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Socjologia religii w Polsce —  Zasadnicze kierunki badań
W  rozwoju socjologii religii w Polsce daje się wyróżnić dwa zasadnicze okresy:

1) okres międzywojenny i 2) okres po drugiej wojnie światowej, od r. 1957 do 
chwili obecnej. Początki rozwoju tej dyscypliny odnieść jednak można już do 
ostatnich lat XIX wieku, a konkretniej, do prac Ludwika Krzywickiego (1859— 1941), 
który był pierwszym socjologiem w Polsce zajmującym się problematyką zwiqzanq: 
z religiq już w latach 1888— 1889 1. Okres międzywojenny to okres rozwoju socjo
logicznych rozważań teoretycznych na temat religii, natomiast okres ód r. 1957 to 
rozwój nie tylko teoretycznej socjologii religii ale także, i przede wszystkim, socjo
logii empirycznej. Źródeł intelektualnych polskiej socjologii religii szukać należy 
głównie w teorii religii E. Durkheima, w pewnej mierze także w dorobku ewolu- 
cjonistów i antropologów, a także w marksistowskiej teorii religii. Empiryczna 
socjologia religii w Polsce bazuje natomiast przede wszystkim na dorobku fran
cuskiej szkoły G. Le Bras.

W  niniejszym artykule chciałabym uporządkować dorobek polskiej socjologii 
leligii, -biorąc za kryterium rozwijane w jej ramach kierunki badań, przy czym 
najbardziej ogólne ramy stanowiłoby tu rozróżnienie na teoretyczną i empiryczną 
socjologię religii.

Teoretyczna socjologia religii w Polsce

W  ramach teoretycznej socjologii religii daje się wyróżnić następujące kierunki 
rozważań: a) odnoszące się do kwestii rozumienia (definicji) religii oraz do jej 
struktury, b) do genezy zjawisk religijnych, c) funkcji religii i zjawisk z nią zwią
zanych oraz ich przemian, d) do ewolucji religii i etapów tej ewolucji, oraz e) do 
wzajemnej relacji między religiq a innymi aspektami życia społecznego i kultu
rowego.

a) Socjologiczne rozumienie religii

Czołowym przedstawicielem tego nurtu w socjologii polskiej byl Stefan Cza r- 
nowski2, który w oparciu o teorię religii Durkheima twierdził, iż wszystkie zjawiska 
religijne (fakty religijne) majq charakter społeczny, sq więc faktami społecznymi 
czyli przedstawieniami zbiorowymi narzuconymi jednostce przez społeczeństwo. I tu 
warto od razu wspomnieć o Bronisławie Malinowskim, który krytykujqc teorię religii 
Durkheima pisze, że „religia jest zjawiskiem socjalnym w najszerszym znaczeniu

1 Ludwik Krzywicki, Artykuły i Rozprawy 1888— 1889, Dzieła t. IV, 1960.
2 Patrz głównie Stefan Czarnowski, Socjologiczne określenie faktu religijnego, 1912, Dzieła 

t. II, 1956.
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tego wyrazu, całkiem tak samo jak wszystkie inne wytwory materialnej i moralnej 
kultury ludzkiej, ale jest ona społeczna tylko w tym ogólnym, a nie w żadnym 
specyficznym znaczeniu" 8. B. Malinowski stara się wyjaśnić specyficzny charakter 
religii jako wytworu kultury, przez porównywanie jej przede wszystkim z magią, 
a także naukq, i to w kategoriach ogólnej teorii funkcjonalnej 4. Kolejnym przed
stawicielem socjologii polskiej, zajmującym się problematyką religii jest Florian 
Znaniecki, który nie tylko stara się religię zdefiniować w kategoriach socjologicz
nych, ale również sformułować podstawowe założenia metodologiczne dla socjolo
gicznych badań nad tym zjawiskiem. Przyjmuję, że religia to układ czynności 
kulturowych o specyficznym znaczeniu symbolicznym, który należy badać przez 
stosowanie „współczynnika humanistycznego", a więc przez pryzmat dośvyiadczeń 
i ocen tych, którzy ten układ wytworzyli i używają5. W  okresie powojennym, zagad
nieniem rozumienia religii w kategoriach socjologicznych zajmują śię W. Piwo
warski • i E. Ciupak7. W  oparciu o definicję R. Robertsona8, W. Piwowarski defi
niuje religię jako „system wierzeń, wartości oraz związanych z nimi czynności, 
podzielanych i spełnianych przez grupę ludzi, które wynikają z rozróżnienia rze
czywistości empirycznej i pozaempjrycznej oraz przyporządkowania co do zna
czenia spraw rzeczywistości empirycznej sprawom rzeczywistości pozaempirycznej9.. 
E. Ciupak ujmuje natomiast religię jako system społeczny, ściślej —  kulturowy 
związany genetycznie i funkcjonalnie z całokształtem życia społeczno-kulturowego.

b) Socjologiczna interpretacja genezy religii

W  ramach tego kierunku daje się wyróżnić dwa zasadnicze nurty: i) rozważa-, 
nia dotyczące genezy religii w ogóle, oraz ii) dotyczące genezy kultu świętych. 
Do pierwszego z tych nurtów zaliczyć można rozważania B. Malinowskiego, który 
przyjmuje, że akty religijne powstają i rozwijają się jako kontynuacja działań 
praktycznych, na granicy, gdzie potrzeby człowieka przekraczają zdolność racjo
nalnego ich zaspokojenia10, oraz F. Znanieckiego,: który uważa, żę nowe systemy 
wartości i czynności religijnych są rezultatem twórczej inicjatywy proroków lub

3 Bronisław Malinowski, W ierzen ia pierwotne i formy ustroju społecznego 1915, s. 239.
4 B. Malinowski, M ag ie , Science and Relig ion anęł O ther Essays 1948, oraz Szkice z teorii 

kultury, 1958.
5 F. Znaniecki, W stęp do socjologii,. 1922; Przedmowa do pracy F. M irka, Elementy społeczne 

parafii rzymskokatolickiej, 1929; Nauki o kulturze, 1971; Socjologia wychowania, 1973; Ludzie 
teraźniejsi a cyw ilizacji przyszłości, 1974; Chłop polski w  Europie i Ameryce (1918— 1921), 1976. 
W  strukturze relig ii F< Znaniecki wyróżnia następujące elem enty: przedmioty religijne (osoby i rze-. 
czy św ięte), w ierzenia re lig ijne (legendy, mity) oraz czynności re lig ijne (kult zbiorowy i indywi
dualny) —  patrz opracowanie teorii religii Znanieckiego, E. Ciupak, Re lig ia  i religijność, 1982.

6 W . Piwowarski, Społeczne i kulturowe uwarunkowania religii i religijności. Zeszyty Naukowe 
KUL, 1973; Socjologiczna definicja re lig ii, Studia Socjologiczne 2, 1974, s. 197— 218; Operacjo- 
nalizacja pojęcia „re lig ijność*', Studia Socjęlogiczne 4, 1975, s. 151— 174.

7 E. Ciupak, Re lig ia  i religijność, op. c it . ; Sporne problemy w .soc jo lo g ii relig ii, Człowiek
I Św iatopogląd 7/96, 1973. ,

8 R. Robertson, The Soc la l Interpretation of Relig ion, Oxford, 1970.
9 W . Piwowarski —  cytowane wyżej artykuły ze Studiów  Socjologicznych.

10 Patrz E. Giupak, Re lig ia  i religijność, op. cit., s. 92— 94. Zdaniem  Malinowskiego relig ia  jest
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Tałożycięli. Kontekstem społecznym dla ich działalności była jego zdaniem sytua
cja, w której zawodziła technika i wówczas religia „dawała zastępcze zadowolenie 
dążeń hedonistycznych w postaci wyobrażeń zaświatowej przyszłości, wolnej od 
cierpień i niedostatku” u . Interpretacje społecznej genezy kultu świętych zapo
czątkował natomiast w polskiej socjologii S. Czarnowski12. Genezę kultu herkulesa 
u ludów celtyckich oraz św. Patryka w Irlandii analizuje on w, kontekście cało
kształtu życia społecznego i kultury społeczności, wśród których kulty te funkcjo
nują. W  sposób podobny podchodzi także do kultu św. Floriana w Polsce Kazi
mierz Dobrowolskit3. W  okresie powojennym problematykę tę podejmuje również
E. Ci u pak14.

c) Socjologiczna interpretacja funkcji religii

Relatywnie rzecz ujmując zagadnienie funkcji religii ma w polskiej socjologii 
religii najbogatszą literaturę. W  ramach tego ogólnego kierunku również wyod
rębnić można pewne bardziej wąskie nurty. Pierwszy to analiza funkcji religii 
w ogóle. I tu znów trzeba raz jeszcze wymienić nazwisko B. Malinowskiego i F. 
Znanieckiego. Zdaniem Malinowskiego religię wyróżnia spośród innych zjawisk 
kulturowych właśnie jej funkcja. Jak pisze, „każdy z kanonów wiary dzikich sta
nowi źródło siły życiowej, ich doktryna jest spoiwem porządku społecznego, ponie
waż z niej wypływa cafa moralność, zwartość społeczna i spokój umysłu" le.; Religia 
odgrywa więc niezwykle ważną rolę w przekształcaniu jednostkowych sytuacji 
i wydarzeń w wydarzenia i sytuacje o 'charakterze społecznym (przeobrażenia 
związane z fizjologicznym rozwojem człowieka)16. Ponadto, ofiarowuje ludziom 
wiarę w nieśmiertelność i tym samym eliminuje nastroje destrukcyjne związane że 
zjawiskiem śmierci.' Dalej, podtrzymuje zasady nienaruszalności tradycji, a także 
zasady jej przekazywania z pokolenia na pokolenie. F. Znaniecki natomiast pod
kreśla, że czynności religijne, bez względu na to, czy realizowane indywidualnie 
czy zbiorowo, są funkcjonalnie współzależne, tzn., że każda z nich w przekonaniu

elementem kultury, reakcjq na określone potrzeby ludzkie. W  sytuacjach, w których zawodzi roz
w iązanie empiryczne, czynności re lig ijne stajq się jakby dalszym ciqgiem  1 niezbędnym korelatem 
funkcji racjonalnych grupy. „W ie rze n ia  re lig ijne rodzq się w  warunkach emocjonalnego nap ięcia  
w  przełomowych momentach życia jednostki, zjaw iajq  się w sytuacjach, w  których człowiek pier
wotny nlę może odnaleźć racjonalnego wyjścia, a  obronę przed działaniem  destrukcyjnych sil 
zwqtpienia , niew iary we w łasne możliwości itd. zapewnić mu może jedyn ie pomoc sił nadprzyro
dzonych. Re lig ia , zdaniem M alinowskiego, nie jest zatem doktrynq albo filozofiq, zbiorem poglq- 
dów intelektualnych, lecz podejściem pragmatycznym, na które składa się rozum, uczucie, w o la” , 
op. cit., s. 94.

'11 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cyw ilizacja przyszłości, op. cit., s. 25. :
12 Czarnowski, Stud ia z dziejów kultury celtyckiej, Studia z dziejów relig ii, Dzieła t. II, 

1956; Kult bohaterów i jego społeczne podłoże, Św. Patryk —  bohater narodowy Irlandii, 1919, 
Dzieła, t. IV, 1956, B. Krzywobłocka, Kult św. S tan is ław a 'w  Polsce, czyli polityczne funkcjonowanie 
legendy, TW P, Kraków 1968.

13 K. Dobrowolski', Dzieje kultu Św. Floriana w Polsce do poł. XV I wieku, 1923.
14 E. Ciupak, Kult re lig ijny I jego społeczne podłoże, 1965. N a  temat genezy I funkcji kultu 

pisze też J.  M ajka, Społeczne ośrodki kultu religijnego. Próba teorii, Roczniki Teofogfczno-Kaho- 
niczne, 1969.

15 B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, op. cit., s. 443,
16 Szerzej na ten temat pisze E. Ciupak, R e lig ia  I religijność, op. cit., s. 95— 96.
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wierzących przyczynia się do uzyskania pewnej wartości, przy czym wartością 
:adrędnq jest tu 'łaska boża” .
1 Drugi nurt w ramach tego kierunku to rozważania na temat funkcji konkret
nych, historycznych zjawisk religijnych dla określonych społeczności. Jeden ż przy
kładów stanowić może praca S. Czarnowskiego poświęcona wspomnianemu już 
kultowi św. Patryka w Irlandii17. Obok analizy społecznej genezy tego kultu 
Czarnowski przedstawia''również funkcje, jakie pełni on w świadomości społecznej. 
Koncentruje się więc na roli, jaka legenda o śvir. Patryku odegrała w konfliktach 
między grUpami społecznymi i równocześnie w procesie jednoczenia się Irlandii 
oraz kształtowania się irlandzkiej świadomości narodowej. W  ramach tego nurtu 
na szczególną uwagę zasługuje praca J. S. Bystronials, w której skupia swą 
uwagę na analizie funkcji religii i kościoła w tradycyjnej kulturze ludowej w Pol
sce. Rozważa więc funkcje, jakie pełni pielgrzymka oraz „zawodowi" pielgrzymi 
i żebracy, a także kościół (rozwój literatury ludowej, teatru, rzeźby, budownictwa, 
hafciarstwd, ogrodnictwa, itp.) oraz duchowieństwo.

Trzeci nurt rozważań w ramach tego kierunku to prace poświęcone roli religii 
i kościoła W  życiu polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych. Trzeba tu przede 
wszystkim wymienić prace J. Chałasińskiego 10, T, Makarewicza 30 oraz —  z okresu 
powojennego —  H. Kubiaka 21. i. Chałasiński analizuje funkcje społeczne! parafii 
polonijnej jako organizacji wspólnego, zbiorowego kultu religijnego oraz jako 
fragmentu rodzinnego kraju. Interesuje się przede wszystkim rolą parafii i szkoły 
polonijnej w kontekście postępującego procesu amerykanizacji. T. Makarewicz 
natomiast zajmuje si^ głównie procesami dezintegracji wiejskiej społeczności 
parafialnej w Polsce pod wpływem kontaktów z emigracją amerykańską. Z kolei
H. Kubiak koncentruje się na funkcjach społecznych —  integrującej i ekspresyjnej, 
a więc na działaniach na rżecż podtrzymywania etniczriości i równocześnie na 
rzecz 'asymilacii — Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Śtandćh 
Zjednoczonych.

d) Socjologiczne interpretacje ewolucji religii

W  polskiej socjologii problematyką tą zajmował się już L. Krzywicki22. Ewolucję 
religii ujmował w kontekście rozwoju nauki i filozofii i twierdził, że na każdym 
etapie rozWoju ludzkości funkcjonują określone prądy mistyczne czy doktryny, które

17 S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże, op. cit.
18 J. 5. Bystroń, Kultura ludowa. 1936.
19 J.  Chałasiński, Parafia  i szkoła parafia lna  wśród em igracji polskiej w Ameryce, Przegląd 

Socjologiczny, 1935; Związek z parafią  a  świadomość narodowa em igranta, Przegląd Socjolo- 
g icznyr 1936. ■

20 T. Makarewicz, Em igracja amerykańska a macierzysta grupa parafia lna , Przegląd Socjo
logiczny, 1936.

21 H. Kubiak, Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 
1897— 1965, Jego  społeczne uwarunkowania i społeczne funkcje, Ossolineum 1970 i nowe uzupeł
nione ,wydanie w języku angielskim , The Polish National Catho lic Church in the United States 
of Am erica from 1397 to 1980, P W N  1982.

22 L. Krzywicki, Próby zaszczepienia buddyzmu w  Europie, Prądy mistyczne w życiu i nauce, 
Artykuły i Rozprawy, op. cit.



muśzq zostać zastqpione przez nowe przy przejściu na kolejny etap rozwoju. Jest 
zdania, iż można w ewolucji tej wyróżnić trzy fazy—  fazę religii pierwotnej, fazę 
przejściową: mistycyzmu naukowego, tj. kultu przyrody nieożywionej i niepozna
walnych przyczyn, oraz fazę racjonalizmu naukowego. Z innego punktu widzenia 
.ewolucję religii ujmuje F. Znaniecki. W  rozwoju religii wyróżnia dwa, etapy: pierw
szy, kiedy spontanicznie powstawały systemy magiczno-religijnei jako środki po
mocnicze lub zastępcze wobec materialnej egzystencji grupy oraz drugi, kiedy 
religia oddziela się jako system kultury „duchowej". Religia nadal pełni funkcje 
pomocnicze lub zastępcze ale jej związek z materialną egzystencjq grupy jest 
coraz bardziej pośredni wskutek pojawienia się nowych elementów, religii, takich 
jak sformalizowana organizacja, urzqd kościelny, hierarchiczna władza, system 
filozoficzny i etyczny, skonkretyzowane dogmaty i doktryny. W  ten sposób poja
wiają się nowe wartości i nowe wzory czynności religijnych, które sq, nięsprowa- 
dzaine do wcześniej istniejqcych.

e) Socjologiczna interpretacja relacji między religiq a innymi aspektami 
życia społecznego i kultury

Do kierunku tego włqczyłabym trzy nurty rozw/ążań, mianowicie ogólnpteorę>- 
tyczne analizy wzajemnej relacji między magiq,.-ęe|[igiq i naukq, następnie próby 
formułowania ogólnoteoretycznych i metodologięznych założeń dla badań nad 
parafiq rzymskokatolicką, oraz analizy uwarunkowań kultury religijnej charaktery
stycznej dla wsi polskiej oraz determinant przemian tej kultury.

Analizując relację między magiq, religiq i naukq, B. Malinowski 23 stwierdza, 
iż wszystkie trzy stanowiq odmienne reakcje kulturowe crtowięka na tę samq po
trzebę przystosowania się do sytuacji życia codziennego. Zdaniem Malinowskiego, 
nie można ich jednak traktować jako kolejnych etapów w procesie ewolucji czło
wieka, gdyż różniq się one funkcjami, jakie pełniq w zakresie zaspokajania tej 
potrzeby *4. Nauka, czyli racjonalna wiedza i racjonalne posługiwanie się tecfa- 
nikq —  to podstawowy system przystosowania się człowieka do otoczenia. Dopierp 
w sytuacjach, gdy nie jest ona w : stanie zapewnić odpowiednich mechanizmów 
przystosowawczych, pojawiajq się rytuały magiczne i wierzenia religijne. Tak więc 
magia i religia zaczynajq funkcjonować, gdy człowiek znajduje się w sytuacji, nier 
pewności, wywołujqcej uczucie zagrożenia* Nie/ Znaczy to jednak węale, że .daje 
się zauważyć jedynie różnicę pomiędzy naukq z jednej strony, a magią i religiq 
z drugiej. Malinowski wiele miejsca poświęca również analizie podobieństw i róż
nic między tymi dwiema ostatnimi reakcjami kulturowymi i za najistotniejszq różnicę 
między magiq i religiq uważa odmienny charakter stosunku człowieka do sił nad
przyrodzonych.

