skupionej wokół Pols
kiego Narodowego Kościoła Kato
lickiego w USA. Jak wiadomo, 
nasi Rodacy za granicą podkreśla
ją swą przynależność narodową 
podczas różnego rodzaju świąt 
kościelnych i narodowych właśnie 
przez uświetnianie tych uroczys
tości rdzennie polskimi, tradycyj
nymi i bardzo łubianymi strojami.

BISKUP JOZEF NIEMlNSKI 
— ORDYNARIUSZ PNKK  
W  KANADZIE Z WIZYTĄ  

W POLSCE

W dniach od 12 do 23 paździer
nika 1980 r. przebywał w Polsce 
na zaproszenie zwierzchnich władz 
Kościoła Polskokatolickiego, biskup 
Józef • Niemiński — ordynariusz 
Polskiego ■ Narodowego Kościoła Ka
tolickiego w Kanadzie.

Podczas pobytu w Polsce Dostoj
ny Gość odwiedził kilka parafii 
polskokatolickich: w Warszawie, 
Studziankach Pancernych, Kosarze- 
wie, Grudkach, Maciejowie, Żółkie
wce i w Gorzkowie. Został także
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przyjęty przez dyrektora Urzędu do 
Spraw Wyznań .— Tadeusza Du- 
sika.

Interesujący wywiad z biskupem 
Józefem Niemińskim zamieścił ty
godnik „Rodzina” w numerze 50/ 
1960), z dnia 14 grudnia 1980 r., 
na str. 3.

PRZEDSTAWICIELE 
HOLENDERSKIEJ RADY 

EKUMENICZNEJ ODWIEDZILI 
POLSKĘ

Także w październiku 1980 r. 
przebywała w Polsce delegacja Ho
lenderskiej Rady Ekumenicznej, 
której przewodniczyła Pani van 
Kleef. Delegacja z Holandii przy
była do naszego kraju na zaprosze
nie Polskiej Rady Ekumenicznej.

-Przedstawiciele Holenderskiej Ra
dy Ekumenicznej złożyli szereg wi
zyt w różnych ośrodkach kościel
nych w Polsce, a w dniu 20 paź
dziernika br. także zwierzchnim 
władzom Kościoła Polskokatolic- 
kiegb.

KRAJ

SREBRNY JUBILEUSZ 
TOWARZYSTWA „POLONIA”

Rozwijaniu wzajemnych kontak
tów między Krajem i wychodźstwem 
oraz licznymi organizacjami polo
nijnymi służy, utworzone 25 lat 
temu, Towarzystwo Łączności z 
Polonią Zagraniczną „Polonia”. Od 
1973 roku Towarzystwo „Polonia” 
posiada status „stowarzyszenia wyż
szej użyteczności” i dysponuje 
środkami umożliwiającymi prowa

dzenie licznych imprez na terenie 
kraju.

Towarzystwo „Polonia” organi
zuje lub współorganizuje kursy dla 
działaczy polonijnych, obozy dla 
młodzieży, kursy letnie języka pol
skiego, festiwale zespołów polonij
nych itp. Tak na przykład festiwa
le piosenki odbywają się w Kosza
linie, zespołów pieśni i tańca w 
Rzeszowie, a kursy języka i kultu
ry polskiej w pięciu ośrodkach 
uniwersyteckich.

Prezesem Towarzystwa Łączności 
z Polonią Zagraniczną „Polonia” 
jest wiceprzewodniczący Rady Pań
stwa PRL Tadeusz Witold Młyń
czak, sekretarzem generalnym — 
ambasador Wojciech Jaskot. To
warzystwo „Polonia’ ma śiedzibę 
w Warszawie, w jednym z najcie
kawszych punktów naszej stolicy, 
to jest w Dawnej Resursie Obywa
telskiej przy Krakowskim Przed
mieściu 64.

Towarzystwo „Polonia” ma swe 
oddziały terenowe. Jednym z nich 
jest oddział krakowski, mieszczą
cy się w Rynku Głównym pod 
numerem 14, w odnowionej stylo
wej kamienicy, sąsiadującej ze sła- 
'wną restauracją „Wierzynek” .

POLONIJNY DZIEŃ W 
TV POLSKIEJ

W związku z przypadającą w tym 
roku 25 roczaiicą powstania Towa
rzystwa „Polonia”, Telewizja Polska 
nadała blok programowy pt. „W 
świecie i o świecie — z polskiej 
ziemi”, poświęcony dziejom emi
gracji polskie], jej wkładowi w
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rozwój kulturalny i gospodarczy 
wielu krajów, gdzie przyszło żyć 
Polakom, jak też bogatym związ
kom Polonii z Krajem Ojców.

Do spraw tych nawiązał w wy
powiedzi przed kamerami TVP 
wiceprzewodniczący Rady Państwa, 
prezes Towarzystwa „Polonia” Ta
deusz W. Młyńczak, który podkreś
lił stale umacniające się serdeczne 
związki Polonii ze Starym Krajem.

Na blok programowy złożyły się 
materiały filmowe, wywiady, re
portaże ukazujące życie poszcze
gólnych grup polonijnych na ob
czyźnie, m.in. w USA, we Francji 
i Brazylii. Naukowcy omówili za
gadnienia związane z przyczynami 
i różnym charakterem kolejnych 
fal emigracji polskiej, jak też stru
kturą i przeobrażeniami społecz
ności polonijnej.

POZNAŃSKIE CENTRUM 
POLONIJNE

Badania naukowe nad Polonią 
prowadzono w Poznaniu już w o
kresie międzywojennym. Prof.' Flo
rian Znaniecki nadał tym pracom 
szczególnie wysoką rangę. Tradycje 
te kontynuowane są o':ecnie przez 
Zakład Badań nad Polonią Zagra
niczną, powołany uchwałą prezy
dium Polskiej Akademii Nauk w 
1973 r. W siódmym roku istnienia 
Zakładu dorobek jego 21 stałych 
pracowników przedstawia się oka
zale. Najliczniejsza grupa pracuje 
obecnie nad tematem „Rozwój 
społeczności- polonijnych w XIX 
i XX wieku. Do druku przygoto
wywane są ciekawe publikacje. Jed

ną z nich jest słownik biograficzny 
„Polacy w historii i kulturze Euro
py Zachodniej’. Na tę zespołową 
pracę złoży się 635 biogramów 
(ok. 1200 stron druku), napisanych 
przez przedstawicieli różnych dys
cyplin naukowych. Niedawno poz
nańskim uczonym zlecił przygoto
wanie jubileuszowej monografii 
swej organizacji Związek Polaków 
w Niemczech „Zgoda’, którego 
60 rocznica powstania przypadnie 
w roku 1982.

DLA POLONIJNYCH 
PEDAGOGÓW

Ukazał się już „Poradnik meto
dyczny dla nauczycieli polonij
nych”. Jest to pierwsza pozycja 
tego rodzaju, stanowiąca dobry 
początek w perspektywicznym pro
gramie zaopatrywania pedagogów 
polskiego pochodzenia we właści
we podręczniki i wydawnictwa me
todyczne. Podręcznik ten powstał 
w lubelskim środowisku nauko
wym, które prowadzi badania nad 
potrzebami oświaty polonijnej. 
Adresowany jest on przede wszyst
kim do nauczycieli-uczestników 
kursu metodyki nauczania języka 
polskiego, prowadzonego już od 
6 lat przez Uniwersytet Marii Cu- 
rie-Skłodowskiej. Dzięki też ich 
częściowej inspiracji pozycja ta 
znalazła się na półkach księgars
kich. Autorzy książki starali się 
oprzeć na nowej teorii dydaktycz
nej zakładającej, że język polski 
jest już dla najmłodszych pokoleń 
Polonii językiem obcym. Propono
wane przez nich rozwiązania meto-
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dycznę są o tyle cenne, że zostały 
sprawdzone w praktyce.