F. Znaniecki interpretuje układ: magia-religia-technlka, w sposób zbliżony do 
koncepcji Malinowskiego. Jest zdania, że przejście od magii do religii oznacza

23 B. Malinowski, patrz wszystkie prace cytowane powyżej.
24 Jest to stanowisko opozycyjne wobec poglqdów J.  Frozera ze Złote] Gałęzi
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stopniowe zastępowanie „ludzi przez bogów jako największych czarowników, 
którzy swą wolą mogą panować nad ładem przyrody tak, jak tego nie potrafi 
żaden ludzki czarownik” 25. Zgodnie z poglądami Malinowskiego twierdzi jednak, 
że człowiek zawsze posługiwał się równocześnie techniką oraz magią i religią. 
Działalność techniczna ma charakter świecki, natomiast czynności obrzędowe mają 
charakter sakralny. Technika stosowana jest dla rozwiązywania problemów prak
tycznych dnia codżiennego, natomiast „praktyki magiczne i religijne zachowuje 
się zwykle na okresy szczególne, okresy przed lub po owej codziennej działal
ności” 26.

Drugi z wyróżnionych tu nurtów to rozważania dotyczące parafii. Pierwsza 
w socjologii polskiej praca dotycząca tego zagadnienia to praca F. Mirka 27, ktćry 
stara się zdefiniować parafię w kategoriach socjologicznych, a więc jako zrzes:e- 
nie, związek moralny, ustrój i kościół, następnie wyróżnia elementy istotne parafii: 
terytorium, kapiana-przywódcę, wykonywane przez niego czynności, zbiorowość 
wierzących i stosunki między przywódcą a tą zbiorowością. Ponadto, w oparciu
o kryterium funkcji stara się skonstruować typologię instytucji parafialnych. 
W  okresie powojennym najszerzej teorię parafii rozwija J. Majka 2S, a w węższym 
zakresie także W. Piwowarski29; J. Majka nawiązując do założeń G. Le Bras 
analizuje parafię jako grupę społeczną o specyficznej strukturze i konstruuje 
model analizy parafii. Przyjmuje, iż na strukturę społeczną parafii składa się jej 
struktura socjologiczna (zróżnićbwanie morfologiczne: geograficzne i demogra
ficzne), zróżnicowanie klasowe,' zawodowe i pod względem wykształcenia, zróżni
cowanie wyznaniowe oraz pod względem przynależności organizacyjnej; struktura 
formalno-organizacyjna (organizacja duszpasterstwa oraz zrzeszenia i stowarzy
szenia religijne); i wreszcie, struktura faktycznego stanu religijności (typologia 
parafian pod względem różnych parametrów religijności). Prócz strukturalnego 
badania parafii postuluje również badanie genetyczne, w sensie badania ele
mentów kształtujących więź parafialną, oraz badanie funkcjonalne, z punktu 
widzenia funkcji wewnętrznych i zewnętrznych. Parafia jest więc dla niego grupą 
społeczną o specyficznej strukturze i specyficznych funkcjach, podlegającą prze
mianom na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych. Pó(lobnie W. Piwo
warski ujmuje parafię jako grupę społeczną, która we współczesnej rzeczywistości 
podlega przemianom. Sporządzona przez niego typologia parafii równocześnie 
odzwierciedla etapy ewolucji parafii od grupy społecznej w formie wspólnoty, 
przez zrzeszenie i prosty układ społeczny do agregatu.

25 F, Znaniecki, Nauki o kulturze, op. cit., s. 47.
26 Ibidem, s. 76.
27 Pomijam tu rozważania na temat parafii i kościoła zamieszczonych przez F. Znanieckiego 

w Chłop polski, op. cit.,gdyż koncentruję się na pracach poświęconych wyłącznie parafii, a nie 
podejmujących problematykę związaną z tą instytucją na marginesie Innych analiz,

28 J .  M ajka, Socjologiczne badanie parafii, Homo D el, 1959; Społeczna struktura parafii, 
Homo Del, 1964; Problem typologii parafii. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 1965; W  poszukiwa
niu pełnego obrazu parafii, Zeszyty Naukowe KUL, 1969; Socjologia parafii. Zarys problematyki, 
Lublin 1971.

29 W . Piwowarski, Pa rafia  katolicka jako grupa społeczna, Zeszyty Naukowe KUL, 1969.
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Trzeci nurt to analizy kultury religijnej wsi polskiej. Jako pierwszy problematykę 
tę podjął F. Znaniecki 30, który w religijności polskiego chłopa wyróżnił elementy 
magiczne, o podłożu pogańskim oraz elementy religijne, ogólnochrześcijańskie, 
orientalne i niemieckie. Na tej podstawie scharakteryzował specyfikę kultury reli
gijnej polskiej wsi. L. Krzywicki31 natomiast skoncentrował się na pozareligijnych 
uwarunkowaniach religijności chłopa polskiego i twierdził, że determinowana jest 
ona przez warunki bytu, strach przed siłami przyrody oraz charakter pracy. Pierw
szy najpełniejszy obraz kultury religijnej wiejskiego ludu polskiego podał jednak 
dopiero S. Czarnowski82, który przyjął, że istnieje silna adaptacja religii do 
środowiska, w którym ona funkcjonuje, co ujawnia się w fakcie, że katolicyzm 
polski jest bardziej polski niż powszechny. Katolicyzm ten charakteryzuje się 
całym kompleksem bardzo specyficznych cech, z których jedną z najistotniejszych 
cech jest utożsamianie przynależności do religii katolickiej z polską przynależno
ścią narodową. Podobnie jak Znaniecki, także Czarnowski podejmuje zagadnienie 
elementów religijnych i magicznych współwystępujących w kulturze wiejskiego ludu 
polskiego83, na przykładzie podziału przestrzeni na „pozytywną" i „negatywną” . 
Przestrzeń „pozytywna" to terytorialna jednostka religijna, w której centrum znaj
duje się miejsce kultu, a która otoczona jest „granicą” , za którą działają wszelkie 
moce nieczyste. Problematyką religijności wiejskiej zajmował się także J. Chała- 
siński 34, Z. Mysłakowski35, J. S. Bystroń 88 i K. Dobrowolski37. J. S. Bystroń, między 
innymi nawiązał raz jeszcze do problematyki podziału przestrzeni w oparciu
o czynniki magiczne i religijne38 na przestrzeń wartościowaną pozytywnie i nega
tywnie. W  oparciu o te czynniki następuje jego zdaniem również wartościowanie 
elementów krajobrazu, zwierząt i roślin, miejsc pielgrzymek, grobów, a z drugiej 
strony negatywne wartościowanie życia doczesnego. Najnowsze opracowanie kato
licyzmu ludowego w Polsce jest dziełem E. Ciupaka 39. W  oparciu o pracę Czar
nowskiego podaje on cechy katolicyzmu ludowego, cechy charakteryzujące społecz
ność lokalną, a następnie wskazuje przemiany tego katolicyzmu w miarę rozwoju 
procesów sekularyzacyjnych.

Część poświęconą teoretycznej socjologi religii w Polsce chciałabym zakończyć 
uwagą, iż ostatnie dwa nurty wyróżnione powyżej znajdują się właściwie na po
graniczu socjologii teoretycznej i empirycznej. Włączyłam je jednak do socjologii 
teoretycznej z tego względu, że choć oparte o obserwację życia społecznego, 
a właściwie o obserwację parafii czy kultury religijnej wsi polskiej, nie stanowią 
generalizacji opracowanych na bazie badań empirycznych sensu stricto. Ponadto

30 F. Znaniecki, Chłop polski, op. cit.
31 L, Krzywicki, Do Jasne j Góry, Studia Socjologiczne, 1923.
32 S. Czarnowski, Kultura re lig ijna wiejskiego ludu polskiego, Dzieła t. I, 1956..
33 Podział przestrzeni I je j rozgraniczenie w relig ii i magii, 1925, Przeglqd Socjologiczny, 1939.
34 J.  Chałasiński, M łode pokolenie chłopów, 1938.
35 Z. Mysłakowski, Rodzina miejska jako środowisko wychowawcze, 1931.
36 J. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, 1960,
37 K. Dobrowolski, Przeobrażenia świadomości społecznej ludności chłopskiej w pd. M ałopolsce 

po II wojnie światowej, w : Sa rapata  (ed .), Przemiany społeczne w Polsce Ludowej, 1965.
38 J.  Bystroń, Czynniki maglczno-religijne w osadnictwie, Przegląd Socjologiczny, 1939.
39 E. Ciupak, Katolicyzm ludowy w Polsce, 1973.
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to one właśnie znalazły się wśród prac,, w których autorzy badań empirycznych 
prowadzonych w Polsce po drugiej wojnie światowej, szukali założeń teoretycz
nych i metodologicznych,

Empiryczna socjologia religii w Polsce

W  ramach empirycznej socjologii religii w Polsce, jaka rozwinęła się po r. 1956 
daje się wyróżnić pięć zasadniczych kierunków badań. Pierwszy z nich — to 
badanie poziomu religijności, jego uwarunkowań, przyczyn oraz kierunków prze
mian, z uwzględnieniem najbardziej ogólnego podziału na wieś i miasto. Najbar
dziej interesujące prace dotyczące religijności wsi, to prace E. Ciupaka 40 w któ
rych analizuje przemiany religijności wiejskiej jako zjawiska społecznego, w tym 
determinanty tej religijności, jej cechy, treści kulturowe zawarte w motywach życia 
religijnego chłopów, funkcje społeczno-kulturowe wiejskiej parafii katolickiej, jak 
również zależność religijności wsi od środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje jednak praca W. Piwowarskiego11, 
która jak do tej pory stanowi najbardziej pełne studium empiryczne przemian 
-eligijności wsi polskiej pod wpływem urbanizacji i industrializacji. Inni autorzy,
0 których warto wspomnieć w tym kontekście, to S. W anat42 oraz A. Pawełczyń- 
ska 43. Ponadto istnieje szereg prac empirycznych —  monografii parafii rzymsko
katolickich we wsiach polskich — (prac magisterskich i doktorskich), których auto
rami są studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Problematyką religijności miasta również zajmuje się przede wszystkim E. Ciu- 
pak44 i W. Piwowarski45. E. Ciupak, prócz analizy dynamiki parafii miejskiej, 
interesuje się ponadto zagadnieniem kapłaństwa, pielgrzymki, miejsc cudownych
1 odpustowych, itp. Praca W. Piwowarskiego dotycząca religijności miejskiej jest 
jednak znów najpełniejszym jak dotąd empirycznym studium przemian tego zja
wiska w Polsce. Inna praca zasługująca na szczególną uwagę to praca H. Ku
biaka 4e, który analizuje przemiany religijności pod wpływem procesów migracyj
nych ze wsi do miasta, a tym samym równocześnie pod wpływem zmiany środo
wiska społecznego. W  zakresie religijności miasta interesujące są też prace 
R. Kijaka i N. Chmielnickiego, J, Malanowskiego i A. Nowaka 47.

Drugi kierunek badań w ramach empirycznej socjologii religii to badania nad 
światopoglądem, przy uwzględnieniu podziału na różne kategorie społeczne.

40 M. Ciupak. Kultura re lig ijna  wsi, 1961; Parafian ie , 1961.
41 W . Piwowarski, Relig ijność wiejska w  warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne, 1971.
42 S. W anat, Re lig ia  w świadomości ludności w iejskiej. Człowiek i Św iatopogląd, 1971.
43 A. Pawełczyńska, Postawy ludności w iejskiej wobec relig ii. Roczniki Socjologii W si, 

t. 8, 1968.
44 E. Ciupak, Ku!t re ligijny i jego społeczne podłoże, op. cit. oraz m.in. Relig ijność warsza

wiaków, Człowiek i Św iatopog ląd , 2 (1968).
45 W . Piwowarski, Relig ijność miejska w  rejonie uprzemysłowienia, W arszawa 1977.
46 H. Kubiak, Relig ijność a środowisko społeczne, Ossolineum, 1972.
47 R, Kijak, N. Chm ielnicki, Postawy religijne mieszkańców hoteli robotniczych w  Gliw icach, 

Euhemer, 1959; J.  Malanowski, Przemiany funkcji społecznych parafii w miasteczku Kłobinów, 
A. Nowak, Praktyki re lig ijne w mieście, Znak 5, (1970). .
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Mamy więc badania dotyczące: a) światopoglądu chłopów48, b) robotników49,
c) młodzieży50 — najbardziej zresztą rozwinięte, oraz d) różnych kategorii łącz
nie51.

Trzeci kierunek, rozwijany przede wszystkim na KUL-u to badania dotyczące 
powołań kapłańskich i zakonnych 52, społecznych uwarunkowań i motywów wstę
powania do seminariów, pochodzenia społecznego kleru, poziomu wykształcenia, 
dynamiki tej kategorii w relacji do zapotrzebowania w tym zakresie Kościoła 
w Polsce, itp..

Czwarty kierunek to badanie religijności emigrantów polskich, czy szerzej ■— 
Polonii. Mamy tu więc prace poświęcone funkcjom parafii polonijnej i przemia
nom tej instytucji53, społecznej genezie i funkcjom Polskiego Narodowego Ko
ścioła Katolickiego 64 oraz roli Kościoła w procesie asymilacji Polonii68, przy czym 
wszystkie one dotyczą Polonii amerykańskiej, oraz jedną pracę dotyczącą prze
mian religijności emigrantów polskich w Danii56.

Ostatni kierunek badań to socjologiczne studia wyznań nierzymskokatolickich 
w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie praca K. Adamus-Dar- 
czewskiej na temat Kościoła Polskokatolickiego 57, prace W. Pawluczuka dotyczące 
światopoglądu, w tym także religijnego i jego przemian w warunkach rozpadu 
społeczności tradycyjnej na wschodnich rubieżach Polski8S, a także podjęta przez 
tegoż autora próba typologizacji organizacji i grup wyznaniowych nierzymskoka
tolickich w Polsce wymienić trzeba A. Tokarczyka 60, T. Mańkowskiego M, S. Kry- 
czyńskiego62, B. Janusza63, N. Bałabana64, J. Lachowicza6B oraz M. Konopac
kiego 86.

Podsumowując rozważania dotyczące teoretycznej i empirycznej socjologii 
religii w Polsce, stwierdzić można, iż w przeważającej większości dorobek jej

48 F. Jakubczak, Postawy św iatopoglądowe w pamiętnikach chłopów, Euhemer, 1960; J.  Ku
czyński. Postawy św iatopoglqdowe chłopów, 1961; E. Ciupak, O  przemianach św iatopoglądu miesz
kańców wsi w świetle badań socjologicznych, Biuletyn Informacyjny TKKS 2 (1972), 21— 26.

49 F. Jakubczak, Postawy światopoglądowe w pamiętnikach robotników, Euhemer 2 (1962), 
37—47; Z. Kawecki, Postawy św iatopoglądowe robotników, w : Re lig ia  w warunkach społeczeństwa 
socjalistycznego, W arszawa 1976, W S N S , s. 139— 149.

50 A. Pawełczyńska, S. Nowak, Św iatopogląd studentów w okresie stabilizacjii Przegląd Kul
turalny 46 (1961); R. Dyoniziak, Z badań nad św iatopoglądem  młodzieży licealnej. Relig ijność — 
zwyczaj czy norma postępowania?. W ychowanie 1, (1963), 16— 19; J. Trybusiewicz, Rola religii 
w św iatopoglądzie młodzieży —  próba interpretacji, Stud ia Socjologiczne, 1964; S. Nowak, Stu
denci Warszawy, 1965; J. Jerschina, Osobowość studentów U J chłopskiego pochodzenia 1966— 1967, 
1972; E. Ciupak, Przemiany św iatopoglądu młodzieży w świetle badań socjologicznych, W ycho 
wanie Obywatelskie 5, (1969), 17— 20.

51 T.j M . Jaroszewski, Dynam ika praktyk religijnych i postaw światopoglądowych w  Polsce 
w świetle badań socjologicznych, Kultura i Społeczeństwo 1 (1966), 133— 149.

52 J.  M ajka, Socjografia powołań kapłańskich w Polsce, Ateneum Kapłańskie, t. 70, 1/2 (1967), 
48— 57; P. Taras, Społeczne uwarunkowania i motywy wstąpienia do zakonnego seminarium du
chownego, Poznań, 1969.

53 S. Nowakowski, Polonia chicagowska, Kultura i Społeczeństwo.
54 1959; H. Kubiak, Polski Narodowy Kościół Katolicki, op. cit.
55 B. Leś, Kościół w procesie asym ilacji Polonii amerykańskiej, Ossolineum 1961.
56 J. Malanowski, Przemiany religijności em igrantów polskich w  D an ii, Euhemer 1959.
57 K. Adamus Darczewska, Kościół Polskokatolicki, 1968.
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dotyczy Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, tzn, parafii rzymskokatolickich 
i rozmaitych aspektów życia religijnego osób z parafiami tymi związanych. Po- 
nie oznacza to wcale, iż dysponujemy socjologicznymi empirycznymi badaniami 
mimo, iż wyróżniony tu został nurt badań nad wyznaniami nierzymskokatolickimi, 
sensu stricto, które dostarczałyby wyczerpujących informacji i wyjaśnień na temat 
tych wyznań. Wyróżnienie tego kierunku ma więc nie tyle charakter stwierdzenia 
pewnego osiągniętego już stanu, ile charakter postulatywny. Wydaje mi się 
bowiem, iż czas najwyższy, aby wyznania nierzymskokatolickie istniejące w Polsce 
doczekały się rzetelnych monograficznych opracowań socjologicznych, w których 
podjęto by kwestię ich społecznej genezy, dynamiki, funkcji społecznych, relacji 
do innych wyznań (poza polityczno-prawnymi), itp.

Drugi wniosek, jaki się tu nasuwa, to stwierdzenie, iż większość prac, jakie 
zaliczone zostały tu do teoretycznej socjologii religii jest dziełem polskich socjo
logów, którzy zajmowali się zagadnieniem religii na marginesie rozważań mają
cych na celu albo tworzenie ogólnych teorii socjologicznych, albo analizowanie 
całokształtu życia społeczno-kulturowego. Daje się bowiem odczuć niedosyt w za
kresie prac teoretycznych, które poświęcone byłyby wyłącznie analizom religii jako 
zjawiska społecznego i kulturowego.