WIZYTA W  POLONIJNYM  
CENTRUM UMSC

W roku 1980 przebywała z trzy
dniową wizytą w Uniwersytecie 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie delegacja Związku Pola
ków „Zgoda” w RFN, z prezesem 
zarządu głównego Ignacym E. Łu- 
kasczykiem.

W czasie pobytu, podczas które
go delegacja „Zgody” spotkała się 
z rektorem uniwersytetu prof. Wie
sławem Skrzydło i pracownikami 
Polonijnego Centrum UMCS dys
kutowano nad formami dalszej 
współpracy naukowej, kulturalnej, 
edytorskiej. Warto dodać, iż Zwią
zek' Polaków „Zgoda” w RFN w 
listopadzie 1980 r. będzie obchodził 
jubileusz 30-lecia swej działalności.

SPOTKANIE W  POLONIJNYM  
CENTRUM UNIWERSYTETU 
IM. MARU SKŁODOWSKIEJ

Z RFN przyjechali goście ż wi
zytą do Polonijnego Centrum Uni
wersytetu im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie. Byli tu: Manfred Poschlad 
z synem Manfredem oraz Gustav 
Schulte. Współpracują oni ze Zwią
zkiem Polaków „Zgoda’ w RFN. 
Związek -ten w najbliższym czasie 
obchodzić będzie jubileusz 30-lecia 
działalności. Sprawom jubileuszu, 
wspólnych przedsięwzięć nauko-’ 
wych i kulturalnych z tej okazji 
poświęcone było spotkanie nie

mieckich gości z dyrektorem Polo
nijnego Centrum doc. dr. Władys
ławem Kucharskim, Przedstawił on 
gościom plany pracy kierowanej 
przez siebie placówki, naświetli! 
dalsze kierunki dwustronnej współ
pracy.

Manfred Poschlad utrzymuje se>- 
rdeczne kontakty z przedstawiciela
mi lubelskiej uczelni. Częstymi 
gośćmi w jego domu w RFN są 
naukowcy ż UMCS przebywający 
na stażach naukowych w RFN, 
członkowie studenckich zespołów 
artystycznych.

„DAR POMORZA” 
ZNOWU W  GDYNI

Po wspaniałym sukcesie odnie
sionym w „Operation Sail 80’, po
wrócił do Gdyni statek szkolny 
Wyższej Szkoły Morskiej „Dar 
Pomorza” . Polska „biała fregata”, 
biorąca po raz piąty udział w tego 
typu regatach największych żaglow
ców świata, aż trzykrotnie zdoby
wała największe trofea, wygrała 
dwa etapy składające się na opera
cję, a także w wyniku głosowania 
wszystkich załóg, otrzymała naj
większe żeglarskie wyróżnienie 
„The cutty sark trophy” za super- 
dżentelmeńską postawę podczas 
trwania morskich wyścigów.

Ten światowy sukces jest wspa
niałym ukoronowaniem przypada
jącej w 1980 roku 50-letniej służby 
na morzu „Daru Pomorza” pod 
biało-czerwoną banderą, podczas 
której przepłynął on łącznie ponad 
500 tys. mil morskich i odwiedził
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370 portów w ponad 60 krajach. 
Przez pokład żaglowca przewinęło 
się w tym czasie, otrzymując 
chrzest i ślub morski, ponad 13 
tys. uczniów i studentów.

„STEFAN BATORY” POWRÓCIŁ 
DO KRAJU

Na początku sierpnia 1980 r. po
wrócił- do Polski z rejsu liniowego 
do Kanady flagowy statek Polskich 
Linii Oceanicznych „Stefan Batory’. 
Wśród pasażerów, którzy zaokręto
wali się na „Stefana Batorego” w 
Londynie znalazła się 60-osobowa 
grupa byłych angielskich jeńców, 
którzy w czasie wojny przebywali 
na terenie Polski. Podczas kilku
dniowego pobytu w Polsce odwie
dzili oni m.in. fabryki i obozy, w 
których zmuszeni byli w czasie 
wojny do niewolniczej pracy oraz 
wojskowe cmentarze, a także od
byli szereg spotkań z polskimi 
kombatantami. Podczas postoju fla
gowca w Londynie odbyło się na 
jego pokładzie wzruszające spot
kanie kilkunastoosobowej grupy 
starszej już o 40 lat liverpoolskich 
„dzieci” ewakuowanych „Batorym” 
w roku 1940 z Wielkiej Brytanii 
do Australii, z załogą polskiego 
transatlantyku i przedstawicielami 
Ambasady PRL w Wielkiej Bryta
nii.

O POLONII W  KANADZIE

„Rodacy spod klonowego liścia”
— to tytuł książki Olgierda Bud
rewicza prezentującej sylwetki wy
bitnych przedstawicieli Polonii w

Kanadzie. Ksążkę tę wydał Inter
press.

Na temat Polonii kanadyjskiej
napisano wiele. Znane są opraco
wania Radeckiego, Heydenkorna, 
Turka, Matejków, Kos-Rabcewicza- 
Zubkowskiego, Koglera i wielu in
nych. Autor publikacji — jak 
stwierdza sam we wstępie — nie 
miał najmniejszych ambicji two
rzenia jeszcze jednego v panoramicz
nego obrazu emigracji polskiej. 
„Zamiarem tej pracy — pisze O. 
Budrewicz — było przedstawienie 
postaci, które w dużym stopniu 
dzięki polskim korzeniom wniosły 
trwały wkład w kulturę innego 
kraju (...) Eksponuję ich zasługi, 
osiągnięcia, podkreślam Cechy oso
bowości, które przyczyniły - się do 
sukcesów”. Wydawnictwo Interpress 
zapowiada również angielską wers
ję tej niezwykle ciekawie napi
sanej książki.

NOWA PRACA O POLONII

Nakładem Komitetu Badania Po
lonii Polskiej Akademii Nauk wy
dano pracę Andrzeja Paczkowskie
go pt.: „Prasa i społeczność polska 
we Francji w latach 1920-1940” . 
Jest to przede wszystkim mono
grafia prasoznawcza, której tłem 
jest społeczność polonijna, emigra
nci przybywający do Francji do 
1919 roku. Poprzez pryzmat prasy, 
wydawanej przez i dla polskich 
skupisk, autor analizuje problemy 
tej społeczności. Z wywodów Pacz
kowskiego wyłania się bardzo 
wyrazisty obraz społeczności emi
gracyjnej, która, przynajmniej w
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pierwszym pokoleniu, nie traciła 
i nie chciała tracić związku z pol
skością.

PAMIĘCI GENERAŁA 
PUŁASKIEGO

W roku 1980 minęła 201 rocznica 
śmierci bohatera dwóch narodów
— polskiego i amerykańskiego — 
Kazimierza Pułaskiego. Z tej oka
zji charge d’affaires a.i. Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w Polsce, 
Nicholas S. Andrews, złożyli 11 
października 1980 r br. wieniec 
pod pomnikiem generała w Warce, 
rodzinnej miejscowości Pułaskiego.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli 
przedstawiciele Towarzystwa „Po
lonia” oraz społeczeństwo miasta 
i ziemi wareckiej.

W związku z 201 rocznicą śmier
ci K. Pułaskiego, ambasador w 
PRL w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Romuald Spasowski zło
żył w Waszyngtonie wieniec pod 
pomnikiem generała, bohatera na
rodów polskiego i amerykańskiego.

POLSKIE PIEŚNI I TAŃCE

Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Gdańsku opublikował prace et
nografa Pawła Szefki, badacza re
gionu kaszubskiego. Są to opraco
wania pieśni, tańców i strojów 
kaszubskich wraz z dokładnym o- 
pisem takich widowisk ludowych, 
jak: „Sobótka” „Gwiździe” czy 
„Dyngus”. W zbiorze uwzględniono 
22 tańce obrzędowe i obyczajowe. 
Opisy dokładnie informują o każ

dym tańcu, jego historii i przezna
czeniu.

Muzeum^Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe
rowie wydało natomiast zbiór 84 
„Ulubionych pieśni dziecięcych” z, 
Kaszub i Kociewia, zebranych 
również przez P. Szefkę.

„POLSKA STAROŻYTNA”

Ukazała się niezwykle interesują
ca i poszukiwana pozycja „Polska 
starożytna” Witolda Hensela — to 
wydanie drugie i uzupełnione syn
tezy pradziejów od starszej epoki 
kamienia po schyłek okresu „rzym
skiego”. Autor kierował badaniami 
wykopaliskowymi w różnych miej
scowościach Polski, m.in. w Gnieź
nie, Poznaniu, Kruszwicy, Czernku. 
Książka opowiada o wartościach 
kultury duchowej i materialnej, 
które wytworzyły plemiona prasło
wiańskie i prapolskie.

WYSTAWA W  KRAKOWSKIEJ 
GALERII „JASKÓŁKA”

Anna Aniela Adamska jest Ame
rykanką polskiego pochodzenia 
urodzoną i wychowaną w Stanach 
Zjednoczonych. W roku 1934 ukoń
czyła Maryland Institute School 
of Art w Baltimore i w tymże 
roku otrzymała stypendium rządu 
polskiego. Efektem pracy w Polsce 
było przyjęcie Anny A. Adamskiej 
w poczet członków Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych.

Wystawa 38 akwarel, zaprezen
towana ostatnio , w galerii „Jaskół
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ka” Domu Polonii w Krakowie, 
jest drugą ekspozycją prac artyst
ki w tym mieście; w roku 1937 
Anna A. Adamska przedstawiła swą 
twórczość w Muzeum Narodowym 
w Sukiennicach. Akwarela jest 
tą techniką malarską, którą artyst
ka posługuje się najchętniej i z 
największym powodzeniem.

SŁONECZNE OBRAZY W  
WARSZAWIE

Galeria Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Warszawie za
prezentowała wystawę malarstwa 
Anny Anieli Adamskiej z USA, 
zorganizowaną przy współudziale 
Towarzystwa „Polonia”. Twórczość 
artystki z Baltimore odznacza się 
spokojną kolorystyką i kompozycją. 
Znajdujemy tu wzburzony ocean i 
sielski pejzaż górski, impresjonis
tyczny zachód słońca i kwiaty ro
dem jak z akwareli japońskiej. 
Obecnie Adamska zajmuje się 
nie tylko malarstwem, ale także 
grafiką, rysunkiem, próbuje swych 
sił w ceramice i grafice użytkowej.

W 1934 r. Aniela, z domu Radzi
szewska, ukończyła Maryland In- 
stitute School of Art w Baltimore 
ze świadectwem „Diploma of Ge
neral Desing” oraz Kurs Sztuk 
Pięknych w Nauczania Podstaw 
Sztuk. W tym samym roku przy
jeżdża do Kraju jako stypendystka 
rządu polskiego' na roczny kurs 
wiedzy o Polsce, zorganizowany 
przy Wolnej Wszechnicy w War
szawie. Po jego ukończeniu wraca 
do USA, gdzie organizuje wystawy 
i wykłady o polskiej sztuce i fol

klorze. W 1936 r. przyjeżdża po
nownie do Kraju, aby kontynuo
wać naukę. Studiuje prywatnie ma-' 
larstwo, rysunek i ' grafikę pod 
kierunkiem znanej ilustratorki 
Marii Werten i prof. Antoniego 
Suchanka. W październiku tegoż 
roku zostaje przyjęta na członka 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk
nych w Warszawie. W listopadzie 
1939 r, wraca do Baltimore z Bo
lesławem Adamskim, którego poś
lubiła podczas pobytu w Polsce.

Artystka wystawia swoje obrazy 
na terenie całych Stanów Zjedno
czonych. W maju 1971 r. prezen
tuje 48 prac w Rehoboth Art Lea- 
gue w Delawaare, W 1975 r. ak
warela jej pędzla pt. „Zmiana 
pogody w górach” zdobywa pierw
szą nagrodę na konkursie w kate
gorii profesjonalistów.

Z POZNANIA NAD  
ORINOKO

Samochodem ciężarowym „Star” 
udała się do Wenezueli grupa mło
dych pracowników nauki i studen
tów Katedry Etnografii Uniwersy
tetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, członków sekcji amery
kańskiej koła naukowego studen
tów etnografii tej uczelni.

Uczestnicy wyprawy pod kryp
tonimem „Amped-80” , organizo
wanej wspólnie z antropologami 
z uniwersytetu w Caracas, prze
prowadzą badania etnologiczne 
wśród Indian ze szczepu Bari, 
zamieszkujących góry Sierra de 
Perija i Indian z plemienia Marg-
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uiritare w górnym biegu rzeki 
Ventuari, w dorzeczu Orinoko.

USA

PREZYDENT J. CARTER 
SPOTKAŁ SIĘ Z POLONIĄ

Prezydent USA Jimmy Carter 
wziął udział w spotkaniu zorgani
zowanym w Chicago z okazji stu
lecia utworzenia polonijnej orga
nizacji Związek Narokowy Polski.

Po odczytaniu listy wybitnych 
Amerykanów polskiego pochodze
nia ■— do których zaliczył m.in. 
sekretarza Stanu Edmunda Muskie- 
go, doradcą do spraw narodowego 
bezpieczeństwa Zbigniewa Brzeziń
skiego oraz przewodniczącego Ko
misji Spraw Zagranicznych Izby 
Reprezentantów Clementa Zabłoc
kiego — prezydent nawiązał do 
aktualnej sytacji w Polsce stwier
dzając, iż wygląda na to, że kry
zys zmierza w kierunku pokojo
wego i konstruktywnego rozwiąza
nia. Zaznaczył on, że nowe kredy
ty przyznawane przez USA Polsce 
na zakup artykułów żywnościo
wych są wyrazem uznania dla peł
nej godności postawy polskiego 
społeczeństwa w obecnym okresie 
pozytywnych przemian oraz mają 
zademonstrować nowemu polskie
mu kierownictwu amerykańskie 
pragnienie poprawienia wzajem
nych stosunków.

POLACY W  ŻYCIU  
POLITYCZNYM MIAST

Nakładem Polsko-Amerykańskie- 
go Stowarzyszenia Historycznego

ukazała się praca zbiorowa pod 
redakcją Angeli T. Pieńkos oma
wiająca działalność polityczną Po
laków w ośrodkach miejskich Sta
nów Zjednoczonych. Książka „Eth- 
nic Politics in Urban America: 
The Polish Experience in Four 
Cities” zawiera analizę źródeł i 
charakteru aktywności polskiej gru
py etnicznej na płaszczyźnie poli
tycznej w Chicago, Detroit, Buffa
lo i Milwaukee.

Omawiając Polonię z Buffalo, 
autor rozdziału ■— Walter Boro
wiec — zwraca uwagę na niezwy
kły w kontekście grupy etnicznej 
przypadek trzykrotnego od 1949 -r. 
obsadzenia stanowiska burmistrza 
własnym kandydatem — sukces 
tym cenniejszy, że odniesiony 
wbrew opozycji i obojętności ze 
strony" organizacji partyjnych mia
sta. Pozycją Polonii w życiu poli
tycznym Detroit zajmują się w 
dalszej części książki ' Thaddeus 
Radzialowski i Donald Binkowski. 
Autorzy formułują dalekie od 
stereotypów' sądy na temat przy
czyn niewielkiej roli Polaków na 
arenie politycznej tego miasta, 
skupiającego liczną grupę ludności 
pochodzenia polskiego, która dy
sponuje tu potężną siecią instytu
cji. W kolejnym rozdziale Donald 
Pieńkos analizuje czynniki, które 
zdecydowały o postępowej, nieza
leżnej polityce władz Milwaukee i
o wyłonieniu się spośród tutejszej 
Polonii najpotężniejszego w historii 
amerykańskich Słowian ruchu soc
jalistycznego. Wreszcie na przykła
dzie Polonii z Chicago Edward 
Kantowicz rozważa '■ problem ogra
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niczeń działalności politycznej grup 
etnicznych: kapitał polonijny nie 
zdołał zapewnić miastu przywódcy 
politycznego polskiego pochodzenia. 
Analiza E. Kantowicza ma charak
ter ■ porównawczy, jako że autor 
odwołuje się do przykładów innych 
grup etnicznych, również spoza 
Chicago. W tej interesującej pozy
cji unika się ogólników i uprosz
czeń na temat grup etnicznych, tak 
typowych dla sondaży publicz
nych.