Trzeci wniosek, to stwierdzenie, iż brak jest, jak dotąd nie tylko rozeznania 
w zakresie faktycznej struktury wyznaniowej całego społeczeństwa polskiego,
o czym wspomniałam wcześniej, ale również tzw. „geografii religijności” społe
czeństwa polskiego. Najczęściej stwierdzenia dotyczące poziomu religijności tego 
społeczeństwa, jego życia religijnego, czy kultury religijnej opiera się na bada
niach, które wciąż jeszcze mają charakter wycinkowy, przyczynkarski, dotyczą tylko 
niektórych parafii, czy jeśli nawet odnoszą się do wybranych kategorii społecz
nych —  to nie uprawniają do generalizacji, które obejmowałyby całość populacji 
do kategorii tych przynależącej. Sporządzenie „mapy religijności" i nałożenie jej 
na mapę regionów, na której uwzględnione byłoby zróżnicowanie pod względem 
poziomu urbanizacji, uprzemysłowienia, zasięgu dawnych podziałów politycznych 
(np. zabory, granice przed II wojną), czy też pod względem innych kryteriów, 
mogłoby jak sądzę stanowić wartościowy punkt wyjścia dla dalszych, bardziej już 
szczegółowych analiz socjologicznych na temat przemian życia religijnego w Polsce.

58 W . Pawluczuk, Św iatopogląd jednostki w warunkach rozwoju społeczności tradycyjnej, 1972.
59 W . Pawluczuk, Kościoły i sekty ■— próba typologii organizacji i grup wyznaniowych. Studia 

Socjologiczne 1 (1969).
CO A. Tokarczyk, Trzydzieści wyznań, W arszawa, K iW  1971 oraz cykl artykułów pt. Rzeczpospo

lita 30 wyznań w : Fakty i Myśli z r. 1968 i 1969.
61 T. Mańkowski, Sztuka islamu w Polsce w  X V IT i XV III w., W arszawa 1936.
62 S. Kryczyński, Tatarzy polscy, W arszawa 1939.
63 B. Janusz, Karaici w Polsce, Kraków 1927.
64 N. Ba łaban , Umysłowość i moralność żydostwa polskiego XV! w. Kultura staropolska, Kra

ków 1932.
65 J. Lachowicz, Zwyczaje i obrzędy muslimów, Za i przeciw 50 (1971), 16— 17.
66 M. Konopacki, Pod białostockim i minaretami, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 

Białystok 1972, 1— 34.
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Ks. Rościsław Kozłowski
P O S Ł A Ń  N I C T WO  
Nr 3 -4  1983

Renesans rosyjskiej myśli religijnej na poczqtku XX wieku

1. Sytuacjo Kościoła rosyjskiego

Wiek XX-ty, na który przypada całe świadome życie o. M. Afanasjewa, był 
wiekiem niezwykłych wydarzeń w życiu Kościoła i narodu rosyjskiego.

Już na samym początku wiek obecny odsłonił swe prawdziwe, nowe i niepo
dobne do poprzedniego stulecia, oblicze. Znany poeta rosyjski tego okresu 
A. Błok w swej mowie, poświęconej zmarłemu w lipcu 1900 roku W. Sołowjewowi 
powiedział, że już styczeń 1901 roku był zupełnie innym, aniżeli grudzień 1900 r. 
oraz że początek stulecia wypełniony był absolutnie nowymi znakami i przeczu
ciami *). Wszyscy byli znużeni, wszyscy oczekiwali jakichś niezwykłych wydarzeń 
i wielkich zmian. Wszyscy przeczuwali, że stara Rosja się kończy i rozpoczyna się 
nowa, na razie jeszcze nie znana. Poeta —  symbolista A. Bieły w sposób profe
tyczny mówił o ogólnym napięciu, gdy dostrzegano nową jutrzenkę, oczekiwano 
wschodu słońca nowego dnia. Znany filozof i myśliciel rosyjski A. Bierdiajew uzu
pełnia, że było to oczekiwanie nie tylko nowej kultury symbolicznej, lecz także 
przeczucie zbliżającej się rewolucji2).

Na początku obecnego stulecia Rosja przeżywała także prawdziwy renesans 
kulturalny, rozkwit poezji i filozofii. Spotęgował się nurt dociekań religijnych, 
mistycznych, symbolicznych i okultystycznych3). Narastały potężne procesy zmian 
społecznych i politycznych. Zainteresowanie problematyką religijną przejawiają 
próby zsynchronizowania zagadnień filozoficznych, społecznych i estetycznych 
z zagadnieniami wiary. Toteż ruch tzw. „nowej świadomości religijnej” przejawiał 
się na wielu płaszczyznach, nawet w próbach stworzenia nowej sztuki czy też 
nowego ustroju społeczno-politycznego (zwłaszcza po rewolucji 1905 r,).

Nowe prądy opanowały umysły wielu wybitnych przedstawicieli narodu rosyj
skiego. Pojawiło się wiele talentów. Pod tym względem początek stulecia był 
wyjątkowo uprzywilejowany'1). Wystarczy wspomnieć takich przedstawicieli rosyj
skiego życia kulturalnego i naukowego, jak wspomniani Aleksander Blok (1880— 
1921), Andrzej Bieły (1880— 1935), a także Dymitr Miereżkowski (1865— 1941), 
Wiaczesław Iwanow (1866— 1949), Lew Szestow (1866— 1938), Bazyli Rozanow 
(1856— 1919), książę Eugeniusz Trubieckoj (1863— 1920), Włodzimierz Ern 1879— 
1917), Mikołaj Łosski (1870— 1965), Szymon Frank (1877— 1950) i inni.

1) Błok, Sobran ije Soczinienij, tom IV, Moskwa 1962, s. 154— 155.
2) N. B ierd ia jew , Russkaja id ieja. Osnownyje problemy russkoj myśli X IX  w ieka i naczała 

XX  w ieka, Paris 1971, s. 220, 231.
3) Tamże, s. 220— 222.
4) Tamże, s. 220; 231.
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Nie przypadkiem okres ten nazwany został rosyjskim renesansem kulturo 
wym5). Największymi przedstawicielami rosyjskiej myśli religijnej początku XX w. 
byli: ks. Paweł Fłoreński (1382— 1943 i ks. Eugeniusz Bułgakow (1871— 1944). 
W  oparciu o oryginalne koncepcje filozoficzno-teologiczne wielkich myślicieli rosyj
skich XIX wieku, szczególnie Aleksego Chomiakowa (1804—-1860) i Włodzimierza 
Solojewa (1853— 1900), stworzyli własne, nowe systemy myśli teologicznej, filozo
ficznej, społecznej.

Również rosyjski Kościół prawosławny został ogarnięty wielkim ruchem refor
matorskim.

Ruch ten zoslał zainicjowany przez świeckich myślicieli religijnych. Z inicjatywy 
Miereżkowskiego i Rozanowa w Petersburgu zaczęły odbywać się w latach 
1901— 1903 „Zebrania filozoficzno-religijne". Były one protestem przeciwko pod
porządkowaniu Kościoła państwu. Uczestnicy zebrań wyrażali przekonanie, że 
Kościół nie może pozostać obojętny wobec rozwoju nauki, życia kulturalnego, 
problemów społecznych i politycznych. Postulowali szerszy udział laikatu w życiu 
Kościoła. Zebrania stworzyły możliwość spotkania inteligencji z duchowieństwem.

Przewodniczył zebraniom ówczesny rektor Petersburskiej akademii duchownej 
biskup Sergiusz (Stragorodski). Poruszono najbardziej aktualne tematy, jak 
np. ukościelnienie społeczeństwa, wolność sumienia i wyznania, stosunek Kościoła 
do świata; rozwój dogmatów w Kościele; chrześcijańskie małżeństwo, kapłań
stwo itp.

Zebrania filozoficzno-religijne cieszyły się wielkim powodzeniem, były masowo 
odwiedzane przez inteligencję (nie tylko przez wqskq grupę duchownych i filozo
fów, lecz także przez artystów, malarzy, poetów, m.in. Błoka, Briusowa, Diagilewa). 
Atmosfera dyskusji była gorąca i szczera. Przedstawiciele rosyjskiej inteligencji 
wyrażali chęć powrotu do Kościoła. Oczekiwali jego reform. Biskup Sergiusz dążył 
do zbliżenia duchowieństwa z inteligencją świecką. Na tym polega znaczenie 
historyczne zebrań6). Jednakże w niedługim czasie władze zakazały tych spot
kań 7).

Przegrana wojna rosyjsko-japońska (1904— 1905) głęboko wstrząsnęła imperium 
rosyjskim. Car Mikołaj II ulegając wpływom energicznego przewodniczącego Ko
mitetu Ministrów hrabiego S. Witte, przeprowadził kilka reform, dotyczących 
m.in. organizacji religijnych w Rosji. Wydany został manifest o wolności sumienia 
i wyznania (12 grudnia 1904).

Problem reform w Kościele został postawiony na forum św. Synodu. Z inicja
tywy metropolity Petersburskiego Antoniego (Wadkowskiego) i premiera S. Witte 
przedstawiono carowi dokument, w którym zawarty był postulat przeprowadzenia 

• reform. Mikołaj II zgodził się na zwołanie soboru w terminie późniejszym. Sobór

5) W . Krzemień, Filozofia w cieniu prawosław ia, JW  PA X  W arszawa 1979, s. 11, 24, por. 
prot. G. Glorowskij, Puti russkogo bogosłowija, Pariż 1937, s. 452—470; prot. W . Zienkowskij, 
Russkije myślitieli i Jewropa, Pariż 1955, s. 201—224.

6) Patriarch Sierg ij i jego duchownoje nasledstwo, izd. Moskowskoj Patriarchii 1947, s. 25— 27.
7) Zostały one wznowione w 1906 roku w ramach „ Towarzystw religijno-filozoficznych", które 

powstały nie tylko w Petersburgu, lecz także w Moskwie i K ijowie (tym razem z inicjatywy 
M . B ierd ia jew a i S. Bu łgarow a).
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miał podjqć decyzje dotyczące struktury zarządzania kościołem i w innych 
kwestiach.

W  Kościele pojawili się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy reform. Do 
pierwszych należała m.in, grupa 32 księży parafialnych w Petersburgu, którzy 
podpisali specjalną petycję w tej sprawie do metropolity Antoniego. Natomiast 
niechęć do reform wyraziły niektóre kręgi zarówno konserwatywne, jak i rady
kalne, reprezentowane przez gazety „Nowosti", „Moskowskije Wiedomosti” . Jed
nakże głosy ostatnich były odosobnione. Dążenie do reform było powszechne. 
Duchowieństwo i inteligencja świecka pozytywnie ustosunkowały się do projektów 
reform. Aprobowali oni decentralizację zarządzania kościelnego; uwolnienie się 
spod biurokratycznej kontroli ober-prokuratorów św. Synodu; zwiększenie liczby 
episkopatu i ustanowienie bardziej ścisłego związku między biskupami i diecezją; 
reformy sądów kościelnych i szkolnictwa teologicznego oraz materialne i duchowe 
uniezależnienie się duchowieństwa od państwa. Niektórzy zwolennicy reform 
otwarcie domagali się jak najszybszego zwołania Soboru i restytucji patriarchatu 
w Kościele 8).

Pod wpływem ówczesnego ober-prokuratora Synodu K. Pobiedonoscewa cat 
Mikołaj II nie zgodził się na rychłe zwołanie Soboru. Jednakże wyraził zgodę na 
rozesłanie ankiety do biskupów w celu uzyskania ich opinii na temat reform 
w Kościele. Otrzymane opinie biskupów9 koncentrowały się wokół następujących 
problemów: 1) skład przyszłego Soboru; 2) decentralizacja zarządzania kościel
nego; 3) reforma kierownictwa Kościoła i restytucja patriarchatu; 4) rozszerzenie 
kompetencji sądów kościelnych (zwłaszcza w dziedzinie rozwodów); 5) sprawa 
regularnych konferencji diecezjalnych kleru i świeckich; 6) udział duchowieństwa 
w działalności społecznej; 7) rola parafii jako zasadniczego jądra życia kościel
nego oraz jej status kanoniczny i prawny; 8) problem własności kościelnej, sprawy 
majątkowe i inne; 9) sprawa kształcenia kadr teologicznych; 10) kwestie związane 
z praktyką liturgiczną i dyscypliną kościelną (poruszano m.in. sprawę przekładu 
tekstów liturgicznych na język rosyjski, postulowano szerszy udział wiernych w litur- 
giczno-sakramentalnym życiu Kościoła10).

62 biskupów diecezjalnych (spośród 64 ankietowanych) wypowiedziało się za 
strukturą Kościoła, opartą na zasadach soborowości. Biskupi postulowali jak naj
szybsze zwołanie Soboru, który powinien otrzymać pełnię władzy prawodawczej 
w Kościele. Damagano się również szerokiego udziału laików w pracach soboro
wych i w góle w życiu Kościoła 11. Chociaż planowane reformy nie były wprowa
dzone w życie, jednak ożywiona dyskusja nad nimi tak zaabsorbowała Kościół, 
że car Mikołaj II dekretem z dnia 27 grudnia 1905 roku udzielił pełnomocnictw 
trzem metropolitom na przygotowanie Soboru, a św. Synodowi Kościoła —  na 
powołanie specjalnego Zgromadzenia Przedsoborowego (Priedsobornoje Prisut-

8) N, Ziernow, Russkoje reUgioznoje w ozro id ienije X X  w., Paris 1974, s. 83—84.
9) Otzywy jeparchialnych archijerejew  po woprosu o cerkownoj reformie, tomy I— IV, SPb 1906 r.
10) Prot. J. Meyendorf, Prawosław ije w sowriemiennom mirie, Now York 1981, s. 206—207; 

N. Ziernow, Reforma russkoj Cerkwi i Lorewolucjonnyj jepiskopat, w Put nr 45, Parlż 1934, s. 3— 15.
11) Otzywy jeparchialnych archijerejew po woprosu o cerkownoj reformie, dz. cyt. t. I, s. 180; 

t. II, s. 180; t. III, s. 106.
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stwije) w celu opracowania porządku obrad soborowych. Zgromadzenie Przedso
borowe pod przewodnictwem metropolity Petersburskiego Atoniego składało się 
i  10 biskupów, 21 profesorów akademii i uniwersytetów oraz ober-prokuratora 
św. Synodu. W  terminie późniejszym dokooptowano przedstawicieli duchowieństwa 
parafialnego oraz osoby świeckie (m.in. gen. A. Kiriejew, D. Chomiakow, książę 
E. Trubieckoj, ksiądz Sergiusz Mansurow, A. Samarin)12). Zgromadzenie Przedso
borowe pracowało w siedmiu sekcjach problemowych: 1) Skład Soboru i struktura 
centralnych władz kościelnych; 2) Reorganizacja diecezji, erygowanie okręgów 
metropolitarnych; przyszły, status Kościoła Gruzińskiego; 3) Sprawy sądów kościel
nych, rozwodów i małżeństw mieszanych; 4) Parafie, szkoły kościelne i udział 
duchowieństwa w pozakościelnej pracy społecznej; 5) Kształcenie teologiczne; 
6) Problem staroobrzędowców („Starowierczestwo” ) ; 7) Sekty religijne.

Z opublikowanych materiałów wynika13), że Zgromadzenie Przedsoborowe wy
powiedziało się za restytucją patriarchatu, przy czym wyrażono pogląd, że pa
triarcha powinien być reprezentantem Kościoła w jego stosunkach z państwem; 
winien przewodniczyć soborom kościelnym i odpowiadać za realizację' ich posta
nowień. Najwyższą władzę w Kościele miałby mieć sobór, który powinien być 
zwoływany regularnje i składać się z biskupów, duchowieństwa i osób świeckich, 
wybieranych na zebraniach diecezjalnych. Proponowano w radykalny sposób Zre
formować sąd kościelny (przewidziano udział w sądzie osób osobiście zaintereso
wanych oraz prawo do obrony). Potwierdzono prawo parafii do zarządzania swym 
majątkiem ruchomym i nieruchomym. Przewidziano kardynalne zmiany w szkol
nictwie teologicznym (proponowano swobodny dostęp do szkół teologicznych 
wszystkim, którzy chcą kształcić się w tym kierunku; aprobowano projekt zorga
nizowania fakultetów w uniwersytetach. Zaaprobowano również projekt otwarcia 
wyższej szkoły duchownej dla kobiet oraz plan organizacji diakonatu kobiet (do 
1914 roku). Wybuch I wojny światowej przeszkodził w realizacji tych zamierzeń.

Należy stwierdzić, że pierwotne zalecenia Zgromadzenia Przedsoborowego nie 
zyskały jednoznacznej aprobaty społeczeństwa. Jedni uważali je za zbyt umiarko
wane, inni zaś za zbyt radykalne. ,W  ślad za pracami Zgromadzenia Prz;edsobo- 
rowego nie nastąpiło jednak zwołanie Sobom. Wydarzenia 1905 roku skutecznie 
przeszkodziły realizacji reform. W  1912 roku przeprowadzono podsumowanie prac 
przygotowawczych. Św. Synod powołał Radę Przedsoborową (Prjedsobornoje 
Sowieszczanije). Przewodniczącym został ówczesny arcybiskup Finlandii Sergiusz 
(Stragorodski) u),

Prace te świadczące o ewolucji rosyjskiej myśli teologicznej, nie zmieniły jed
nak sytuacji w Kościele. Car nie dotrzymał słowa o zwołaniu Soboru. Monarchia 
do końca swego istnienia z podejrzliwością odnosiła się do Kościoła i nie dopusz-

12) Pełny skład członków Zgromadzenia podany jest w książce N. Kiizniecowa pt. ,,Wopros 
cerkownych reform ", Moskwa 1907 r.

13) DnJewnJki I protokóły sesji impieratorskogo Sobornogó Prisutstwija, tomy !— JV , SPb
190(5— 1907 r.

14) Patrlarch S ierg ij i jego duchownoje nasledstwo, dz. cyt, s. 35.
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czata wyzwolenia się go spod kurateli państwa. Reformy, zaaprobowane przez 
Radę Przedsoborową i częściowo przez św. Synod nie były realizowane. W  tej 
sytuacji zwolennicy reform zamierzali przeprowadzić- niezbędne korekty w struk
turze funkcjonowania Kościoła na drodze konstytucyjnej. Mniej uwagi zwracali na 
problemy dogmatyczne i liturgiczne. Większość przedstawicieli hierarchii i teolo
gów nie przeczuwała całkowitego krachu monarchii. Tylko część inteligencji, jak 
wspominaliśmy, przeczuwała nieuchronność radykalnych zmian struktur społecz
nych i politycznych Rosji i w tym duchu kształtowała propozycje reform kościel
nych ls).

Upadek monarchii w rezultacie rewolucji lutowej 1917 roku, w sposób rady
kalny zmienił warunki bytu i działalności Kościoła. Sw. Synod przestał istnieć. 
Z poprzedniego składu Synodu pozostał jedynie arcybiskup Sergiusz (Stragorodski), 
który stanął na czele nowego św. Synodu. Dnia 29 kwietnia 1917 roku św. Synod 
zwrócił się z orędziem do całego Kościoła w sprawie zwołania Wszechrosyjskiego 
Soboru lokalnego. Dla rozpatrzenia bieżących spraw zwołano w dniu 11 czerwca 
do Piotrogrodu nową Radę Przedsoborową.

5 lipca św. Synod postanowił, że otwarcie Wszechrosyjskiego Soboru Kościel
nego nastąpi 15 sierpnia w Moskwie. Zatwierdzono również „Postanowienie o zwo
łaniu Soboru” . W  diecezjach odbywały się wybory biskupów diecezjalnych i ich 
wikariuszy. Wkrótce do Moskwy zaczęli przybywać członkowie i uczestnicy Soboru. 
15 sierpnia 1917 roku na Kremlu zgromadziło się: 80 biskupów, 149 księży, ,9 dia
konów, 15 psalmistów i 229 osób świeckich, reprezentujących 65 diecezji Kościoła 
rosyjskiego. Wśród delegatów byli również przedstawiciele klasztorów, wojska, 
akademii duchownych, uniwersytetów, Dumy Państwowej1*).

Historycznym dokonaniem Soboru Moskiewskiego była elekcja (5 listopada
1917 roku) patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi Tichona (Bieławina), którego 
uroczysty ingres do katedry pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej na Kremlu 
odbył się 21 listopada tegoż roku. Prace soborowe były kontynuowane do września
1918 roku, kiedy, zgodnie z decyzją Soboru, zakończono obrady.

Sobór Moskiewski 1917— 1918 r. restytuował patriarszą strukturę zarządzania 
Kościołem. Zarpiast poprzedniego Sw. Synodu utworzono przy Patriarsze Moskiew
skim i Wszechrusi nowy Synod, składający się z 12 biskupów, któremu przekazano 
wszystkie akta i sprawy poprzedniego Synodu. Do kompetencji Synodu przy 
Patriarsze należały sprawy doktrynalne, liturgiczne, dyscyplinarne i oświaty teo
logicznej.

Przy Patriarsze utworzono również Radę Kościelną, składającą się z 3 biskupów,
6 osób świeckich i 1 mnicha. Rada miała się zajmować sprawami bieżącymi 
Kościofa i jego stosunkiem z państwem. Sobór opracował również statuty diece
zjalne i parafialne, które przewidywały szeroki udział wszystkich członków Ko-

15) N. Zlernow, Rutskbje rellgloznoje wozrożdlenije XX  w itka. d i.  cyt. l .  97.
16) tam ie* s. 209. Delegatem  na Sobór byt również znany profeior S e rg lu iż  Bułgakow, zna

komity teolog.
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ściota w jego życiu 17. Sobór potwierdził niezależność Kościoła od państwa we 
wszystkich sprawach religijnych i kościelnych.

Wkrótce wtadza radziecka wydała dekret o oddzieleniu Kościoła od państwa 
(23 stycznia 1918 roku). Niebawem rozpoczął się konflikt między Kościołem a "wła
dzą radziecką. Kościół szukał swego miejsca w nowym ustroju, społecznym. 
Rozpoczęły się także tarcia w łonie samego Kościoła. Powstał tzw. Żywy 
Kościół. Rozpoczęła się emigracja części hierarchii oraz inteligencji rosyjskiej 
za' granicę. Na znaczym terytorium byłego imperium rosyjskiego rozgorzała 
wojna domowa. Jak wspomniano, wielu wybitnych przedstawicieli rosyjskiej 
inteligencji opuściło Rosję. W  ich liczbie byli znani przedstawiciele nauki 
i kultury: M. Łosski, M. Bierdiajew, ks. S. Bułgakow, S. Frank, A. Kartaszew, 
P. Struwe, L. Karsawih, W. Iljin, M. Głubokowski, G. Fłorowski, W. Zieńkowski, 
M. Arsienjew, M. Ziernow, L. Zander. Znalazł się wśród nich młody wówczas 
podporucznik artylerii morskiej —  Mikołaj Afanasjew.

2. Renesans eklezjologii rosyjskiej

Jak już wyżej wspomniano, na początku XX wieku rosyjską myśl teologiczną 
cechowało wielkie ożywienie, które bez obawy można nażwać renesansem teologii 
prawosławnej.

Piferwsze wyraźne oznaki powstawania oryginalnej myśli teologicznej występują 
już w pierwszej połowie XIX wieku. Wówczas właśnie rozpoczął się proces, który 
osiągną! swój punkt kulminacyjny w pierwszych trzydziestu latach naszego stu
lecia.

Jedną z cech tego procesu było rozsadzenie wąskich : ram tzw. szkolnej teo
logii, jakkolwiek dominowała ona nadal w życiu Kościoła. Obok mocno zakorze
nionego w teologii rosyjskiej nurtu /tradycyjnej eklezjologii szkolnej rozwijał się 
nurt eklezjologii organiczno-pneumatologicznej, zapoczątkowany przez wybitnego 
myśliciela rosyjskiego Aleksego Chomiakowa (1804— 1860).

Pod jego wpływem rosyjska myśl teologiczna została skierowana na nowe tory. 
On to właśnie w efektowny sposób ,zainicjoyyał m.in. tendencję powrotu ,;do 
Ojców", tzn. do myśli patrystycznej. Właśnie ten zwrot przyczynił się;:w decydu
jący sposób do rozsadzenia panujących dotąd wąskich ram teologii szkolnej. 
Sprzyjała temu procesowi rozpoczęta już wcześniej praca nad przekładem dzieł 
św. Ojców i Nauczycieli Kościoła na język rosyjski. Zajmowały się tym poszcze
gólne akademie duchowne. Wydrukowane w latach 1859— 1875 przekłady Dzieł 
Ojców Kościoła trafiały szerokim strumieniem do bibliotek szkół teologicznych,, 
publicznych i kościelnych.

17) M. Spjnka, The Church and the Russian Ręvolutien, Now York 1927, s. 92— 101; Półożenije
o wyszem i jeparchialnem  uprawieni! Prawosławnoj Cerkwi, utwierżdieno Swlaszczennym Soborom 
Prawosławnoj Rosijskoj Cerkwi w 1917— 18; W arszawa 1922 r.
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Innym elementem tego procesu był kontakt z zachodnią myślą teologiczną. 
Dokonywano przekładów dzieł wybitnych teologów zachodnich, w .większości .pro
testanckich. Nawiązywano coraz Częściej kontakty osobiste18.

Ożywieniu rosyjskiej myśli teologicznej towarzyszył intensywny ruch wydawniczy, 
rosła ilość wydawanych książek. Ośrodkami myśli teologicznej stały się cztery 
akademie duchowne, które wydawały poważne czasopisma naukowe; w Moskwie— 
„Bogosłowskij Wiestnik", w Petersburgu —  „Christijanskoje Cztienije",w Kijowie — 
„Trudy Kijowskoj Duchownoj Akadiemii” , w Kazaniu —  „Prawosławnyj Sobiesied- 
nik"; Wszystko to stworzyło solidną podstawę do rozwoju teologii, którą zaczęte 
uprawiać w sposób naukowy. Co więcej, teologia rosyjska podejmuje próby odna
lezienia własnych dróg, wypracowania własnych metod i wyzwolenia się . spod 
teologii protestanckiej i rzymskokatolickiej. Wielkie zasługi pod tym względem 
położył wspomniany już A. Chomiakow19).

Na początku XX wieku coraz silniejszą staje się również tendencja powrotu 
do świadomości, że Kościół odpowiada także za społeczno-polityczny byt narodu. 
Pogląd ten był rzeczą oczywistą w myśli patriarchów Nikona (1652— 1658) i Her- 
mogena (1606— 1612), a jeszcze wcześniej —  w myśli i działaniu św. Sergiusza 
z Radonieża (1314— 1392), który widział Kościół nawet w roli organizatora życid: 
państwowego.

W  wyniku reform Piotra Wielkiego Kościół został podporządkowany‘ państwu 
i zepchnięty do rangi jednego z resortów życia państwowego. Wpłynęło to na 
zmianę koncepcji roli Kościoła w państwie, co z kolei spowodowało zmiany 
w świadomości przeważającej części hierarchów, teologów oraz szerokich rzesz 
wiernych, w tym również klas rządzących.
, Taka sytuacja trwała ponad dwa wieki. Pierwotny kształt eklezjologii nie został- 

jednak całkowicie wyeliminowany zie świadomości kościelnej, mimo represji wobec 
wielu hierarchów i teologów. Myśl o przywróceniu instytucji patriarchatu nigdy nie 
wygasła 20).

Produktem niejako ubocznym zmian w świadomości eklezjalnej, spowodowa
nych przez reformy Piotra I było odejście od Kościoła większości inteligencji rosyj
skiej, która w dużym stopniu była zarażona indyferentyzmem. Część inteligencji' 
była nastawiona antyreligijnie.

18) W ład im ir (Sab o d an ), archijepiskop Dmitrowskij Ekkleziołogija w russkóm bogosławll, 
w : Bogosłowskije Trudy, izdanije Moskowskoj Patrarchii Sbornik 21, Moskwa 1980, s. 169; Prot. 
W . Zieńkpwskij, Jstorija russkoj fiłosofii, Pariż 1948, tom I, s. 190— 192; N. Ziernow, Russkoje 
religioznoje wozrożdienije XX  w ieka dz. cyt., 259— 260 ns.; N. Głubokowskij, Russkaja bogosło- 
wskajcj nauka w je je  istoriczeskom razwitti i nowiejszem sostojanii, W arszawa 1928* s. 3—25; 
W . Zawitniewicz, A. S. Chomiakow (sistiema fiłosofsko-bogosłowskogo mirowozrienija ChomlakOyya) 
Kijew  1913, s. 1— 7; prot. G . Florowskij, Puti russkogo bogosłowija, dz. cyt., s. 266.

łfl) Ks. Jan  Pryszmont, Życie chrześcijańskie jako realizacja zbaw ienia. Doktryna moralna! 
biskupa Teofana Pustelnika,. ATK W arszawa 1979, s. 19— 20: por. N. Arseniov La salnte: Moscou. 
Tableau de la vie religieuse et intellectuelle russe au XIX-e siecle, Paris 1948, s. 80—90; N. Zer-: 
nov, Wschodnie chrześcijaństvyo, dz. cyt., s. 154— 155; B . Schulze, Probleme der Orthodoxen 
Theoioępie, w : Hanbuch der Ostkirchenkunde. Dusseldorf 1971, s. 109— 118.

20) N. Zernov, W schodnie chrześcijaństwo, przełożył z ang. J.  S. Łoś, ,W arszawa 1.967, 
s. 117— 119; 127— 130.
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Wielu przedstawicieli tej części społeczeństwa pasjonowało się pozytywizmem, 
głoszącym wiarę w dobroczynne efekty postępu, a także materializmem, który ze 
względu na skrajność nazywany był nihilizmem, natomiast w zakresie poglądów 
społecznych oscylował w kierunku anarchizmu21).

Zmiany w tym zakresie następują dopiero w okresie renesansu myśli filozo
ficznej i teologicznej. W  końcu XIX wieku można zaobserwować powrót inteligencji 
do Kościoła. Dla’ przykładu można tu wspomnieć imiona takich uczonych, jak 
Piotr Struwe, Szymon Frank, Sergiusz Bułgakow, Mikołaj Bierdiajew, Sergiusz Tru- 
bieckoj, którzy byli uważani za liderów intelektualnych rosyjskiego marksizmu22). 
Niektórzy z nich w okresie późniejszym stali się wybitnymi teologami. Dotyczy to 
szczególnie S. Bułgakowa (1871— 1944), który obok W. Sołowjewa (1853— 1900) 
oraż ks. P. Fłorenskiego (1882— 1943), uważany jest za głównego twórcę oryginal
nego prądu filozoficzno-teologicznego, zwanego początkowo „sofianizmem” , a na
stępnie sofiologią. Prąd ten znalazł swe odbicie również w eklezjologii rosyjskiej.

W. Sołowiew, P. Fłorenski i początkowo S. Bułgakow działali na gruncie rosyj
skim. Ten ostatni jednak w latach dwudziestych, wraz z wieloma innymi przed
stawicielami rosyjskiej nauki i kultury przeniósł się na teren Europy Zachodniej. 
Ks. prof. S. Bułgakow zgrupował w Paryżu wokół siebie zwolenników i kontynua
torów nowej myśli teologicznej (np. Mikołaj Bierdiajew, Paweł Jewdokimow, Miko
łaj Kulomzin, ks. Mikołaj Afanasjew, ks. Jan Meyendorff, ks. Aleksander Szme- 
mann), którzy walnie przyczynili się do rozwoju rosyjskiej myśli teologicznej i jej 
rozpowszechnienia właściwie na wszystkich kontynentach.

Wspomniany wątek „sofianistyczny” w eklezjologii prawosławnej został mocno 
powiązany z prądem teandrycznym tworząc nurt, który umownie może być na
zwany prądem teandryczno-sofiologicznym. Głównymi jego przedstawicielami na 
początku naszego stulecia byli wymienieni już ks. Paweł Fłorenski i ks. Sergiusz 
Bułgakow. Ostatni uważany jest również za prekursora najnowszego nurtu w ekle
zjologii prawosławnej —  mianowicie eklezjologii eucharystycznej.

Rozwój i ostateczny kształt ten typ eklezjologii prawosławnej zawdzięcza wy
bitnemu przedstawicielowi rosyjskiej myśli teologicznej pierwszej połowy XX wieku 
z tzw. szkoły paryskiej ks. prof. dr Mikołajowi Afanasjewowi (1893— 1966).

Zasadniczym tematem jego teologii —  dodajmy na zakończenie —  był Kościół, 
realizujący się w zgromadzeniu eucharystycznym nowotestamentalnego Ludu Bo
żego pod zwierzchnictwem swego przewodniczącego —  biskupa lub prezbitera.

21) K i. J .  Pryszmont, dz. cyt., s. 19; por. B . Stasiewski, Russland. Ozthodoxe Kirche, w : Lex1- 
kon ftlr Theologle und K irche, t. 9, 1964̂  s. 115— 119; J .  G agarin  S J,  Le clerge russe, Bruxelles 
1871; F. H aase, D ie  religiose Psyche des russischen Volkes Leipzig 1921, H. von Eckardt, Russi- 
sches Chrlstentum, Munchen 1947; E. Benz, Geist und Leben der Ostkirche, Hamburg 1957; 
J.  Kórsunskij, Prieoswiaszczennyj Jepiskop Fieofan, bywszij W ład im irsk jj ] Suzdalskij. Biograficzeskij 
oczerk, Moskwa 1895, s. 45— 50.

22) W . Krzemień, FiTozofia w  cieniu prawosław ia, dz. cyt., s. 13; por. Maksym ilian Rode, 
Zarys dziejów myśli filozoficznej, ChAT W arszawa 1982, s. 373— 377.
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Imigracja polska w regionie Nord (Francja). 

Zasadnicze tendencje i kierunki przemian

Przemiany w zakresie liczebności, struktury demograficznej i społeczno-zawo
dowej imigracji polskiej zamieszkującej w regionie Nord stają się najbardziej 
widoczne przy zastosowaniu zabiegu analitycznego, polegającego na wyróżnieniu 
w całej, bogatej historii osadnictwa polskiego w tym regionie, dwóch etapów. 
Pierwszy z nich wyznaczają lata międzywojenne, drugi —  lata od zakończenia
II wojny światowej, aż po dzień dzisiejszy. Dotychczasowe zainteresowania bada
czy, zajmujących się problematyką imigracji polskiej we Francji, koncentrowały 
się głównie na analizie zagadnień dotyczących społeczności polonijnej w pierw
szym z wyróżnionych powyżej etapów. Mniej jest natomiast opracowań poświęco
nych dziejom imigracji polskiej w okresie powojennym. Stąd też, w studium niniej
szym ograniczę się jedynie do przypomnienia najbardziej typowych charakterystyk 
odnoszących się do imigracji międzywojennej, więcej uwagi poświęcając Polakom 
zbmieszkałym w regionie Nord w latach powojennych.

Od samego początku napływu dużych i zorganizowanych grup polskiej imi
gracji zarobkowej do Francji, większość z nich osiedlała się w północno-wschod
nich i północnych departamentach Francji zwłaszcza w Nord i Pas-de-Calais. Już 
w roku 1927 stanowiły one obszary o największym stopniu koncentracji wychodź
stwa polskiego. Sytuacja ta była wynikiem przede wszystkim zasad prowadzonej 
przez Francję polityki imigracyjnej, podporządkowanej potrzebom gospodarczo- 
ekonomicznym kraju *. Przykładowo, w roku 1932 w departamentach Nord I Pas- 
de-Calais, Polacy stanowili około 33% ogółu ludności2. W  poszczególnych gmi
nach, miastach czy osiedlach górniczych na północy Francji element napływowy 
przeważał liczebnie nad rodowitymi Francuzami. Na niektórych obszarach liczba 
imigrantów przewyższała nawet czterokrotnie liczbę autochtonów. Udział Polaków 
w strukturze etnicznej cudzoziemców zamieszkujących departament Nord wzrastał

1, Szczegółowe informacje na temat rozmieszczenia terytorialnego Imigrantów polskich W? Fran
cji znaleźć można między innymi w pracach S. Fogelsona, H . Janowskiej, S , W łoszczewskiego,
A. G irarda, J. Stoetzela i Innych. (Patrz: S . Fogelson, Wychodźstwo z  Polski w 1936 r„  w : Sta
tystyka Pracy, r. XVI, rok 1937, z. 1, Polacy we Francji w 1931 r. w: Statystyka Pracy, r. XVI,
rok 1937, z. 4; H . Janowska, Polska em igracja zarobkowa we Francji 1919— 1939, W arszawa 1964;
S. Włoszczewski, L'etablissem ent des Poionais en France, Paris 1933; Ą . G irarda, J. Stoetzel, 
Franęais et immigres. L ’attitude franęaise, L'adaptatlon des Itallens at des Poionais, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1953.

2 Statystyki francuskie interesowały się tylko cudzoziemcam i zachowującymi obyw atelstwokraju  
pochodzenia i nie uwzględniały osób, które w ten czy Inny sposób przyjęły obywatelstwo francuskie.
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sukcesywnie w całym okresie międzywojennym oraz w pierwszych latach po zakon 
ęzeniu II wojny światowej. Odzwierciedlają to dane zawarte w tabeli 1.