POLSKO-AMERYKAŃSKIE 
KONFERENCJE 

W  ILLINOIS

W uniwersytecie amerykańskim, 
w stanie Illinois, odbyła się czte
rodniowa polsko-amerykańska kon
ferencja poświęcona problemom 
górnictwa.

Z polskiej strony współorganiza
torami konferencji były wyższe 
uczelnie i instytuty naukowe, w 
tym Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, Politechnika Wroc
ławska i Centralny Instytut Górni
czy w Katowicach. Współorganiza
torami ze strony amerykańskiej 
były również wyższe uczelnie i 
instytuty górnicze oraz organizacja 
zajmująca się międzynarodowym 
programem wymiany uniwersytec
kiej.

W obradach wzięło udział ok. 10 
naukowców z Polski i USA. Wy
głoszono 25 referatów poświęco
nych różnym problemom budowy i 
eksploatacji głębokich kopalń.

MUZEUM POLSKIE 
W  CHICAGO

W Chicago mieści się The Po- 
lish Museum of America, powstałe 
w 1912 r. jako biblioteka i archi
wum polonijne. Z czasem instytucja 
ta przekształciła się w placówkę 
muzealną, w której zbiorach zna
leźć można cenne eksponaty. Znaj
dują się tam m.in.: największy na 
świecie zbiór pamiątek po wielkim 
kompozytorze i polityku Ignacym 
Paderewskim, dokumenty po mar
szałku Józefie Piłsudskim, listy i 
rękopisy Tadeusza Kościuszki. Zna
leźć tam można również pamiątki 
po Kazimierzu Pułaskim, generale 
Józefie Halerze. W salach muze
um obejrzeć można prace najwy
bitniejszych polskich, malarzy: Ju
liusza i Wojciecha Kossaków, Jana 
Styki, Artura Grottgera, Stanisława 
Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej 
i wielu innych. Archiwum i biblio
teka dysponują znaczną ilością ma
teriałów dotyczących historii Pol
ski, jak również dziejów Polaków 
w Ameryce. Propagując polską 
kulturę, muzeum organizuje wysta
wy objazdowe, publikuje prace 
historyczne i literackie. Oblicza się, 
że muzeum w czasie ok. 70 lat 
zwiedziło ponad 2 min osób.

STUDIUM  
W BUFFALO

Na przełomie lipca i sierpnia 
1980 r. Wydział Historii Buffalo 
State College zorganizował specjal
ne studium zatytułowane „Poles in 
America” — Polacy w Ameryce.
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Program studium obejmował histo
rię Polonii amerykańskiej, jej sy
tuację obecną, a także przegląd 
najważniejszych wydarzeń z histo
rii Polski. Studium w zasadzie zo
stało zorganizowane dla studentów 
w ramach programu akademickie
go, ale w zajęciach wziąć udział 
mogły również osoby spoza uni
wersytetu, w ramach tak zwanego 
Continuing Education.

Po zajęciach teoretycznych stu
denci odwiedzili najważniejsze in
stytucje i organizacje polsko-ame
rykańskie, a także opracowywali 
wybrany polsko-amerykański te
mat.

Studium prowadził dr Walter 
M. Drzewieniecki, profesor historii 
w Buffalo State College. Specjalnie 
dla studium wydał on w języku 
angielskim krótką historię Polonii 
Amerykańskiej wraz z przewodni
kiem organizacyjnym i bibliografią. 
Praca, wydana przez Polską- Fun
dację Kulturalną nosi tytuł „Poles 
in America: Yesterday and Today’.

50 LAT DZIAŁALNOŚCI 
POLONIJNEJ

Centrala Polskich Szkół Dokształ
cających w USA (działająca nie
przerwanie od pięćdziesięciu lat) 
obradowała ostatnio w Domu Żoł
nierza w Nowym Jorku. W trakcie 
obrad poruszono wiele ważkich dla 
Polonii amerykańskiej problemów, 
postulując m.in. szerszy, obejmują
cy wszystkie skupiska polonijne w 
Stanach Zjednoczonych, rozwój 
polskiego szkolnictwa dokształcają
cego oraz konieczność wznowienia

przedmiotów ojczystych w polskich 
szkołach parafialnych. Wyrażono 
opinię, że język polski nie może 
być lekceważony i obcy młodemu 
polskiemu pokoleniu, a zwłaszcza 
uczniom szkół podstawowych.

Ustalono również, iż w. trakcie 
Zjazdu COSD, który odbędzie się 
w przyszłym roku, opracowane zo
staną ogólnokrajowe zasady oświa
towe, dla wszystkich ' Polskich 
Szkół Dokształcających w USA.

DZIAŁALNOŚĆ  
DOMU POLSKIEGO 

W HOUSTON

Przed 6 laty otwarto w Hou
ston nowy Dom dolski. Opiekę nad 
nim sprawuje Gmina 182, w któ
rej skład wchodzą trzy grupy. Z 
każdej z nich wyłoniono cztery 
osoby, które tworzą dwunastooso
bowy zarząd. Dom Polski, obok 
imprez dochodowych, organizuje 
obchody polskich świąt narodo
wych i kościelnych. Każdy, kto 
chce, może uczestniczyć w „Jaseł
kach” lub wziąć udział w wielka
nocnym „święconym”. Szczególny 
akcent położono na zaszczepieniu 
polskich tradycji narodowych 
wśród młodzieży. Służy temu ze
spół taneczny, popularny i znany 
nie tylko w Houston, lecz w całym 
Teksasie. Zorganizowaniem polskie
go zespołu artystycznego zajęła się 
pani Mażewska. Pierwszy swój wy
stęp zespół dał 3 maja 1970 r., w 
rocznicę Konstytucji Majowej. W 
dwa lata później, w 1972 r., na 
Międzynarodowym Festiwalu Grup 
Etnicznych w San Antonio zespół
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spotkał się z gorącym przyjęciem 
publiczności i zdobył swój pierw
szy dyplom uznania. Brał również 
aktywny udział w obchodach 
dwuchsetlecia Stanów Zjednoczo
nych.

Inną formą popularyzowania kul
tury polskiej jest kurs języka pol
skiego zorganizowany również 
przez panią Mażewską. Chętnych 
nie brakuje, wśród uczniów spot
kać można nie tylko dzieci i mło
dzież, ale również osoby starsze, 
które chcą się nauczyć, bądź przy
pomnieć sobie, język polski.

44 PARADA PUŁASKIEGO

W Nowym Jorku odbyła się w 
1980 r. doroczna, 44 z kolei Para
da Puławskiego. Piątą Aleją Manha
ttanu przemaszerowało blisko 
100 tys. Amerykanów polskiego po
chodzenia, reprezentujących Polonię 
z 5 wschodnich stanów USA. Jak 
zwykle w paradzie, która była ma
nifestacją podkreślającą wkład 
Polaków w walkę 0 wolność i de
mokrację oraz rozwój Stanów 
Zjednoczonych, uczestniczyły setki 
organizacji polonijnych.

Na trybunie honorowej szczegól
nie licznie reprezentowani byli a- 
merykańscy politycy, a obecny był 
wśród nich osobisty przedstawiciel 
prezydenta Cartera — doradca do 
spraw bezpieczeństwa narodowego, 
Zbigniew Brzeziński.