T a b e l a  1. Liczebność Polaków w strukturze etnicznej departamentu Nord 
w latach 1921— 1946

L A T A
Liczba

1921 1926 1931 1936 1946

Cudzoziemców 173 538 233 045 222 247 159155 120 747

Polaków 1 321 49 581 76 444 59 499 56 866,

%  Polaków 0,8 21,3 34,4
■

37,4
.

47,1

Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w: Population de la France.

Departements, arrondissemertts, cantons et communes, Paris 1954; J. Defrenne, 
M. N. Dufetel, Les etrangers dans la region Nord Pas-de-Calais en 1968; A. G i
rard, J.Stoetzel Frcmędis et immigres. L’attitude franęaise, l“adaptation des Italiens 
et dćs Polonais; Paris, Presses Universitaires de France, 1953. Porównaj1 też z: 
i. Ponty, La communaute polonaise de 1936 a 1939. w: Le Nord/Pas-de-Calais 
1936— 1939, Presses Universitaire de Lille, red. M. Gillet, Y. M. Hilaire, ss. 185— 203.

Jak wynika z tych danych, największy przyrost ilościowy Polaków w tym depar
tamencie obserwuje się w okresie 1921— 1926. Postępował on równolegle ze wzro
stem ogólnej liczby imigrantów na tym obszarze. W  roku 1931 nastąpił spadek 
ogólnej liczby imigrantów i równocześnie dalszy wzrost liczebny imigracji z Polski. 
Okres kryzysu ekonomicznego z lat 1931— 1936 ograniczył w stopniu poważnym 
udział imigrantów, w tym także z Polski, w ogólnej strukturze ludności na tym 
terenie. W  dalszym ciągu jednak Polacy stanowili tam znaczny odsetek cudzo
ziemskiej siły roboczej, choć pod względem liczebności byli drugą po Belgach 
grupą etniczną. Podobnie, w strukturze etnicznej imigracji w całej Francji, Polacy 
zajmowali drugie miejsce, tuż za Włochami. Ilustrują to dane zawarte w tabeli 2-

W  roku 1936, w departamencie Nord przebywało 38,5% wszystkich Belgów 
zamieszkujących we Francji. W  tym samym czasie przebywało tam 14,1 %  wszyst
kich 'Polaków -obecnych we Francji; 1,2% —  Włochów i 0,4% Hiszpanów. Nato
miast w óbu departamentach północnych, w Nord i w Pas-de-Calais, Polacy 
stanpwili łącznie 53i0%  liczby imigrantów polskich we Francji, Belgowie, -— tylko 
30,0%; Włosi 4,5% i Hiszpanie—  0,6%. W  latach do okresu kryzysu ekonomicz
nego wzrastał sukcesywnie wśród Polaków odsetek osób czynnych zawodowo. 
Bezpośrednio z Polski przybywali tam początkowo głów'nie sami mężczyźni i do
piero w okresie późniejszym imigracja z Polski nabrała charakteru rodzinnego. 
Z drugiej jednak strony równocześnie napływali przesiedleńcy polscy z Westfalii,
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t a b e l a  2. Struktura etniczna Imigracji we Francji i w departamencie Nord
w roku 1936

Liczba i odsetek imigrantów w roku 1936

Narodowość Francja ogółem | departament Nord

liczba 
w tys. % liczba 

w tys. %

Imigracja ogółem 2 198 000 100,0 159 155 100,0
Polacy 423 000 19,8 59 499 37,4
Włosi 721 000 32,8 8 557 5,4
Belgowie 194 000 8,8 74 623 46,9
Hiszpanie 254 000 11,6 1 110 0,7
pozostali 606 000 27,0 15 361 9,6

Sporządzono na podstawie danych zawartych w: Population de la France. 
Departements... op. cit., oraz: J. Ponty, La communaute polonaise... op. cit.

którzy od razu sprowadzali swoje rodziny. Można więc przypuszczać, iż bez tej 
ostatniej kategorii imigrantów, odsetek czynnych zawodowo Polaków byłby jesz
cze wyższy. Dane zamieszczone w tabeli 3 ilustrują, jaki byt odsetek Polaków 
czynnych zawodowo w departamencie Nord w latach 1926— 1931. Natomiast 
w roku 1936 tylko 50,9% Polaków zamieszkałych w tym departamencie podejmo
wało pracę zawodowa i później odsetek czynnych zawodowo nadal się obniżał.

T a b e l a  3. Polacy aktywni zawodowo w latach 1926— 1931 (dep. Nofd)

Imigranci z Polski
Rok

liczba
.

odsetek 
czynnych zawodowo

1926 49 581 49,6
1931 76 444 56,1

Sporządzono na podstawie danych zamieszczonych przez: A. GIrard. J. Stoetzel, 
Franęais et immigres... op. cit., oraz J. Ponty, La communautó polórldlse... op., cit.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż prawo francuskie vvyróżnldłq w tym okresie 
właściwie trzy kategorie imigrantów: uchodźców politycznych, robotników oraz 
pozostałych, a wśród nich: cudzoziemców pracujących nielegalnie; samodzielnych
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kupców i rzemieślników oraz przedstawicieli zawodów wolnych, Polacy przebywa
jący w departamencie Nord to przede wszystkim robotnicy, zarówno przemysłowi 
jak i rolni. Pozostałe kategorie imigrantów reprezentowane były wśród nich 
w stopniu minimalnym.

W  całym okresie międzywojennym, w strukturze aktywnych zawodowo imigran
tów z Polski przeważali mężczyźni. Na ogólną liczbę 59 449 Polaków w departa
mencie Nord, mężczyźni stanowili 51,0% a kobiety 49,0%, czyli proporcje mężczyzn 
i kobiet były bardzo zbliżone. Jednakże wśród wszystkich aktywnych zawodowo 
mężczyźni stanowili 70,4%, kobiety zaś tylko 29,6%. Dysproporcje te wynikaiy 
głównie ze struktury gospodarki departamentu Nord i również, choć w znacznie 
mniejszym zakresie, z obowiązującego w tym czasie w społeczności imigrantów 
modelu rodziny. Obowiązek jej utrzymania spadał głównie na mężczyzn, ojców 
rodzin, podczas gdy kobiety zajmowały się głównie prowadzeniem gospodarstwa 
domowego i wychowywaniem dzieci. Przemysłowo-górniczy charakter regionu pre
ferował zdecydowanie męską siłę roboczą. Widać to wyraźnie na przykładzie 
osób zatrudnionych w górnictwie. Spośród wszystkich Polaków zatrudnionych w tej 
gałęzi przemysłu, mężczyźni stanowili aż 98,3%. Podobne proporcje zaobserwować 
można było w pozostałych działach przemysłu. W  rolnictwie natomiast, wśród 
wszystkich pracujących w nim Polaków, odsetek mężczyzn wynosił 42,0%, a ko
biet —  58,0%. Bardziej szczegółowe dane dotyczące udziału aktywnych zawo
dowo imigrantów z Polski w poszczególnych gdłęziach gospodarki, z uwzględnie
niem kategorii płęi przedstawiam w tabeli 4.

Ja'k wynika z danych zaprezentowanych w tej tabeli, w latach międzywojen
nych mężczyźni znajdowali zatrudnienia przede wszystkim w górnictwie i pozosta
łych gałęziach przemysłu, kobiety natomiast, poza przemysłem- również w rolnictwie
i w szeroko pojętym dziale higieny. Dużo było też kobiet pracujących jako po
moce domowe.

Podsumowując, można stwierdzić, iż społeczność polonijna departamentu Nord 
(podobnie było w sąsiednim departamencie Pas-de-Calais) charakteryzowała się 
następującymi cechami: v

1) dużym stopniem koncentracji w poszczególnych miejscowościach, co zwią
zane było z jednej strony z potrzebami gospodarki francuskiej, z drugiej zaś — 
ze strukturą zawodową ówczesnej imigracji,

2) brakiem tendencji do ruchliwości poziomej. Spowodowane to było oddzia
ływaniem kilku czynników, wśród których za najważniejsze uznać można:

a) istnienie rygorystycznych przepisów utrudniających imigrantom zmianę miej
sca pracy i zamieszkania,

b) strukturę społeczno-zawodową imigracji, przywiązującą ją niejako do pew
nych dziedzin gospodarki, do pewnych zawodów i —  co się z tym łączy — 
do pewnych tylko regionów kraju osiedlenia,

c) przywiązanie do wartości, jakie dawała grupa swoich,
d) strach przed zmianą miejsca pobytu (konflikt z obowiązującymi przepisami, 

ryzyko finansowe, wątpliwości co do możliwości adaptacji w kolejnym, 
nowym środowisku, itp.),
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T a b e l a  4. Odsetek Polaków w poszczególnych gałęziach gospodarki 

w dep, Nord w latach 1926—-1936

Gałąź gospodarki
 ̂ Polacy (w % )

Mężczyźni Kobiety Razem

Rok 1926

rolnictwo 2 15 4
górnictwo 72 14 62
inne przemysły 23 42 26
handel 2 6 3
higiena i służba 0 22 4
inni 1 1 1

100 100 100

Rok 1931

rolnictwo 3 14 5
górnictwo 55 45
inne przemysły 38 58 43
Handel 2 6 3
higiena i służba 0 14 3
ftini 2 1 1

100 100 100

, Rok 1936

rolnictwo 8 27

górnictwo 64 3 45
inne przemysły 23 33 26
handel 3 8 5
higiena i służba 0 27 8
inni 2 2 2

100 100 100

Podaję za A. Girard; J. Stoetzel... op. cit., s. 192.
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3), brak warunków dla mobilności pionowej (krótki stosunkowo okres pobytu 
na imigracji, niskie kwalifikacje zawodowe, itp.),

4) nastawienie na rychły powrót do kraju wychodźstwa (intencjonalnie tym
czasowy charakter imigracji).

Wszystkie te cechy powodowały, iż społeczność polonijna w większości ośrod
ków regionu Mord stanowiła zwarte enklawy etniczne kultywujące tradycje kultu
rowe wyniesione z kraju ojczystego. Język ojczysty, religia i inhe wartości kultury 
kraju wychodźstwa podtrzymywały zwartość i solidarność polskiej grupy etnicznej, 
która podkreślała nieraz w sposób ostentacyjny odmienność swoich wzorów kultu
rowych od wzorów kraju osiedlenia. Narzędziem ułatwiającym zachowywanie war 
tości etnicznie polskich były liczne instytucje i organizacje polonijne,; zarówno 
religijne jak i pozareligijne. Działalność tych instytucji i organizacji oraz po
wszechne przekonanie o tymczasowości pobytu na emigracji były główną przy
czyną niskiego odsetka naturalizacji wśród Polaków. Dla przykładu podać można, 
iż w roku 1936 w departamencie Nord obywatelstwo francuskie przyjęło tylko 
3527 obywateli polskich, co stanowiło 5,9% wszystkich Polaków tam zamieszka
łych. Rzadkością były wówczas również: małżeństwa egzogamiczne;

Poważne zmiany w zakresie liczebności Polaków zamieszkujących region Nord, 
spowodowały wydarzenia związane z II wojną światową. W  pierwszych latach po 
zakończeniu działań wojennych, równolegle ze zmniejszeniem się ogólnej liczby 
cudzoziemców na tym obszarze zmniejsza się również liczebność Polaków. Proces 
ten oddają dane zaprezentowane w tabeli 5.

T a b e l a  5. Liczebność Polaków w strukturze etnicznej departamentu Nord
w latach 1936— 1975

L A T A
Liczba

1936 1946 1954 1968 1975

cudzoziemców 159155 120 747 96 626 183 700 160 140

Polaków 59 499 56 866 — ' 44 516 14 235

%  Polaków 37,4 47,1 — 24,2 8,9.

Sporządzono na podstawie danych zawartych w: Population de la France... 
op. cit„ A. Girard, J. Stoetzel, Franęais et immigres... op. cit., J. Defrenne, M. N. 
Dufetel, Les etrangers dans la region... op. cit., oraz J. Wiśniewski, Les etrangers 
dans les regions de France 1962— 1972, Hommes et Mfgration, Paris 1975, i J. 
Wiśniewski, Etrangers en France, Des chiffres et des hommes, Nouvel Atlas de 
L’immigration, Hommes et Migration, Paris 1977.
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Wśród czynników sprawczych tego procesu wymienić można:
1) działania wojenne i wszystkie wiążące się z nimi konsekwencje,
2) wzmożony ruch reemigracyjny w latach powojennych,
3) zwiększenie się odsetka naturalizacji wśród imigrantów,
4) wzmożony proces przemieszczańia się terytorialnego imigrantów.
Pomimo ciągłego zmniejszania się liczby Polaków (patrząc na dane staty

styczne należy pamiętać, iż nie sq tó dane dotyczące liczebności Polonii, ale 
osób zachowujących obywatelstwo polskie) z drugiej pod względem liczebności 
grupy etnicznej w regionie Nord w okresie międzywojennym, stali się oni grupą' 
dominującą w strukturze etnicznej i pozostali nią do tej pory. Ilustrują to dane 
zawarte w tabeli 6.

T a b e l a  6. Udział imigrantów poszczególnych narodowości w strukturze 
etnicznej imigracji w regionie Nord w latach 1962— 1968

Narodowość
R O K

1962 1968

Polacy 35,8 24,2
Algierczycy 12,8 22,9
Włosi 20,7 18,8
Belgowie 15,2 11,1
Marokańczycy 3,4 6,2
Hiszpanie 3,5 5,5
Portugalczycy 1,0 5,0
Niemcy 2,1 1,6
Jugosłowianie 0,8 0,9
Brytyjczycy 0,7 0,6

Podaję za J. Defrenne, M. N. Dufetel... op. cit. s. 15

Brak odpowiednich danych statystycznych nie pozwala niestety podać bliższych 
charakterystyk dotyczących osób posiadających obywatelstwo polski# w poszcze
gólnych miejscowościach regionu Nord. Przykładowo można tu pódoć/li ;\y fisku 
1955, w Lille, na ogólną liczbę 17 600 obcokrajowcowi było 47201'Polaków, co 
stanowi 26,8%. W  Roubaix natomidst, w tym samym okresie, na ógólną liczbę 
23 820 cudzoziemców, znajdowało się 5540 Polaków, co stanowi 23,Ź%‘ ?. sPopu
lacja Lille liczyła wówczas 194 616 osób, a Roubaix —  110067 osób. Polacy 
stanowili więc około 2,4% ogółu mieszkańców Llllfr i 5,0% mleszkdńćów Roubaix.

’ 3 Patrz: Annuafre Statistique de la Franco, Parła 1956( t. V* t. XLI.
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Warto w tym miejscu nadmienić, iż odsetek Polaków w poszczególnych miejsco
wościach departamentu Nord byt dużo niższy niż w poszczególnych miastach czy 
osiedlach sąsiedniego departamentu Pas-de-Calais. Obraz tej sytuacji w okresie 
późniejszym można odtworzyć jedynie (ze względu na brak innych statystyk) na 
podstawie analizy danych dotyczących ilości cudzoziemców w wybranych miastach 
diecezji Lille w roku 1975. Ilustrują to dane zaprezentowane w tabeli 7.

T a b e l a  7. Liczba cudzoziemców w ogólnej strukturze ludności 
niektórych miejscowości diec. Lille w roku 1975

Miejsco
wość
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Lille 177 218 12631 8167 4464 4234 551 1271 743 4801
Roubaix 109 797 21 493 12 696 8797 9647 756 4621 3104 2347
Tourcoing 102 543 14 069 8 167 5902 5325 709 3606 1934 1519
Wattrelos 45 447 5 320 2 927 2393 1808 646 884 848 599
Wasąuehal 16 523 1 027 648 343 231 25 266 69 272

Podaję za Recemement de 1975. CRESR.

Okazuje się, że odsetek Polaków w tych miejscowościach był stosunkowo 
niski, nawet jeśli przyjęliśmy, iż większość osób zakwalifikowanych w tej tabeli 
do kategorii ninni” , to właśnie Polacy. Sporo informacji (choć niestety mało pre
cyzyjnych) dostarczyć też może analiza danych znajdujących się w archiwum 
parafialnym Polskiej Misji Katolickiej w Roubaix. Dają one pewne wyobrażenie
o stopniu koncentracji Polonii w poszczególnych miejscowościach departamentu 
Nord w 1981. Trzeba tu jednak zaznaczyć, iż dane te mają jakościowo zupełnie 
inny charakter od podawanych wcześniej, gdyż dotyczą osób związanych w jaki
kolwiek sposób z PMK w Roubaix, bez względu na to, czy osoby te posiadają 
nadal obywatelstwo polskie czy też już francuskie. Sytuację w tym zakresie ilu
strują dane podane na wykresie I.

Po wojnie zmniejszył się również odsetek Polaków czynnych zawodowo. Spośród 
wszystkich Polaków przebywających w departamencie Nord w roku 1968, aktywni 
zawodowo stanowili tylko 38,2°/o. Wśród przedstawicieli innych narodowości od
setki czynnych zawodowo przedstawiały się następująco: Marokańczycy —  76,1%: 
Portugalczycy 48,0%; Algierczycy —  46,5%; Hiszpanie —  38,1%; Włosi —  32,4%. 
Zmniejszenie się odsetka czynnych zawodowo Polaków przypisać można oddzia
ływaniu dwóch zasadniczych kategorii czynników. Po pierwsze —  wynika to z faktu 
JtarMnla się populacji Polaków na tym obszarze, co powoduje, iż znaczna część 
dawniej aktywnych zawodowo przeszła już na emeryturę, a po drugie —  świadczy
0 imlanl* sytuacji ekonomicznej rodzin polskich. Sytuacja ta wydaje się zadowa-
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Wykres I. Rozmieszczenie Polonii w poszczególnych miejscowościach 
okręgu Lille i Roubai* w roku 1981 (na podstawie kortotek parafii 
polonijnej w Roubaix). (+ ) - miejscowości, w których znajdujq siq 
kościoły lub kaplice obsługiwane przez księży z parafii w Roubaix



łającą, skoro część osób, członków rodzin może pozwolić sobie na niepodejmowa
nie pracy zawodowej. W  okresie międzywojennym nie było to zjawiskiem po
wszechnym i pracę zawodową prócz mężczyzn podejmowały także kobiety, a bar
dzo często również dzieci. Obecnie, podobnie jak w okresie międzywojennym, 
najwięcej Polaków zatrudnionych jest w górnictwie (ponad 20,0% aktywnych za
wodowo i w przemyśle tekstylnym (około 10,0% aktywnych zawodowo). Interesu
jących informacji na temat udziału Polaków i przedstawicieli innych grup etnicz
nych w poszczególnych kategoriach społeczno-zawodowych w departamencie Nord 
dostarczają dane zawarte w tabeli 8.

T a b e l a  8. Cudzoziemcy aktywni zawodowo wg kategorii społeczno-zawodo
wych w roku 1968 (region Nord) w %

M a r o d o w o ś ć
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rolnicy 
i prac. rolni 6,4 1,4 5,3 3,7 0,3 0,3
szefowie
(handel i przemysł) 3,1 3,8 2,9 0,5 3,2 0,9
zawody wolne, 
kadry kierownicze 1.7 1.8 1,3 0,6 0.5 0,2
urzędnicy 3,2 3,1 1,9 0,7 1,1 0,4
robotnicy 78,9 87,5 78,6 89,3 94,4 98,0
usługi i inne 6,7 2,4 10,0 5,2 0,5 0,2

Podaję za J. Defrenne, M. N. Dufetel... op. cit. s. XII.

Z tabeli tej wynika, iż Polacy zatrudniani są najczęściej w charakterze robot
ników, co upodabnia ich pod tym względem do imigrantów z okresu międzywo
jennego. Podobną prawidłowość obserwuje się również wśród przedstavyicieli 
innych grup; etnicznych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż pojęcie „robotnicy” , 
najczęściej spotykane w różnego rodzaju statystykach nie jest jednak wystarcza
jąco precyzyjne. Dlatego też uzasadnione jest zaprezentowanie danych pozwala
jących zorientować się w zakresie kwalifikacji osób, określanych mianem „robot
nicy". Chodzi tu oczywiście o kwalifikacje potrzebne do wykonywania określonych 
prac, a nie o faktyczne kwalifikacje imigrantów. Często zdarza się bowiem, zwła
szcza w przypadku imigracji najnowszej, że osoby posiadające nawet bardzo 
wysokie kwalifikacje zawodowe podejmują prace nie wyrtiagające żadnych kwa
lifikacji lub kwalifikacji bardzo niskich. Nierzadkie są przypadki, gdy inżyniero
wie czy technicy przybyli niedawno z Polski pracują w charakterze robotników.
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i to zarówno wykwalifikowanych; jak i niewykwalifikowanych. Dane odnoszące się 
do kwalifikacji zawodowych osób pracujących w charakterze robotników Ilustruje 
tabela 9.

T a b e l a  9. Robotnicy cudzoziemcy w roku 1968 wg kwalifikacji
i naródówości (w % )

Narodowość

K a t e g o r i e r o b o t n i k ó w

majstrowie 
i robotnicy 
wykwaiifik.

robotnicy
wąsko
wyspecjaliz.

robotnicy
praktykanci górnicy

Polacy 21,0 25,7 17,7 35,6
Włosi 31,3 31,6 17,0 20,1
Hiszpanie 27,8 39,9 23,7 8,6
Portugalczycy 31,6 35;0 30,0 3,4
Algierczycy 8,8 24,8 53,7 12,7
Marokańczycy 1,5 5,8 16,3 76,4
razem cudzoziemcy 19.7 26,0 28,3 26,0

Podaję za J. Defrenne, M. N. Dufetel.-op. cit. s. XV.

W  trzech pierwszych rubrykach znajdują się dane dotyczące robotników zatrud- 
nionych w przemyśle (z wyłączeniem górnictwa), w czwartej natomiast dane doty
czące samych tylko górników. W  przypadku tej ostatniej kategorii nie uwzględ
niono niestety podziałów wynikających z zastosowania kryterium kwalifikacji. Jak; 
widać z prezentowanych tu danych, wśród robotników polskich zatrudnlónyin 
poza górnictwem, największy odsetek stanowią robotnicy wąsko wyspecjalizowani, 
tzn. robotnicy przyuczeni do wykonywania pewnego rodzaju rutynowych czynności. 
Stosunkowo niski w porównaniu z robotnikami pochodzącymi z innych krajów 
europejskich jest odsetek Poldków pracujących w charakterze robotników wykwa
lifikowanych i majstrów. Mało też jest Polaków pracujących w charakterze prak
tykantów, stażystów czy przyuczających się do zawodu. Odsetek robotników tej 
kategorii jest szczególnie wysoki wśród robotników pochodzących z Algierii, Por
tugalii i Hiszpanii. Dzieje się tak przede wszystkim z racji różnic wieku pomiędzy 
imigrantami przybyłymi z Polski i z wymienionych powyżej krajów. Wśród osób' 
pochodzenia algierskiego, portugalskiego, hiszpańskiego, itd. duży Jest odsetek , 
ludzi bardzo młodych, podejmujących dopiero swą pierwszą pracę: zawodową, 
stąd zatrudnienie ich w charakterze praktykantów czy stażystów Jest zrozumiałe. 
Imigranci przybywający z Polski mają już z reguły wyuczony zawód i jeśli nie 
mogą zdobyć zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami, pracują raczej 
przez pewien okres czasu jako robotnicy niewykwalifikovyanl lub wąsko wyspecja
lizowani. Uwaga powyższa odnosi się przede wszystkim' donajnowszych irriigran-- 
tów z Polski, stąd można wnioskować, Iż odsetki, podane w rubryce „praktykanci”
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odnoszą się do potomków imigracji dawniejszej, którzy zachowali jeszcze obywa
telstwo polskie. Drugą przyczyną różnic w omawianym tu zakresie jest niejedna
kowy status prawny imigrantów z poszczególnych krajów, co pociąga za sobą 
określone konsekwencje. Imigranci z krajów, które niejako oficjalnie zasilają fran
cuski rynek pracy, mają prawo do kształcenia się czy podnoszenia kwalifikacji 
na różnego rodzaju kursach, po skończeniu których naturalną koleją rzeczy pra
cują najpierw jako tzw. praktykanci czy stażyści. Osoby przybywające z Polski 
możliwości takich są pozbawione.

W  tym kontekście interesujące są też dane dotyczące udziału Polaków aktyw
nych zawodowo w poszczególnych gałęziach gospodarki departamentu Nord 
w roku 1968. Ilustruje je tabela 10.

T a b e l a  10. Cudzoziemcy aktywni zawodowo wg narodowości 
i dziedzin gospodarki (w tys.)
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roln. i przem. rolny 924 1 208 412 276 260 412 88

różne rodz. przem. 8 002 3 846 10 940 2 960 3 640 13 816 8 384

W  tym;

kopaliny i górn. 3 484 192 2 496 304 136 2 224 6 764

tekstylny 1 412 1 368 1 916 940 956 4 008 152

budownictwo 808 608 3 020 656 1 860 2 776 788

pozostałe dziedziny 1 260 2 152 1 344 588 248 1 868 324

W  tym;
usługi 416 564 428 192 92 592 96
handel 464 1 012 604 292 92 844 180
banki 4 48 12 — — — —

administracja 292 312 192 60 52 136 12

R a z e m : 10 186 7 206 12 696 3 824 4148 16 096 8 796

Podaj* za Defrenne, M. N. Dufetel, les etrangers... op. cit. s. 15.

32



Przewaga osób zatrudnionych w poszczególnych gałęziach przemysłu nad oso
bami pracującymi w pozostałych sektorach gospodarki jest bardzo wy raźna.
O takim rozkładzie Polaków w poszczególnych gałęziach gospodarki decyduje 
przede wszystkim struktura gospodarczo-ekonomiczna regionu. Jest to być może 
również konsekwencja faktu, iż dane prezentowane w tabeli 10 odno$zq się 
prawdopodobnie w głównej mierze do imigrantów stosunkowo niedawno przyby
łych do Francji. Wymowne sq tu relatywnie niskie liczebności osób zatrudnionych 
w bankach czy w administracji. Z drugiej jednak strony, Polacy stanowiq naj
większy odsetek wśród cudzoziemców zatrudnionych w charakterze urzędników oraz 
bardzo wysoki wśród przedstawicieli takich kategorii społeczno-zawodowych, jak 
zawody wolne, kadry średnie czy tzw. patroni w przemyśle i handlu. Ilustruje) to 
dane przedstawione na wykresie II.

Interesujące sq też dane dotyczqce kategorii imigrantów wyróżnionych na pod
stawie zastosowania kryterium samodzielności w zakresie wykonywanej pracy i jej 
braku. Ilustrują'to dane zawarte w tabeli 11.

T a b e l a  11. Kategorie społeczne wyróżnione na podstawie kryterium 
samodzielności wykonywanej pracy

Narodowość

K a t e 3 o r i e " s p o i e c z n e

samodzielni niesamodzielni

bezro
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państw.

Polacy 1,4 3,5 1.2 57,6 35,5 2,8
Włosi 0,6 3.5 1.2 72,2 19,7 2,8
Hiszpan/e 1.9 2,3 0.9 85.i 8,1 1,7
Portugalczycy 0,8 0,5 0.4 93,4 3,6 1,3
Algierczycy — 3,0 0.4 76, 1 13.3 7.2
Marokańczycy —i 0,7 0.2 22,7 75,2 1.2

Podaję za ibidem, tab. VII.

Generalnie można powiedzieć, iż pracownicy niesamodzielni stanowiq zdecy
dowaną większość w przypadku wszystkich analizowanych tu narodowości. Jeśli 
chodzi o tę kategorię osób ws'ród Polaków, to osoby zatrudnione w przedsiębior
stwach państwowych, to głównie górnicy i pracownicy Innych gałęzi przemysłu 
oraz pracownicy administracji. Różnica pomiędzy llośclQ osób zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych wynika przede wszystkim z dys
proporcji pomiędzy ilością przedsiębiorstw jednego I drugiego typu w strukturze
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gospodarki departamentu Nord. Skqdinqd wiadomo również, że imigrantom 
(m.in. z krajów takich jak Polska) łatwiej otrzymać zatrudnienie u właściciela 
przedsiębiorstwa prywatnego, niż w przedsiębiorstwie państwowym. Wypływa to 
z faktu oddziaływania wielu czynników, których analiza nie jest jednak przed
miotem niniejszego opracowania. Wystarczy zaznaczyć, iż omawiany tu problem 
łączy się najczęściej z kwestią legalności bądź nielegalności zatrudnienia pewnej 
kategorii osób. Brak odpowiednich danych statystycznych nie pozwala jednak na 
określenie, jaki odsetek wśród Polaków pracujących w przedsiębiorstwach pry
watnych stanowią osoby zatrudnione nielegalnie. Nie ma też żadnej pewności, czy 
ta kategoria pracowników w ogóle uwzględniona została w prezentowanych tu 
statystykach.

Jeśli chodzi o strukturę płci Polaków zamieszkałych w departamencie Nord, 
to w roku 1962 proporcje kobiet i mężczyzn były w zasadzie równe, natomiast 
w roku 1963 mężczyźni stanowili mniejszość —  około 45% (wg innych danych 
46,4%)- Odsetek mężczyzn poszczególnych narodowości, zamieszkujących w tym 
regionie w roku 1968 ilustruje wykres I I I4. W  tym okresie Polacy — mężczyźni, 
stanowili najmniej liczną grupę cudzoziemców w regionie Nord.

W ykres Itl O dsetek  mężczyzn w reg ion ie Nord wg narodowości 
D an e  dla roku 1968
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Podaję za J Defrenne. M. N. Dufetel, Les ótrongea daru la rćgion Nord ^as
de-Calais en 1968. s 18, groph. 4.

4 R. Defrenne, M. N. Dufetel, Les ćtrangers dans la rćglon Nord i Pas-de-Calais en 1968.
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W  zakresie aktywności zawodowej, mężczyźni należący do polskiej grupy 
etnicznej mieli zdecydowaną przewagę nad kobietami; Aktywni zawodowo stano
wili około 45% wszystkich mężczyzn z obywatelstwem polskim, podczas gdy odsetek 
pracujących Polek wahał się w granicach 10*0%. Ilustrację tych danych stanowi 
wykres IV.

Wykres IV. Poziom aktywności lawodowej cudzoziemców w regioni® 
Nord wg płc] foku 1968.
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Jeślj xh&dzi. o‘ strukturę fwielu-Roltików, w departamencie Nord, to jak wynika 
z danych zebranych podczas spisu powszechnego w roku 1962, w kategorii wieku 
0—24 lata byłę. 19,6% Polaków; w przedziale wieku 25— 34 lata mieściło się 3,3% 
Polaków; w przedziale wieku 35— 64 lata —  58,9% i w wieku 65 i więcej lat — 
18,2%. W  roku 1968 riadal zdecydowaną przewagę miały osoby w wieku 35— 64 
lata. Dużo mniej było osób w wieku ponad 65 lat i minimalne odsetki osób 
mieszczących się w przedziałach wieku 25— 34 lata i 0— 24 lata, Ilustruje to, na 
tle struktury wieku przedstawicieli innych narodowości, wykres V.

Istotnym novum, obserwowanym w okresie powojennym, jest wzrost odsetka 
naturalizowanych wśród imigrantów przebywających w regionie Nord. Ilość natu- 
ralizacji w departamencie Nord i Pas-de-Calais wzrosła —  jak wynika z dostęp
nych danych statystycznych —  na przestrzeni lat 1962— 1968 o około 4000. 
Największy odsetek wśród naturalizowanych stanowią oczywiście przedstawiciele 
grup etnicznych od dawna obecnych w tym regionie, a więc Polacy i Belgowie 
(około 80,0% wszystkich naturalizowanych). Warto też podkreślić, iż obywatelstwo 
francuskie częściej przyjmują kębiety (wśród ogółu naturalizowanych jest około 
60,0% kobiet).

Podsumowując tę krótką charakterystykę imigracji polskiej w regionie Nord 
w okresie powojennym, można stwierdzić, iż:

1) liczba Polaków przebywających w tym regionie i ujmowanych przez staty
styki imigracyjne systematycznie spada wskutek oddziaływania całego szeregu 
czynników,

2) w strukturze płci ogółu zarejestrowanych Poldków przeważają już kobiety,
3) pracę zawodową podejmują przede wszystkim mężczyźni,
4) wśród kategorii społeczno-zawodowych najliczniejszą grupę stanowią robot

nicy. Odsetek robotników będzie jeszcze wyższy, jeśli dodamy do tej kategorii 
osoby zatrudnione w rolnictwie czy w szeroko pojętych usługach,

5) najliczniej obsadzonymi przez Polaków działami gospodarki sq przemysł, 
górnictwo i budownictwo, a najmniej liczną reprezentację ma polska grupa 
etniczna w takich działach gospodarki, jak banki i administracja, nie mówiąc już
o zawodach polnych,

6) rozmieszczenie przedstawicieli polskiej grupy etnicznej w poszczególnych 
kategoriach wiekowych wskazuje na fakt, iż jest to populacja dojrzała wiekowo.

Nie dysponuję niestety danymi, na podstawie których można by zanalizować 
skład społeczno-demograficzny czy też strukturę zawodową Polaków przebywają
cych w departamencie Nord w latach 1970 i 1980. Istnieją jednak przesłanki 
(analiza prawidłowości trendów rozwojowych w tym zakresie w całym okresie 
powojennym), na podstawie których można postawić tezę, iż zasadnicze!charakte
rystyki dotyczące społeczności polskiej w departamencie Nord nie uległy na prze
strzeni ostatnich lat daleko idącym modyfikacjom.

Podsumowując 'te' skrótowe rozważania poświęcone polskiej ‘ grupie etnicznej 
zamieszkującej region Nord można, na podstawie porównania danych dotyczą-
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cych okresu międzywojennego i odnoszących się do współczesności stwierdzić, iż 
społeczność polska w pewnych aspektach uległa zasadniczym przemianom, w in
nych natomiast nadal aktualne pozostają charakterystyki typowe dla okresu mię
dzywojennego. I tak:

1) w zakresie rozmieszczenia Polaków w poszczególnych miejscowościach 
regionu nie notuje się poważniejszych zmian. Tak, jak w okresie międzywojennym, 
tak i współcześnie, więcej przebywa ich w departamencie Pas-de-Calals, a mniej 
w departamencie Nord,

2) wśród Polaków zamieszkałych w departamencie Nord coraz bardziej wi
doczny jest proces ich stopniowej dekoncentracji. W  miarę upływu czasu coraz 
większa liczba Polaków przenosi się z centrów przemysłowych departamentu 
(np. z Lille czy Roubaix) do mniejszych, okolicznych miejscowości,

3) nastąpiły daleko idące przemiany w zakresie liczebności Polaków zamiesz
kałych w omawianych tu departamentach. Wskutek oddziaływania różnorodnych 
czynników, liczebność Polaków w tych departamentach uległa zdecydowanemu 
zmniejszeniu. Wzrósł natomiast odsetek Polaków wśród ogółu imigrantów przeby
wających w omawianym tu regionie, czyniąc z Polaków najliczniejszą grupę 
etniczną na tym terytorium.

4) nastąpiły poważne przemiany w zakresie struktury płci Polaków tu przeby
wających. Zjawiskiem charakterystycznym dla pierwszych lat napływu masowej 
imigracji polskiej do tych regionów Francji była zdecydowana przewaga męż
czyzn w strukturze płci imigracji. Stopniowo proporcje mężczyzn i kobiet wyrów
nywały się, a obecnie notuje się nawet pewną przewagę kobiet w tej strukturze,

5) w porównaniu z okresem międzywojennym notuje się poważny wzrost od
setka osób naturalizujących się,

6) nie nastąpiły bardziej istotne przemiany w zakresie struktury społeczno- 
zawodowej Polaków znajdujących zatrudnienie w omawianym tu regionie. W  dal
szym ciągu, podobnie jak w okresie międzywojennym, struktura ta zdominowana 
jest przez robotników i w dalszym ciągu minimalny jest wśród przebywających tu 
Polaków odsetek przedstawicieli zawodów inteligenckich.

Ponieważ wszystkie przedstawione wyżej dane pochodzą z imigracyjnych sta
tystyk francuskich, odnoszą się tylko do osób posiadających nadal obywatelstwo 
polskie. Jest sprawą oczywistą, źe procesy przemian rozgrywające się wśród tutej
szej Polonii są daleko bardziej skomplikowane, w związku z czym różnią się od 
tych, jakie charakteryzują społeczność Polaków zamieszkujących w regionie Nord. 
Problematyka ta wymaga jednak podjęcia jej w odrębnym opracowaniu, dlatego 
nie rozwijam jej w tym krótkim szkicu.