POMNIK  
KAROLA SZYMANOWSKIEGO

Zakończenie tegorocznego Waka
cyjnego Óbozu Muzycznego w In-

terlochen, zorganizowanego przez 
uniwerstytet stanowy w Ann Ar- 
bor, miało 'bardzo piękny polski 
akcent. W miejscowym Centrum 
Muzycznym odsłonięte zostało po
piersie Karola Szymanowskiego, u- 
fundowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Polskiej Sztuki w De
troit. Autorem rzeźby w brązie 
jest amerykański rzeźbiarz pol
skiego pochodzenia — Marian Ow
czarski.

Z okazji uroczystości wystąpił z 
koncertem, na który złożyły się 
utwory fortepianowe K. Szyma
nowskiego, Andrzej Dutkiewicz, 
polski pianista, kompozytor i peda
gog z warszawskiej Akademii Mu
zycznej, który był wykładowcą na 
obozie muzycznym: Recital swój 
poprzedził on wykładem o życiu i 
twórczości wielkiego kompozytora. 
Ponadto studencka orkiestra wyko
nała fragmenty baletu „Harnasie” .

TOWARZYSTWO  
KULTURY POLSKIEJ 

W MICHIGAN

W Bay City, w stanie Michigan, 
powstało przed trzema laty Towa
rzystwo Kultury Polskiej, którego 
działalność ma na celu popularyza
cję tysiącletnich tradycji Kraju. 
Towarzystwo to urządza wystawy 
i koncerty, uroczystości wigilijne, 
wielkanocne i karnawałowe. Z ini
cjatywy tej organizacji powstał 
również Komitet Oświaty, popiera
jący naukę języka polskiego w 
miejscowych szkołach, zaopatrujący 
je w podręczniki i książki. Od
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dawna TKP współpracuje z Insty
tutem Polskim działającym przy 
miejscowej uczelni Saginaw Valley 
State Colege, którym kieruje Anna 
Gąsowska-Dadlez. Towarzystwo u- 
rządza również wycieczki do Kra
ju, zachęca młodzież do udziału w 
koloniach, i obozach w Polsce.

Funkcję prezesa Towarzystwa 
Kultury Polskiej sprawuje Antoni 
Krajkowski.

PONAD POL WIEKU 
DZIAŁALNOŚCI 

ZWIĄZKU PODHALAN

W październiku 1979 r. Związek 
Podhalan w USA obchodził 50-lecie 
swojej działalności. Poprzednikiem 
Związku Podhalan było Polsko-A
merykańskie Towarzystwo. Tatrzań
skie, organizacja charytatywna i 
społeczna. Jej zadaniem było pro
pagowanie polskiej kultury w USA. 
W roku 1929 powstał Związek 
Podhalan, którego Zarząd Główny 
obrał sobie za siedzibę Chicago.

Głównym celem — jaki założył 
sobie Związek Podhalan — jest 
pomoc Polakom mieszkającym w 
USA oraz pomoc rodzinom w Pol
sce. Związek włącza się' także w 
akcje społeczne w Kraju., Niedaw
no powstał Dom Związku Podhalan 
w Ludźmierzu, koło Nowego Tar
gu.

Osobnym rozdziałem działalności 
Związku jest propagowanie pol
skiej kultury oraz wiedzy o Polsce 
i Podhalu. W tym celu utworzono 
zespoły folklorystyczne, takie jak:

„Giewont”, „Podhale”, „Harnasie” i 
Zespół Tatrzańskich Górali. Działa
ją one przy kołach, których w  
USA w obecnej chwili jest trzy
dzieści.

Związek . Podhalan propaguje 
polską sztukę ludową nie tylko 
poprzez działalność zespołów fol
klorystycznych, ale również po
przez ekspozycję dzieł sztuki. Do 
najważniejszych w Chicago należą
— Międzynarodowa Wystawa Grup 
Etnicznych w Navy Pier i „Boże 
Narodzenie — dookoła świata”, or
ganizowane przez Museum of 
Science and Industry. W Domu 
Związku Podhalan w Chicago or
ganizowane są „Jarmarki Góral
skie” , gdzie można zobaczyć, w 
jaki sposób powstał hąft ludowy, 
rzeźba, a nawet jak się robi sław
ne góralskie oscypki.

SUKCES POLSKIEGO 
KONSTRUKTORA

Na odbywającym się w Stanach 
Zjednoczonych, w miejscowości O- 
shkosh w stanie Wisconsin, świa
towym pokazie amatorskich kon
strukcji lotniczych znaczny sukces 
odniósł polski konstruktor — ama
tor z Aeroklubu Łódzkiego Jaro
sław Janowski.

Skonstruowany przez niego sa
molot „J-3 Orzeł’ został uznany 
za jeden z najciekawszych ekspo
natów wystawy, na której swoje 
prace zaprezentowało ponad 2 tys. 
amatorów z całego świata.
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KANADA

BADANIA NAUKOWE 
W TORONTO

Kanadyjsko-Polski Instytut Ba
dawczy poszczycić się może duży
mi osiągnięciami badawczymi i 
wydawniczymi w ciągu ostatnich 
dwóch lat swej działalności. Po
ważnym osiągnięciem Instytutu jest 
wydanie trzech tomów pamiętni
ków imigrantów w  języku polskim 
oraz obszernego wyboru w  języku 
angielskim. Pamiętniki, w obydwu 
wersjach, cieszyły się dużym zain
teresowaniem, stanowiąc lekturę 
zalecaną przez profesorów socjolo
gii na wydziale slawistycznym U- 
niversity of Toronto. Wydano rów
nież obszerny tom „Polonica Ca- 
nadiana”. Ponadto ukazała się 
pierwsza praca, poświęcona Zjed
noczeniu Zrzeszeń Polskich w Ka
nadzie, organizacji poprzedzającej 
Kongres Polonii Kanadyjskiej.

Obecnie trwają prace nad przy
gotowaniem dokładnych katalogów 
zbiorów polonijnych, wśród których 
bardzo cenną pozycją jest bogata 
kolekcja materiałów dotyczących 
działalności polskich placówek kon
sularnych w okresie od 1932 do 
1944 roku.

Kanadyjsko-Polski instytut Ba
dawczy jest również ośrodkiem in
formacyjnym dla wszystkich osób 
zajmujących się problematyką po
lonijną, w tym również dla stu
dentów i naukowców przybywają
cych z Polski.

Dodać należy, że Instytut ten

ściśle współpracuje z placówkami 
badawczymi w Polsce, zajmującymi 
się- problematyką polonijną.

ZWIĄZEK PODHALAN  
W KANADZIE

Związek Podhalan w Kanadzie 
powstał w roku 1977. Organizacja 
ta prowadzi ożywioną . działalność, 
m.in. współpracuje ze Związkiem 
Podhalan w USA. Prezesem jest 
Stanisław Szaflarski.

Celem związku jest podtrzymy
wanie więzi i miłości do Ojczyzny 
wśród członków organizacji i ich 
dzieci, kultywowanie - góralskich 
tradycji, nauka języka polskiego, 
poznawanie historii, literatury, fol
kloru Starego Kraju. Podhalanie u- 
rządzają u siebie wieczory autor
skie pisarzy i poetów, wywodzą
cych się z ich kręgów, ekspozycje 
malarskie, występy zespołów ta
necznych, Przygotowali również 
kilka audycji radiowych o tematy
ce regionalnej dla stacji CHIN w 
Toronto.

POLAK W PARLAMENCIE

W wyborach do parlamentu ka
nadyjskiego w okręgu Hamilton 
Zachodni zwyciężył dr Stanley Hu- 
decki, kandydujący z ramienia 
Partii Liberalnej. S. Hudecki jest 
z zawodu chirurgiem ortopedą. U- 
rodził się w rodzinie przybyłej z 
Polski. W działalności Partii Libe
ralnej bierze udział od 12 lat. Jest 
znanym i cenionym przez miejsco
wą Polonię działaczem.
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POLACY 
W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

Pierwsza naukowa konferencja 
poświęcona grupie polskiej w A- 
meryce „Poles in North America” 
odbędzie się w St. Michael College
— Uniwersity of Toronto w dniach 
123—25 października 1980 r. Konfe
rencja zostanie zorganizowana 
przez The Multicultural History 
Society of Ontario. Weźmie w niej 
udział ponad 30 pracowników nau
kowych z Australii, Kanady, Polski 
i Stanów Zjednoczonych specjali
zujących się w tej problematyce. 
Zgłoszono już 30 referatów. Obra
dy toczyć się będą w języku an
gielskim.