Barbara Leś
Uniwersytet Jaaielloński. Kraków P O S Ł A N N I C T W O  

Nr 3-4 1983

Próby naukowego ujęcia przesadów

Zainteresowanie współczesnych socjologów i psychologów w krajach zachod
nich, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zjawiskiem przesą
dów jest wynikiem powoli postępującego procesu ich przejawiania się z coraz 
większym nasileniem we wspomnianych społeczeństwach. W  związku z tym bada
cze stanęli przed problemem genezy tego zjawiska, przyczyny jego trwałości — 
utrzymywania się w kontekście ogólnego rozwoju, racjonalizmu techniczno-nauko- 
wego i ekonomiczno-politycznego, mechanizmów jego ewolucji oraz funkcji, Jakie 
pełni w odniesieniu do jednostki czy zbiorowości. Pojawiło się bowiem pytanie, 
czy przesądy są trwałym elementem kultury ludzkiej i na skutek powszechnego 
rozwoju religii uległy jak gdyby „przytłumieniu” , a współcześnie w miarę spadku 
znaczenia religii dla życia społecznego i jednostkowego, są w stanie ponownie 
się ujawniać, czy też są sinikiem potrzeby człowieka do zachowania pevynej 
sfery irracjonalizmu, czy. też np. muszą istnieć, jako środek wypełniający lukę 
pomiędzy dążeniami a możliwościami człowieka, która jest przecież zjawiskiem 
powszechnym. Te i inne pytania, skłoniły zachodnich socjologów i psychologów 
do podjęcia prób w zakresie naukowego zdefiniowania przesądu, skonstruowania 
typologii jego przejawów i zinterpretowania jego genezy i funkcji. W  opar
ciu o te próby przeprowadzono już w Wielkiej Brytanii, od lat 1969— 1970 
cykl badań nad powszechnością przesądów wśród przedstawicieli społeczeństwa 
brytyjskiego. Podobne bada.nia zaczyna sjię również podejmować w Stanach 
Zjednoczonych.

W  niniejszym tekście chciałabym jednak skoncentrować się tylko na próbie 
teoretycznej interpretacji przesądu, w zakresie definiowania tego zjawiska oraz 
wyjaśniania jego genezy i funkcji z punktu widzenia socjologii i psychologii.

1. Definicje przesądu

Encyklopedyczna definicja przesądu brzmi następująco1: „Przesąd to irracjo
nalny strach przed nieznanym lub tajemniczym, łatwowierność odnosząca się do 
ponadnaturalnego; obyczaj lub wierzenie bazujące na tego rodzaju tendencjach; 
irracjonalny system religijny, religia błędna lub pogańska” .

Definicja ta, przez fakt, iż zawiera takie określenia jak „irracjonalny", ,,tajem
niczy” , „ponadnaturalny” , „błędny", nie jest w stanie w sposób zadowalający 
opisać interesujące nas zjawisko, a co najważniejsze nie wskazuje na istotę tego

1 Suparstition, R eader': D lgest Great Eneyclopaedla Dictlonary, Vol. 2, 1964.
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zjawiska, przez co nie potrafimy odróżnić tak zdefiniowanego przesqdu od wie
rzenia magicznego czy religijnego.

Próba zdefiniowania przesqdu w kategoriach psychologicznych podjęta przez
G. Jahodę 2, również zakończyła się niepowodzeniem. Jego propozycja jest nastę- 
pujqca: „Przesqdu będziemy używali na oznaczenie takiego rodzaju wiary lub 
działania, jakie rozumny człowiek w dzisiejszym zachodnim społeczeństwie uznałby 
za „przesqdne” . Definicja ta, ponieważ należy do kategorii ,,ignotum per igno- 
tum” , również niczego nie wyjaśnia. Pomijam już oczywiście nonsensowność sfor
mułowania „rozumny człowiek w dzisiejszym zachodnim społeczeństwie” .

Spośród prób socjologicznego definiowania przesqdu, chciałabym przytoczyć 
tu propozycję N. Abercombie'go oraz P. Jarvisa. Pierwszy z tych autorów uważa, 
że przesqdy to „wierzenia, które nie stanowiq wierzeń religijnych żadnej konwen
cjonalnej i uznanej religii, ale które w sposób oczywisty nie sq ani naukowe ani 
świeckie” s. Jest to więc kolejna definicja, którq trzeba odrzucić, gdyż tak sformu
łowana, sugeruje ona, że przesqdy to np. wierzenia religii niekonwencjonalnej i nie- 
uznanej. Definiowanie zjawiska, wyłqcznie poprzez wskazanie sfer, które wyłqczone 
zostają z zakresu pojęcia, jakim się je określa, nie prowadzq do wyjaśnienia jego 
istoty. P. Jarvis z kolei uważa, że ,,przesqd to postawa lub postawy, przejawiane 
przez jednostki, które odnoszq swojq egzystencję do ogólnego porzqdku kosmosif, 
postawy, które nie bazujq jednak na dowodach empirycznych ani nie stanowiq 
elementu zinstytucjonalizowanych systemów wierzeń danego społeczeństwa, zde
finiowanych przez czołowych reprezentantów tych systemów w każdym określonym 
momencie czasowym" *i Wydaje się, że spośród wszystkich przytoczonych tu pro
pozycji, definicja Jarvisa jest relatywnie najbardziej trafna, choć nie jest w pełni 
zadowalająca. Określenie przesqdu jako postawy autor uzasadnia przez przyto
czenie definicji postawy, rozumianej tutaj jako „relatywnie trwała organizacja 
wierzeń odnośzqcych się do przedmiotu lub sytuacji, które predysponujq czło
wieka do reagowania w określony sposób” s, oraz przez wskazanie, iż tak rozu
miana postawa posiada trzy wymiary: poznawczy, efektywny a także wymiar ten
dencji behavioralnej. W  moim odczuciu jest to argumentacja przekonywajqca.

2. Geneza przesqdu

Jeśli chodzi o interpretację genezy przesqdu w kategoriach psychologicznych, 
to wspomniany już G. Jahoda przytacza sześć możliwości w tym zakresie, z których 
zresztq każdą krytykuje jako niewystarczajqcq *. Przesqd można więc próbować 
wyjaśnić jako:

2 O . Jahoda, Psychologia przęsqdu, PIW, 1971.
3 N. Abercom bie, J. Baker, S . Brett, J. Poster, Superstition and R e llg lo n : the God of the Gaps, 

w : D. Martin, H. HilT (eds.), A. Soclo loglca l Yearbook of Rellglon In Britain, 3 SCM  Press, 
London 1970, s. 93.

4 P, Jarvis, Towards a  Soclo lo glca l Understandipg of Superstition, Soclat Compass XXVII 
1980/2— 3 (s. 285—295), tu $. 288.

5 M. Rolceachi Bellefs, Attftudes and Vałues, Jersey <—  Bars Inc., San  Francisco 1970, s. 112, 
cyt. za P. Jarvls, op. cit.

fl G . Jahoda, op. cit.
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a) wynik błędu obserwacji i pamięci, tzn. spostrzeżenia tego, czego się ocze
kuje, oraz zapamiętywania tylko tych zdarzeń, które zgodne były z oczekiwaniami;

b) wynik nieświadomych procesów myślenia, charakterystycznych dla okresu 
dzieciństwa —  w ten sposób przesqd staje się istotną cząstką struktury psychicz
nej każdego człowieka;

c) wynik reakcji warunkowej —  uczenia się określonych reakcji w określonych 
sytuacjach;

d) wynik stressowych sytuacji społecznych, dla których kążdy człowiek szuka 
wyjaśnienia;

e) wynik określonego sposobu myślenia, myślenia o tym, czego doznaje się 
w snach, wizjach, transach, w czasie choroby, umierania oraz w sytuacji wszelkich 
zdarzeń przypadkowych —  chodzi tu o stałą tendencję do poszukiwania sensu
i znaczenia dla tego właśnie rodzaju doświadczeń;

f) wynik poczucia niepewności, a więc równocześnie potrzeby posiadania 
subiektywnego poczucia kontrolowania sytuacji, w jakie j się człowiek znalazł, 
a nad którą nie jest w stanie zapanować w sposób racjonalny.

Przytoczone powyżej próby interpretacji genezy przesądu, choć niezwykle in te
resujące sugerują jednak, że przesąd, przynajmniej w przypadku niektórych z tych 
ujęć ma identyczną genezę jak religia, a przede wszystkim magia. W  związku
7 tym zupełnie nie wiadomo, dlaczego te same sytuacje w jedny«fa przypadkach 
rodzić będą przesądy, a w innych np. właśnie postawy magiczne.

Inaczej nieco podchodzi do tego zagadnienia P. Jarvis. Utrzymuje, że u pod
staw przesądów leży z jednej strony przeświadczenie o tym, że człowiek jest bez
silny wobec przeznaczenia, wobec losu, który został mu „z góry”  wyznaczony, 
z drugiej zaś —  przeświadczenie, że człowiek wyposażony jest w moc, dzięki 
której jest w stanie wpływać na bieg przyrody i swoje własne życie. Oba te 
przeświadczenia bazują na założeniu, że proces przyrodniczy, którego człowiek 
jest integralną częścią, jest uporządkowany i mechanistyczny. W  oparciu o obser
wację empirycznych przypadków przesądów P. Jan/is dochodzi do przekonania, iż 
wszystkie one bazują na klasycznej dychotomii, na rozróżnieniu pomiędzy życiem
i śmiercią, szczęściem i nieszczęściem, mocą człowieka i jego bezsilnością wobec 
sił losu. Na tej podstawie konstruuje on wstępną typologię przesądów;

Wstępna typologia przesqdu

T Y P C E L E

a) życie, nowe narodzenie
b) szczęście

OMEN c) wróżba neutralna
d) nieszczęście
e) śmierć
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|Zakaz —  prowadzący do a) lub b)
i Złamanie zakazu prowadzące do d) lub e)

a) by wywołać życie, narodzenie
b) by wywołać szczęście

CZARY c) by zapobiec nieszczęściu
d) by zapobiec śmierci
e) by wywołać nieszczęście
f) by wywołać śmierć

Dalej autor wyjaśnia, że OMEN to znak, który dla tych, którzy weń wierzą 
jest zapowiedzią jakiegoś stanu przyszłego. Może on zapowiadać: a) życie, nowe 
narodzenie: np. sen o śmierci bywa interpretowany jako zapowiedź nowego naro
dzenia; b) szczęście, np. spotkanie czarnego kota bywa interpretowane jako za
powiedź szczęścia; c) neutralne wydarzenie przyszłe, np. biafa plamka na paznok
ciu może oznaczać, że dana osoba wkrótce otrzyma list; d) nieszczęście, np. nowe 
buty położone na stole oznaczają nieszczęście; e) śmierć, np. drozd w mieszkaniu 
zapowiada śmierć. Mimo, że u podstaw tego typu przesądów leży przeświadczenie
0 bezsilności człowieka wobec jego przeznaczenia, istnieją pewne sytuacje, 
w których poprzez „odpow iednie" zachowanie się, można np. nieszczęściu zapo
biec (np. gdy widzi się ambulans, który jest zapowiedzią nieszczęścia, trzeba chwycić 
się za kołnierzyk), albo też szczęście przywołać (używając np. stale stare skar
petki i nie zmieniając ich na nowe).

Kolejny typ przesądu, TABU „to  sankcja negatywna, to zakaz, którego złamanie 
wywołuje natychmiastową karę, bez żądnego pośrednictwa ludzkiego czy ponad- 
ludzkiego”  7. Przesąd w formie tabu zakłada, że przyroda podążać będzie swoim 
kursem tak długo, jak  długo nikt w żaden sposób nie będzie w nią ingerować. 
Przedmiot, który jest strzeżony przez tabu, staje się niebezpieczny dlatego właśnie, 
że posiada moc wpływania w jakiś sposób na bieg przyrody.

Trzeci typ przesądów, CZARY, to wyraz przekonania, że człowiek jest w stanie 
wpływać na siły przyrody (Gdy chcemy np. by dziecko nigdy nie zaznało biedy 
wystarczy potrzeć jego dłoń srebrem —  stosując inne praktyki możemy natomiast 
spowodować czyjąś chorobę lub śmierć).

Ze względu więc na przekonania, które leżą u podstaw przesądów, tabu
1 czary zaklasyfikować można do postaw o charakterze magicznym. W  ten sposób, 
czego P. Jarvis już nie dodaje, przesądami sensu stricto byłyby tylko postawy 
powiązane ze znakami będącymi zapowiedzią stanów przyszłych, ale bazujące 
przede wszystkim na przeświadczeniu o bezsilności człowieka wobec losu i nie

7 M. Mead, Tabu, w : Encyclopedia of the Social Sciences, vol, 7, M acM illan  1937, cyt. za 
P. Jarvis, op. cit.
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zmienności procesów przyrodniczych. W  tego rodzaju sytuacjach postawy prze
sądne funkcjonują jako samospełniajqce się lub samowzmacniające się przepo
wiednie.

3. Funkcje przesqdu

Obydwaj autorzy, których poglądy na temat przesądów tuta j zaprezentowałam, 
interpretują trwałość przesądów we współczesnym świecie poprzez wskazanie 
funkcji, jakie ich zdaniem przesądy pełnią. I tak, G. Jahoda 7, pisząc o przyszłości 
przesądu cytuje D. Huma, który powiada, że ,,skłonność ta nigdy nie zostanie 
wykorzeniona, ponieważ jest integralną częścią mechanizmów adaptacyjnych, bez 
których ludzkość nie byłaby zdolna do przetrwania”  8. P. Jarvis natomiast interpre
tuje trwałość przesądów, jako wynik ich funkcji w zakresie stwarzania pozorów, 
iż człowiek jest ,w stanie w jakiś sposób kontrolować swoje przyszłe sytuacje, 
a z drugiej strony —  jako wynik dziedziczenia tradycji, przekazywania z poko
lenia na pokolenie niezmiennej struktury przesądów, choć treści ich mogą pod
legać modyfikacji. Ludzie badają świat metodą „prób i błędów” , powtarzając 
określone czynności, które wydają się być skuteczne, po to, by w przyszłości wywo
ływać podobne skutki. I w tej właśnie sferze aktywności, zdaniem Jarvisa, znaj
duje się też jeszcze miejsce dla przesądów.

Podsumowując, chciałabym zaproponować, by przesądy definiować jako „p o 
stawy przejawiane przez ludzi, którzy wierzą w predestynację oraz w znaki (omen), 
które ich zdaniem informują człowieka o jego przyszłych losach, dzięki czemu 
jest on w stanie przez „odpowiednie”  zachowania losy te kontrolować". W związku 
z tym, różnicy pomiędzy przesądem, magią i religią proponowałabym dopatrywać 
się w dwóch sferach:

a) w sferze stosunku człowieka do sił pozaempirycznych, w których istnienie 
wierzy, a które zresztą w przypadku każdego z tych zjawisk interpretowane sq 
inaczej. Chodzi mi tu jednak przede wszystkim o to, że w przypadku religii czło
wiek jest przekonany, że może wpływać na proces podejmowania przez te siły 
decyzji w odniesieniu do jego osoby lub osób mu bliskich, poprzez prośby, mo
dlitwy, ofiary; w przypadku magii człowiek jest również przekonany, że może 
wpływać na decyzje sił pozaempirycznych, ale poprzez ofiary oraz zaklęcia (które 
są tu najistotniejszym elementem), a które mają formę nakazów czy nawet rozka
zów; w przypadku przesądu natomiast, człowiek jest przekonany, że nie może 
wpływać na te decyzje bezpośrednio, ale (może w formie rekompensaty za to), 
jest on na codzień o decyzjach tych „informowany”  przy pomocy określonych zna
ków przekazywanych przez siły pozaempiryczne, i dzięki temu ma on możliwość po
przez „ odpowiednie”  zachowania albo unikania „decyzji negatywnych" albo 
wzmacniania „decyzji pozytywnych” ;

8 G. Jahoda, op. cit.
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b) w sferze poziomu ogólności9. Chodzi mianowicie o to, że religia daje czło
wiekowi najbardziej ogólny obraz świata, człowieka oraz relacji między światem 
i człowiekiem; magia jest bardziej partykularna i instrumentalna, a przesąd jest 
jeszcze bardziej partykularny. Tak więc religia jest w stanie kształtować i kon
trolować całokształt osobowości człowieka i wszelkie jego zachowania wobec 
środowiska naturalnego i społecznego, magia —  wpływa na człowieka i jego 
zachowania już tylko w niektórych ściśle zdefiniowanych sytuacjach, a przesąd 
zazwyczaj funkcjonuje w jeszcze bardziej zwężonym zakresie. Różnicę w poziomie 
ogólności można też ująć z innego punktu widzenia. Mianowicie, jak wiadomo 
predestynacja przyjmowana jest też w niektórych religiach, a wiara w znaki, 
(cuda —  które zresztą w przypadku religii rzadko kiedy dotyczą spraw życia 
codziennego poszczególnych jednostek) akceptowana jest przez większość religii. 
W religiach jednak, wiara ta stanowi tylko określony element szerszego ogólnego 
systemu wierzeń i zachowań, zaś w przypadku przesądu —  decyduje o jego 
istocie.

Jeśli zaś chodzi o genezę i równocześnie funkcje przesądu, to przytoczyłabym 
tu interpretację B. Malinowskiego podaną co prawda w innym kontekście. Twier
dzi on, że magia, relig ia i nauka to odmienne reakcje kulturowe człowieka na 
tę samą potrzebę przystosowania się do sytuacji życia codziennego. Podstawo
wym systemem przystosowywania się człowieka do otoczenia jest nauka. W  sytua
cjach jednak, w których nie jest ona w stanie zapewnić odpowiednich mechaniz
mów przystosowawczych, pojawia się magia i religia. W  tym właśnie miejscu 
uzupełniałabym Malinowskiego, dodając... i przesądy. Sądzę, bowiem, że geneza 
wierzeń religijnych, magicznych i zakresu przesądów jest analogiczna, ale prze
bieg procesu ewolucji tych zjawisk jest różny. Przesądy nie przekształciły się w żaden 
system, magia przekształciła się w system, ale o ograniczonym zakresie, religia 
ZQś —  w system najbardziej pełny. Nie jestem jednak w stanie dać odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego tak się stało. W ydaje się to być powiązane z faktem, że 
przesądy funkcjonują wyłącznie w zakresie jednostkowym, magia działa na "płasz
czyźnie jednostki i węższych zbiorowości, religia —  na płaszczyźnie jednostki 
i szerszych zbiorowości. A le jest to raczej skutkiem „poziomu systemowości" religii 
czy magii, niż jego przyczyną. Może więc przesąd nie był w stanie rozwinąć się 
tak jak  religia czy choćby magia, dlatego, że zakładał niemal zupełną bezsilność 
człowieka wobec sił pozaempirycznych, a tego rodzaju bezsilność najtrudniej jest 
człowiekowi zaakceptować. W  przypadku przesądu mówi się co prawda o możli
wości modyfikowania własnych losow, ale czyż można mieć pewność, że zawsze 
się jest o nich „informowanym” , albo, że dostrzegło się w porę wszelkie „nada
wane znaki” ? Może właśnie bardziej potrzebne okazało się dla człowieka prze
świadczenie ó możliwości wpływania poprzez własne zachowania (choćby przez 
prośby i błagania) na „decyzje" podejmowane przez siły pozaempiryczne, zanim 
one ostatecznie zapadły?