BRAZYLIA

90 LAT TOWARZYSTWA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W roku 1980 odbyła się w Kury- 
tybie uroczysta akademia poświę
cona 90 rocznicy działalności To
warzystwa im Tadeusza Kościusz
ki. W uroczystości wzięli udział 
licznie członkowie tej organizacji 
oraz przedstawiciele innych stowa
rzyszeń i klubów kulturalnych w 
Brazylii. W części artystycznej wy
stąpił chór Grupy Folkloru Pol
skiego, która w bieżącym roku 
obchodzi 20-lecie pracy artystycz
nej. W czasie uroczystości Konsul 
Generalny PRL w Kurytybie J. 
Maj wręczył przyznane przez To
warzystwo „Polonia” medale i dy
plomy dla Towarzystwa, im. Tade

usza Kościuszki oraz Grupy Foklo- 
ru Polskiego.

WIELKA BRYTANIA

BIULETYN 
STOWARZYSZENIA 

Z PLYMOUTH

Po kilkuletniej przerwie Anglo- 
-Polskie Stowarzyszenie w Ply
mouth wznowiło edycję biuletynu 
informacyjnego. Pierwszy numer 
kwartalnika został opatrzony mot
tem: Oświata - Współpraca - Przy
jaźń - Pomoc. Zapowiadając regu
larne wydawanie biuletynu, re
dakcja przedstawia swe zamierze
nia co do jego zawartości: obok 
bieżącej informacji o działalności 
Stowarzyszenia znajdzie się tam 
dział różnych wiadomości pt. „To i 
owo”, kronika polskiego sportu, 
korespondencja z czytelnikami, ma
teriały z dziedziny kultury i histo
rii, a nawet miejsce na reklamę i 
ogłoszenia.

BELGIA

POLSKI DOM 
W ANTWERPII

Polsko-Flamandzki Klub Kultu
ralny „Watra” jest nową placówką, 
która rozpoczęła działalność w 
styczniu 1980 .r. Klub mieści się w 
centrum starej" Antwerpii, nieopo
dal Domu Rubensa, przy ulicy Ho- 
pland 55. Wystrój niedużego, ale 
bardzo miłego wnętrza- utrzymany 
jest w stylu góralskim. Autentycz
na powała z wyciętymi gwiazdami,
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podłoga z białych desek, góralskie 
stoły, zydle, na ścianach kilimy 
wykonane przez wiejskie artystki, 
obrazki malowane na szkle —• 
wszystko to budzi szczery zachwyt 
gości klubu.. Całości zaś dopełnia 
pomysłowy bufet z belek zaciosa- 
nych na węgły, z gontowym da
chem.

Zamieszkali w okolicy Polacy 
i zaprzyjaźnieni z nimi Flamando- 
wie spotykają się w „Watrze” na 
różnych imprezach okolicznościo
wych, przychodzą pożyczać książki, 
czytać gazety, na naukę języka 
i polskich tańców oraz zwyczajnie
— by się spotkać i pośpiewać po 
polsku.

Góralską izbę w Antwerpii urzą
dziła mieszkająca tutaj góralka ro
dem z Grybowa — Władysława 
Majewska, która przez pięć lat 
własnymi rękami remontowała sta
ry dom z myślą o stworzeniu tu, 
na flamandzkiej ziemi, namiastki 
swoich ukochanych stron.

„Watra” stała się stacjonarną 
siedzibą działającą w Antwerpii od 
kilku lat polskiego klubu skupiają
cego Polaków mieszkających w o- 
kolicy, a także miejscowych sym
patyków Polski. W nowym po
mieszczeniu działa biblioteka liczą
ca prawie tysiąc tomów, a także 
czytelnia z codzienną polską prasą 
i tygodnikami. Rozpoczęły się rów
nież lekcje języka polskiego oraz 
repetycje polskich pieśni i tańców 
ludowych. Podjął normalne próby 
istniejący już wcześniej zespół 
„Słowianka”, który wprowadził się 
tutaj wraz z piękną kolekcją ludo
wych strojów. W imprezach klubo

wych uczestniczą całe rodziny pol- 
sko-flamandzkie oraz zainteresowa
ni polską kulturą Flamandowie.

Projektuje się spotkania z polski
mi artystami, prelekcje o polskiej 
kulturze oraz wystawy. Ambicją 
prowadzących klub jest populary
zowanie polskiej plastyki współ
czesnej oraz szerzenie wiedzy o 
Polsce poprzez pokazy fotografii u- 
kazującej ludzi, zabytki kultur^ 
i krajobrazy^ Spotkania w klubie 
służyć będą także nawiązywaniu 
bliższych kontaktów między człon
kami tutejszej Polonii. W „Watrze” 
będą się odbywały rodzinne uroczy
stości, m. in. wesela, oczywiście w 
stylu ludowym.

RFN

JUBILEUSZ ZJEDNOCZENIA" 
POLAKÓW

Zjednoczenie Polaków, najwięk
sza organizacja polonijna w Berli
nie Zachodnim, obchodziła niedaw
no 25 rocznicę swego istnienia. 
Uroczystość jubileuszowa odbyła się 
w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Berlinie Zachod
nim. Akademię otworzył prezes or
ganizacji, Henryk Olkiewicz. W 
swoim wystąpieniu zwrócił on u- 
wagę na zaangażowanie członków 
Zjednoczenia oraz podziękował za 
pomoc udzielaną organizacji przez 
władze polskie i władze Berlina 
Zachodniego.

Głos zabrał również przewodni
czący Społecznego Komitetu Budo
wy Pomnika-Szpitala Centrum
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Zdrowia Dziecka, minister Janusz 
Wieczorek. Powiedział on, że Zjed
noczenie Polaków — podobnie jak 
inne organizacje polonijne w Ber
linie Zachodnim — jest spadkobier
cą najpiękniejszych tradycji więzi 
z Krajem Ojców całego polskiego 
wychodźstwa przełomu stuleci i 
czasów wojny. Tradycje te są rów
nie piękne, co i gorzkie, jeśli zwa
żyć gehennę, jaką przeżyła Polonia 
w Niemczech w okresie hitleryzmu.

Przed jubileuszową uroczystością 
w misji wojskowej Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej w Berlinie Za
chodnim, grupie najbardziej zasłu
żonych działaczy Polonii zachód- 
nioberlińskiej wręczono odznacze
nia państwowe i wyróżnienia przy
znawane im przez władze polskie, 
w uznaniu ich zasług. Honorowy 
przewodniczący Zjednoczenia Pola
ków w Berlinie Zachodnim, 80-let- 
ni Józef Kula, otrzymał Odznakę 
Orderu Zasługi PRL.

SZWECJA

POLONIA SZWEDZKA

Pismo „Polonia” jest tylko jed
nym z przejawów związków Polonii 
Szwedzkiej z Polską. Do klubu 
polonijnego w Malmoe zaproszono 
ostatnio aktorkę z Warszawy, Kry
stynę Szafrańską, której wieczór 
recytacji poezji, od Norwida do 
Tuwima, spotkał się z gorącym 
przyjęciem.

Przez miedzę — w Norwegu na
stępuje również poważne ożywienie 
życia kulturalnego Polaków. Prezes 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Polo

nia” Stanisław Starsz podkreśla 
aktywny udział w życiu polonij
nym wielu .Polek —- żon Norwe
gów, które swoim entuzjazmem dla 
Polski „zaraziły” mężów. Tak więc 
na pokaz filmów „Potop” i 
„Śmierć prezydenta” przybyło nie 
tylko "wielu Polaków, ale i Norwe
gowie.

- Wydarzeniem kulturalnym stał 
się pokaz filmu dokumentalnego 
Bohdana Kołodziejskiego, pt. „Dag- 
ny — znaczy jutrzenka”, mówiące
go o towarzyszce życia St. Przyby
szewskiego. 180 rocznica urodzin 
Ibsena stała się okazją do zapre
zentowania przez Janinę Janu- 
szewską-Skreiberg wierszy Adama 
Mickiewicza i porównań między 
twórczością obu poetów” .

SZW AJCARIA

DNI KULTURY POLSKIEJ

Dużym powodzeniem publiczności 
cieszyła się otwarta w Lucernie 
wystawa polskiego malarstwa X IX  
i XX wieku.

Motto ekspozycji brzmiało: 
„dziwny ogród”, w nawiązaniu do 
udostępnionego wystawie, przez 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
obrazu pod tą nazwą, pędzla wy
bitnego malarza polskiego Józefa 
Mehoffera, bardzo popularnego 
również w Szwajcarii, twórcy 13 
witraży w katedrze fryburskiej. 
Obejmuje ona 127 obrazów najwy
bitniejszych malarzy polskich, któ
re w większości zostały wypoży
czone przez Muzeum Narodowe w 
Warszawie.
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Wystawa zainaugurowała zara
zem wiele innych imprez, które na 
terenie całej Szwajcarii ukażą 
miejscowej ludności oraz przyby
szom z ok. 120 krajów wśzeeh- 
stronny obraz dorobku i pozycji 
kultury polskiej w świecie.

Jednym z punktów „Dni kultury, 
polskiej’’ — unikalnych w Szwaj
carii pod wzglądem zakresu i za
siągu — był otwarty równolegle w 
Locarno międzynarodowy festiwal 
filmowy poświęcony głównie pol
skiej twórczości kinematograficz
nej. Na jego-program, składały sią 
m. in. filmy „Kung-fu”, „Amator”, 
„Szansa”, „Aktorzy prowincjonal
ni” i „Pełnia”. „Tygodnie filmu 
polskiego” staną się . też ważnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, m. in. 
w Zurychu, Lozannie, Genewie i 
Bazylei.

W okresie trwania wystawy ma
larstwa i festiwali filmów polskich 
nastąpiła też inauguracja jednej z 
największych imprez kulturalnych 
Szwajcarii — Międzynarodowych 
Tygodni Muzycznych w Lucernie, 
poświęconych tym razem muzyce 
polskiej. Imprezą tę zapoczątkowała 
prelekcja Artura Rubinsteina na 
temat twórczości najwybitniejszego 
polskiego kompozytora i pianisty 
Fryderyka Chopina.

W programie „tygodni” zbiegają
cych sią z setną rocznicą zgonu 
wybitnego skrzypka i kompozytora 
polskiego Henryka Wieniawskiego, 
od'yło się 27 koncertów symfo
nicznych polskich kompozytorów w 
interpretacji polskich i zagranicz
nych wykonawców. Dyrygowali m. 
in. Krzysztof Penderecki, Stanisław

Skrowaczewski, Witold Rowicki, 
Kazimierz Kord.

Równolegle odbyły się w wielu, 
miejscowościach liczne inne impre
zy, jak wystawy plakatu polskiego, 
pokazy twórczości ludowej, prelek
cje na wybrane tematy dotyczące 
różnych epok i aspektów polskiej 
kultury i sztuki itp.

DOM POLSKI 
NAD LEMANEM

Na temat poloników napisano już 
setki artykułów i reportaży, przed
stawiających miejsca noszące zna
miona Polski i Polaków na całej 
hez mała kuli ziemskiej. Do tego 
rejestru warto dodać również has
ło: Vevey. Miejscowość ta położo
na nad Lemanem w Szwajcarii, 
związana jest z imieniem polskiego 
lekarza dr. Juliana Gawrońskiego, 
człowieka dobrze znanego w War
szawie pierwszych lat XX wieku 
z działalności społecznej, energii i 
zapału, jakie wkładał w każde pod
jęte przedsięwzięcie.

Dr Gawroński osiadł nad Lema
nem i zapragnął stworzyć tam no
wy typ placówki o profilu dydak- 
tyczno-leczniczym, której nadał 
nazwę „uzdrowiska wychowawcze
go”. Swój „Dom polski” zlokalizo
wał na terytorium położonym 40 
m n.p.m., obejmującym przestrzeń 
ok. 2 ha, w malowniczej willi, oto
czonej francuskim ogrodem z re
welacyjnymi jak na owe czasy in
spektami, gdzie uczniowie mieli o- 
kazją poznawać tajniki wiedzy 
ogrodniczej. yPoza bowiem przed
miotami obowiązującymi w normal
nej szkole, „gospodarstwo” dr
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Gawrońskiego uwzględniało w wy
sokim stopniu naukę przedmiotów 
praktycznych (w tym ogrodnictwo i 
prowadzenie gospodarstwa domo
wego), podstawowe wiadomości z 
dziedziny geologii i kultury nowo
żytnej.

Szkoła dr. Gawrońskiego, ze 
względu na nowatorskie metody 
wychowawcze, opierające się na 
wynikach współczesnej wiedzy o 
dziecku, wprowadzaniu zajęć kul
tury fizycznej w zakres obowiązko
wych przedmiotów, a przede 
wszystkim dzięki idealnym wyni
kom tych metod stała się sławna 
w całej Szwajcarii i była trakto
wana jako ośrodek wzbrcowy ów
czesnego szkolnictwa w tym kraju.

DANIA

ZWIĄZEK POLAKÓW W DANII

Pierwsi emigranci polscy ' poja
wili się w Danii w latach osiem
dziesiątych X IX  w. Ale dopiero 
w roku 1926 powstał w Maribo 
Związek Robotników Polskich w 
Danii. Głównym celem założycieli 
było krzewienie polskiej kultury 
narodowej. Do dziś działa przy 
Związku zespół artystyczny „Dan= 
-Polonia”, klub piłki nożnej „Wa
wel” oraz prowadzony jest kurs 
języka polskiego w Kopenhadze, 
Nykoebing, Maribo i Odense.

AUSTRIA

POD POLSKĄ „STRZECHĄ"

Związek Polaków w Austrii 
„Strzecha” liczy ok. 1000 członków.

Jego siedzibą jest polski klub 
„Strzecha” w Wiedniu. Istnieje też 
tam szkółka nauki języka polskie
go. Działa tam również specjalny 
bufet, którego specjalnością są na
rodowe potrawy polskie. „Strzecha” 
dysponuje biblioteką polską liczącą 
3500 tomów i wydaje co miesiąc 
„Biuletyn Informacyjny” , zawiera
jący m. in. miesięczny plan działa
nia. zamierzenia na przyszłość, ser
wis wiadomości o Polsce.

POMNIK SOBIESKIEGO 
DLA WIEDNIA

W Gdańsku, na placu Targ 
Drzewny, stoi od wielu lat pomnik 
króla Jana Sobieskiego. Przywiezio
no go do Gdańska ze Lwowa, gdzie 
odsłonięto go w roku 18937 w 210 
rocznicę zwycięstwa nad armią tu
reckiego wezyra Kary Mustafy. 
Turcy oblegali wówczas Wiedeń i 
cesarz austriacki Leopold I prosił 
króla polskiego o ratunek. Jan III 
Sobieski z armią polską liczącą 
27 000 rycerzy pośpieszył na pomoc 
i uwolnił Austriaków od klęski. 
Podczas bitwy pod Wiedniem Po
lacy użyli po raz pierwszy nowej 
formacji wojskowej — husarii, któ
ra w następnych latach przysporzy
ła polskim wojskom wiele sławy 
i zwycięstw.

Władze Wiednia zwróciły się do 
działającej w Kraju Rady Ochrony 
Pomników Walki i Męczeństwa z 
prośbą o przekazanie kopii jednego 
z polskich pomników króla Jana 
Sobieskiego, której uroczyste od
słonięcie nastąpi 12 września 1983 
roku w trzechsetną rocznicę bitwy
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i  polskiego zwycięstwa nad armią 
turecką. Rada Ochrony Pomników 
Walki i Męczeństwa ustaliła, że do 
Wiednia przekazany zostanie właś
nie (model gdańskiego pomnika.

POMNIK ŻOŁNIERZA 
I  MARYNARZA POLSKIEGO 

W  NARWIKU

W Narwiku odsłonięto przed 
dwoma laty w 1979 r. pomnik Żoł
nierza i Marynarza Polskiego. Pow
stał on w wyniku inicjatywy Rady 
Ochrony Pomników Walki i Mę
czeństwa, której przewodniczy min. 
J. Wieczorek oraz władze miasta 
Narwiku. Trzymetrowej wielkości 
posąg marynarza wykonany w brą
zie, dzieło dłuta prof. Bohdana 
Chmielewskiego, stanął na cokole 
granitowym na placu Grom. Nazwa 
tego placu pochodzi od nazwy 
polskiego niszczyciela, który uczest
niczył w bitwie o Narwik i zato
nął zbombardowany przez bombow
ce niemieckie w fiordzie Romba- 
ken.

W uroczystości odsłonięcia pom
nika uczestniczyła delegacja pol
skich władz państwowych, władz 
miejskich Narwiku, a także grupa 
polskich kombatantów, w tym rów
nież uczestników bitwy o Narwik.

Po odsłonięciu pomnika delegacja 
Złożyła wieńce na cmentarzu w 
Narwiku, gdzie spoczywają żołnie
rze polscy i norwescy oraz na 
cmentarzu w pobliskiej miejscowo
ści Haakwik Ankens. Następnie za
łoga „Turlejskiego” popłynęła na 
miejsce, w którym zatonął „Grom”

i wrzuciła do morza wieńce ku 
czci poległych żołnierzy.

Pomnik stanowi kolejny- dowód 
pamięci o polskich żołnierzach wal
czących na wszystkich frontach II 
wojny światowej. Tym razem zło
żony marynarzom niszczycieli: 
„Błyskawica”, „Burza’ i „Grom” ; 
używanych do transportu wojsk 
statków: „Chrobry”, „Sobieski” i 
„Batory” oraz żołnierzom Samo
dzielnej Brygady Strzelców Podha
lańskich.

AUSTRALIA

POLSKIE TOWARZYSTWO 
HISTORYCZNE

Cenne archiwum poloników z te
renu Australii i nowej Zelandii 
gromadzi Polskie Towarzystwo 
Historyczne w Australii, z siedzibą 
w Greenacres. Znajduje się w-nim 
m. in. kompletowany na bieżąco 
zbiór wszystkich pism polonijnych. 
Towarzystwo zgromadziło także bo
gatą bibliotekę dzieł i periodyków 
naukowych dotyczących Polski i 
emigracji polskiej, z braku możli
wości konserwacji przekazaną o- 
statnio Bibliotece Uniwersytetu w 
Kanberze jako depozyt. Przewodni
czącym Towarzystwa jest Marian 
Szczepanowski.

AUSTRALIJSCY 
„BIAŁO-CZERWONI”

Od dziesięciu lat działa w Perth 
(Zachodnia Australia) polonijny 
młodzieżowy zespół taneczny „Bia- 
ło-Czerwoni” , ' który koncertował
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już we wszystkich większych mia
stach Australii, Nowej Zelandii i 
Tasmanii. „Biało-Czerwoni” wystę
powali także w telewizji i słynnej 
operze w Sydney.

WŁOCHY

STULECIE BOLOŃSKIEJ 
AKADEMII MICKIEWICZA

Jedną z najpiękniejszych kart 
kultury polskiej we Włoszech jest 
działalność bolońskiej „Akademii 
Adama Mickiewicza”. Sto lat temu 
założył ją włoski uczony Domenico 
Santaga, asystent Lavoisiera. Przez 
szereg lat szerzyła ona znajomość 
literatury i kultury polskiej na 
ziemi włoskiej, potem działalność 
jej zamarła. Zasługą prof. Ryszarda 
Lewańskiego, obecnego prezesa 
Akademii, jest reaktywowanie jej 
działalności w r. 1973. Niedawno 
w sali Chopina, Włosko-Polskiego 
Centrum Muzykologicznego Uni
wersytetu Bolońskiego, odbywała 
się uroczystość jubileuszu, podczas 
której przedstawiciel ambasady pol
skiej wręczył prof. Lewańskiemu 
przyznany Akademii Medal Eduka
cji Narodowej.

MEKSYK

DZIEJE EMIGRACJI

Polskie ślady w Meksyku sięga
ją wieku XVII, ale pierwszą licz
niejszą falą emigracji polskiej do 
tego odległego kraju była grupa 
uchodźców — uczestników Powsta

nia Listopadowego w 1831 r. Przy
były wśród nich generał Konstanty 
Maksewski oddał niemałe - usługi 
młodej republice Meksyku, która 
w latach 1837—1848 podjęła pełną 
poświęcenia walką w obronie swej 
niepodległości. Sławę zdobyli tam 
polscy lekarze: Władysław Dolina,
S. Gałęzowski i jego brat Javier, a 
także biolodzy — Józef Warszewicz
i Leonard Sowiński,

Wkład Polaków w rozwój spo
łeczno-gospodarczy Meksyku oraz 
wynikająca z niego sympatia dla 
Polski stworzyła podczas II wojny 
światowej możliwość schronienia 
licznej grupy uchodźców z Polski. 
Pierwszy polski transport składają
cy się głównie z kobiet i dzieci 
przybył do Meksyku z Indii w 
1943 r. Polacy umieszczeni zostali 
w kolonii Santa Rosa. Z energią i 
zapałem rozpoczęto adaptację sta
rych i budowę nowych obiektów 
stanowiących „polską kolonię”. Pod 
koniec 1945 r. zamieszkiwało ją już 
1400 osób. Zróżnicowany skład za
wodowy polskiej społeczności u- 
możliwiał szybkie zorganizowanie 
warunków do życia.

Obecnie zamieszkuje w Meksyku 
kilkuset Polaków. Do 1966 r. mie
szkał tu i tworzył jeden z wybit
nych pisarzy polskich, Teodor 
Parnicki. Ożywione kontakty gos
podarcze, kulturalne i naukowe 
między Polską i Meksykiem spra
wiają, iż Polonia meksykańska ma 
coraz częściej okazję do manifestom 
wania swej patriotycznej postawy
i utrwalania więzi ze Starym Kra
jem.
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KOLUMBIA

POLACY W  KOLUMBII

W historii Kolumbii, zwłaszcza 
gospodarczej, przewinęło się wielu 
Polaków. Szczególnie na przełomie 
X IX  i XX  wieku kilkudziesięciu 
Polaków aktywnie uczestniczyło w 
rozwoju gospodarczym tego kraju. 
Uczestnik Powstania Listopadowe
go ihż. Stanisław Zawadzki, za
trudniony przez rząd kolumbijski, 
kierował szeregiem robót publicz

nych. Polscy uczeni — Józef W.ar- 
szewicz i Witold Szyszło podczas 
swych podróży po Ameryce Łaciń
skiej przez dłuższy czas przebywali 
w Kolumbii opisując miejscową 
florę i faunę. Polacy przeprowa
dzili też badania nad występują
cymi tutaj złożami ropy naftowej.

Obecnie w Kolumbii mieszka 
zaledwie 30 Polaków. „Ambasado
rem” polskości i Polski jest tu 
Leon Knorpel, właściciel wielkiej 
firmy samochodowej „Caribe Ma- 
chinery”.
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Cena zł 5 ,-

„Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, 
co przez wszystkich było wyznawane; to jest 
bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie".

/św. W incenty z Lerynu/