9 F. D 'Agostlno, R eligion and M agie — Two Sides of a Basic Humań Experlence, Soclal 
Compass XXVII/2—3, 1980, s. 279—284.
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Wszystko to sq oczywiście tylko pewne sugestie z mojej strony, gdy i socjolo
giczne badania nad przesądami są dopiero we wstępnej fazie rozwoju, w związku 
z czym brak jest jak  dotąd wystarczających podstaw teoretycznych i empirycznych 
do formułowania twierdzeń czy generalizacji na ten temat.



Krzysztof Pilarczyk
P O S Ł A N N I C T W O  
Nr 3 -4  1983

Instytucjonalizacja chrześcijańskiej Pięćdziesiątnicy (Dz. 2,1)

Tradycjo chrześcijańska zwiqzaia pojęcie ,,pięćdziesiątnica" z faktem zesłania 
Ducha świętego i uroczystościami liturgicznymi utrwalającymi go w świadomości 
wyznawców Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Zanim doszło do wykorzystania 
greckiego pojęcia pentekoste w chrześcijańskiej myśli pneumatologicznej i ekle- 
zjologirznej przebyło ono długą ewolucję znaczeniową. Dzisiejsze chrześcijańskie 
znaczenie zawdzięcza ono w dużej mierze pisarstwu Łukasza, autora trzeciej 
Ewangelii kanonicznej i Dziejów Apostolskich. W  Nowym Testamencie pojawiło 
się ono już w Kor 16,8 („W  Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy” ), a następnie 
tylko u Łukasza w Dz 2,1 i 20,16. Za każdym razem mogło pojęcie pentekoste 
służyć do datowania czasu według kalendarza żydowskiegoł . Nie ma jednak 
pewności, czy Efezjanie lub Koryntianie świętują już chrześcijańską Pięćdziesiąt
nicę czy żydowską. Pierwsze ślady prowadzące do rozwiązania problemu począt
ków chrześcijańskiej instytucji święta Pięćdziesiątnicy można znaleźć w Dz 2,1. 
Analiza znaczeń pojęcia pentekoste będzie zmierzała do rekonstrukcji jego łuka- 
szowego ujęcia.

Pojęcie „pięćdziesiątnica”

Pojęcie „pięćdziesiątnica" pojawiło się już w greckiej literaturze starożytnej 
i początkowo pełniło rolę terminu technicznego, używanego w sprawach finan
sowych, który określał 1/50 część dochodu. W takim znaczeniu występuje w IV w. 
przed Chr. u Demosthenesa Oratora 2 i Hiperidesa s, jak również w inskrypcjach 
i na ostrakach4. U Platona służyło natomiast do określania czasu. Znaczenie to 
przejęła literatura helleńskiego judaizmu, używając liczebnika porządkowego 
w formie rzeczownikowej z domyślnym słowem hemera. Dwukrotnie wymienia jo 
Septuaginta w księgach, które zostały napisane wyłącznie po grecku: Tob 2,1 
i 2 Mach 12,32. Analizuja.c tekst Tob 2,1, wydaje się, że pojęcie „pięćdziesiątnica" 
występuje tu jako zupełnie nowe, wcześniej odbiorcom księgi nie znane, ponie
waż autor używszy go, zaraz sam je  objaśnia: en te pentekoste te heorte he estin 
hagia hepta hebdcmadon —  „w  naszą Pięćdziesiątnicę to jest Święto Tygodni".

1 Dzieje Apostolskie często posługują się żydowskim kalendarzem — por. 12,3; 20,6; 27,9.
2 Por. Demosth. Or. 14,27; 21,166; 55,27.
3 Por. Byp. Fr. 106.
-I Por. E. Lohse, art. pentekoste, TWNT VI, 44; J. D. G. Dunn, a rt. Pentecost, Fest o f. w : Th© 

New International D lctlonary of New Testament, t. II, Exeter 1976, 783; J. Cantlnant, Le Pentecóte, 
BVChr 66 (1969) 57-69.
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Również 2 Mach 12,31-32 tłumaczy, że Święto Tygodni oznacza to samo, co święto 
Pięćdziesiątnicy: meta de ten legomenen pentekostćn —  „po  tak zwanej Pięć
dziesiątnicy” .
I Następnie pojęcie pentekoste zostało użyte przez Filona 5 i Józefa Flawiusza *. 
Przekazują oni, że Hebrajczycy używali go na określenie święta Pięćdziesiątnicy, 
a dosłownie pentekoste określało jako liczebnik porządkowy dzień pięćdziesiąty.

Poza Księgą Tobiasza i drugą Księgą Machabejską Septuaginta nie zna słowa 
„pięćdziesiątnica”  i używa w innych miejscach na określenie święta przypadają
cego na pięćdziesiąty dzień terminu heorte hebdomadon, które jest tłumaczeniem 
hebrajskiego hag śabuwot (por. W j 34,22). Pozostaje problemem, co było treścią 
święta Pięćdziesiątnicy?

Żydowska instytucja święta Pięćdziesiątnicy

Jedno z najstarszych określeń święta Pięćdziesiątnicy, nazywanego jeszcze 
Świętem Tygodni, zachowane zostało w W j 12,15-17, która wylicza trzy ważne 
święta żydowskie. Pierwsze święto Prześników trwające siedem dni, wspominało 
wyjście Izraela z Egiptu, które było w ocenie autora księgi dziełem Boga. Drugie 
święto, które odpowiada Pięćdziesiątnicy, było świętem żniw hag haqasir. Nie 
nawiązuje ono jednak do jakiegoś wydarzenia historycznego, ani też do święta 
zbioru winogron, oliwek, czy innych owoców. To ostatnie, stanowi oddzielne 
trzecie święto, równie ważne, jak  święto Przaśników7. Na rolniczy charakter 
święta Pięćdziesiątnicy wskazuje rdzeń wyrażenia qsr, którym zostało ono okre
ślone. Porównując rdzeń qsr z zapisem zawartym w Kalendarzu z Gezer, można 
przypuszczać, że jest on pochodzenia kananejskiego. Walendarz ów zna bowiem 
miesiąc owsa:

trzecia lin ia : irh qsr scrym 
czwarta lin ia : qsr ukl yrh

G. R. Driver tłumaczy ten tekst w następujący sposób: „miesiąc, w którym 
zbiera się wszystko", natomiast W. F. A lbrigh t proponuje czytać tekst yrh qsr wgl 
wokalizując do yarho qasir wagil, co znaczyłoby: „ten miesiąc jest miesiącem 
żniw i świąt”  i nawiązywało wprost do święta Pięćdziesiątnicy, o ile słowo gl 
zostało właściwie odczytane8. Również syryjski rdzeń qtr (wiązać), akadyjskie 
qasaru i etiopskie wyrażają podobną myśl, co hebrajskie qsyr i jednomyślnie 
potwierdzają rolniczy charakter Święta Tygodni ’ .

W  W j 34,22; Pwt 16,10; Lb 28,26; 2 Km 8,13 Święto Tygodni określa się poję
ciem sabucot. Możliwe, że dawniej określane wyrażeniem hg śbcut znaczyło 
„święto sytości”  10, jak na to wskazuje rdzeń Sb, „syty", znany w języku ugaryc-

5 Por. Decalog. 160; Spec. Leg., II, 176.
8 Por. Ant. Jud., III,252; X lll.252; XIV,337: XVII,254; B e ll. Jud., 1,253; 11.42; V I,299.
7 Por. M . Delcor, art. Pentecóte (la  Fete de la ) , SDB VII, 859.
8 Por. D. D lringer, Le iscrlzlonl antico-ebralche palestynesi, Flrenze 1934, 4 ; S. Moscati 

L 'ep ig ra fia  ebralca antlca 1935—1950, Roma 1951, 14n.
B Por. M . Delcor, a rt. cyt., 859.

10 Por. H. Cazalles, Le Code de 1’A llance, Paris 1946, 99.
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kim Swojq nazwę otrzymało od tego, że po żniwach znów pojawiły się na 
stołach przy posiłkach chleb i produkty rolnicze. Gdy z czasem, wskutek roz
woju rolnictwa, produkty te znajdowały się przez cały rok, wówczas święto stra
ciło swój charakter wyrażony w nazwie i etymologia je j została zapomniana.

W epoce powygnaniowej znaczenie pojęcia „Święto Tygodni" uległo zmianie, 
którą odnotowuje między innymi Księga Jubileluszów 6,17-21 a . Znane ono Już 
jest jako Święto odnowienia Przymierza, w czasie którego wspominano jego 
ogłoszenie i wypowiadano uroczyste zobowiązania (Jub 6,7; 29,7). Znamienne 
wydaje się i to, że Księga Jubileuszów nigdzie nie mówi o siedmiu tygodniach, 
które dzielą święto Paschy od Pięćdziesiątnicy, a niektórzy interpretatorzy je j 
twierdzą nawet, że nie rozdziela ona tych św ią tł3.

W literaturze rabinistycznej podobnie, jak  w Starym Testamencie, święto Pięć
dziesiątnicy nazywa się Świętem Tygodni caseret, a po aramejsku casarta. W  Sta
rym Testamencie w ten sposób został określony tylko siódmy dzień święta Przaś- 
ników (Pwt 16,8) i ósmy dzień święta Namiotów (Kpł 23,36; Lb 29,35). Rablnl- 
styczne określenie Pięćdziesiątnicy caseret oznaczało święto zamykające obchody 
Paschy, a przez to wchodziło w bliskie z nią związki. Wymienia je Miszna 
(Chag 2,4), Tosefte (TAr 1,11/543); Men 65 a ; R hasch 6 b w Nr 2, a; P.M. 
3,74 b, 27; Suk 37 b w Nr 5) i Józef Flawiusz (asarta —  Ant. Jud. III, 252: „Gdy 
siódmy tydzień po tej ofierze (16-go Nisan) przeszedł, nadchodzi pięćdziesiąty 
dzień, który Hebrajczycy nazywają asartha =  hebr. 'asarta , co oznacza dzień 
Zielonych Świąt pentekosten —  Bożego Chleba") 14.

Pięćdziesiątnica w ujęciu Łukasza

O nastaniu Pięćdziesiątnicy autor Dziejów Apostolskich przekazał krótką 
wzmiankę; Kai en to symplerousthai ten hemeran tes pentekostes esan pantes 
homu epi to auto (Dz 2,1), co można przetłumaczyć: „G dy wypełnił się dzień 
Pięćdziesiątnicy wszyscy byli na tym samym miejscu". Przymiotnik tes penteko
stes został użyty tu rzeczownikowo, ja k  na to wskazuje rodzajnik tes (genetivus 
singularis). Łączący się z nim inf. pass. symplerousthai wyraża myśl o historii, 
jako realizacji planu Bożego, co jest charakterystyczne dla Łukasza15. Użycie 
infinitivu w stronie biernej oznacza samą chwilę zbliżania się do pełni i wypeł
nienia dni zapowiedzianych przez Boga. Czasownik ten, a zatem i sama Pięć
dziesiątnica mają znaczenie historiozbawczew. Zwrot en tó symplerousthai nie 
został sformułowany według zasad gramatycznych. Konstrukcja zdania domaga

11 Por. C. H. Gorgon, U ga ritie  Handbook, Rom 1947, sub verbo.
12 Por. 1 GS 1,16-2,18; E. W iesenberg, The Jubilee of Jubilees, RQ 3(1961/1962) 3*40; M . Del- 

cor, Das Bundesfest in Qumran und das Pflngstfest, BuL 4(1963) 168-204.
13 Por. M. Testuz, Les idees religleuses cki livre  des Jubiles, Geneve-Parls 1960, 148; J. K rauli 

Cottesdlenst in Israei. Grundriss einer a lttestam entlichen Kultgeschichte, M ilnchen 1962, 77.
14 Por. StrBM. II, 597-598; E. Lohse, a rt, cyt., 46n.
15 Por. F. Gryglewicz, Bóg I Jego p lan  zbaw ienia, w : S tud ia z te o lo g ii iw . Łukasza, PoznaiS 

1973, 33.
10 Por. G. D e llin g , a rt. sympiero, TWNT VI, 307; F. Gryglewicz, Ewangelia iw . Łukasza. Wstqp, 

przekład, komentarz, Poznań-Warszawa 1974. 424.

51



łaby się perfectum (sympeplerousthai) lub aorystu (symplerothenai). Można 
dostrzec w tym sformułowaniu naśladowanie stylu Septuaginty (por. 2 Km 36,21; 
Ezdr 1,55 Dn 9 ,2 )17. Należy przyjąć, że mamy tu do czynienia ze świadomą 
stylizacją i przejęciem zę LXX pojęcia pentekoste.

W związku z tym, że słowo symplerousthai wskazuje na upływ jakiegoś czasu, 
należałoby oczekiwać, podobnie jak w Łk 9,51 liczby mnogiej, dla określenia dni, 
które się wypełniły. Tymczasem Łukasz użył I. poj. (ten hemeran). Tę grama
tyczną sprzeczność usiłowano wyjaśnić przez poszerzenie znaczenia słowa hemera.

W  Biblii często spotyka się związki między nim a hebrajskim yom, rozumia
nym w sensie „czasu" (cet). Przypuszczano, że autor Dz 2,1 używając I. poj. 
mógł myśleć o wypełnieniu się czasu przed dniem Pięćdziesiątnicy. Należałoby 
jednak wówczas posłużyć się inf. perfecti, jeśli chciałoby się wykluczyć możliwość 
zstąpienia Ducha świętego w czasie poprzedzającym święto. Rozumienie ten 
hemeran w sensie „czasu”  należy wykluczyć i dlatego, że w Dz 2,1 i 20,16 Pięć
dziesiątnica, jako moment nastania pełni czasu, oznacza sam dzień święta. Być 
może, jak sugeruje E. Dąbrowski, Łukasz posłużył się zwrotem potocznym zrozu
miałym jego czytelnikom łs.

Tekst Wulgaty Dz 2,1 brzmiący: „cum  complerentur dies Pentecostes”  mówi
0 d n i a c h  pięćdziesiątnicy. Tłumaczenie to świadczy o kierunku interpretacji 
pojęcia „pięćdziesiątnica", które w wersji łacińskiej już nie oznaczało tylko jed
nego dnia, ale okres pięćdziesięciu dni.

Dotychczasowa analiza pojęcia pentekoste wskazuje, że Łukasz pragnął nawią
zać przez jego zastosowanie do wcześniej wywodzącej się ze Starego Sesta- 
mentu (LXX) tradycji pentekostalnej. Odkrycie tego związku pomaga w rozwiąza
niu trudności gramatycznej zachodzącej w sformułowaniu en to eymplerdusthai 
ten hemeran. Próbowali już rozwiązać ją  kopiści i tłumacze zmieniając słowo 
hemera na hemerai (d 5, e 50, W ulgata, Peszita). Pragnęli w ten sposób wyrazić 
myśl o wypełnieniu się pięćdziesięciu dni, podczas gdy tradycja przedłukaszowa
1 jego redakcyjna stylizacja pozwalają nam dostrzec w tekście myśl o dniu pięć
dziesiątym, czyli święcie Pięćdziesiątnicy. Można przypuszczać, że Łukaszowi 
chodziło przede wszystkim o przedstawienie w dniu Pięćdziesiątnicy zesłania 
Ducha świętego w powiązaniu z liturgicznym świętem żydowskim. Łukaszową 
Pięćdziesiątnicę można zatem rozumieć, jako święto związane z Paschą, które 
nadeszło, aby się wypełniły Boże plany przedstawiane wcześniej ludowi przez 
proroków Starego Testamentu, a następnie przez Jezusa (por. Dz 1,4-8; 2,16-21).

Dzień Pięćdziesiątnicy w ujęciu Łukasza zakłada w swej nazwie myśl o pięć
dziesiątym dniu, liczonym od jakiegoś wydarzenia czy określonej daty. Początek 
Dziejów Apostolskich pozwala na podtrzymanie takiego znaczenia, gdyż mówi
o Jezusie, którego czyny i nauka były treścią pierwszej księgi Łukasza: „Po swej 
męce (Jezus) da ł apostołom wiele dowodów, że żyje; ukazywał się im przez

17 Por. O. D e lling , a rt. cyt., 306n; Blass-Debr, 251.
18 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie. Wstęp, przekład, komentarz, Poznań 1961, 234-235.
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czterdzieści dni (Dz 1,3)... po czym uniósł się w ich obecności w górę I obłok 
zabrał Go im sprzed oczu”  (Dz. 1,9). Owe czterdzieści dni mogłoby stać się pod
stawą do przyjęcia stwierdzenia, że Pięćdziesiątnica jest pięćdziesiqtym dniem 
liczonym od chwili pierwszego ukazania się Chrystusa zmartwychwstałego. 
Przeciw tak pojętej interpretacji występują teksty biblijne, które pozwalają łączyć 
Wniebowstąpienie ze Zmartwychwstaniem, da jąc wyraz przekonaniu, że wydarze
nia te miały miejsce tego samego dnia (por. Łk 24,36-51) 19. Podważają one 
sugerowany przez Dz 1,3 sens Pięćdziesiątnicy jako pięćdziesiątego dnia. Liczby 
bowiem w ujęciu Łukasza mają niejednokrotnie charakter symboliczny. Za takie 
również uważa się liczby czterdzieści i pięćdziesiąt20. Za taką interpretacją 
przemawiają teksty biblijne, a także tradycja Kościołów wschodniosyryjskiego 
i palestyńskiego, która do IV w. znała święto Wniebowstąpienia obchodzone 
pięćdziesiątego dnia po W ielkanocy21. W  Doctrina Addaei istnieje wzmianka
o połączeniu Wniebowstąpienia i Zielonych Świąt, tj. zesłania Ducha świętego. 
Obchód ich wyznaczony został na ten sam pięćdziesiąty dzień po Zmartwych
wstaniu 22. Również palestyńska tradycja Zielonych Świąt, utrwalona przez pie l
grzymującą do Ziemi Świętej Egerię (IV— V w.), mówi o połączeniu świąt, tak 
że w centralnym punkcie uroczystości było wspomniane zesłanie Ducha świętego, 
a po południu obchodzono pamiątkę Wniebowstąpienia Jezusa23.

Próbując wyjaśnić ten liturgiczny porządek, niektórzy egzegeci uważają, że 
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i zesłanie Ducha świętego przeżywane było 
jako jedna tajemnica przez okres pięćdziesięciu dni, licząc od Zmartwychwsta
nia 24. Pod koniec IV w., jak u Łukasza w Dziejach i w dzisiejszej litu rg ii Kościoła 
katolickiego, spotyka się oddzielenie świąt Wielkanocy, Wniebowstąpienia i zesłania 
Ducha świętego. G. Lohfink uważa, że jedność przeżycia paschalnego zachowy
wana od I do iii w. nie była łukaszową koncepcją, lecz pierwotnego Kośclołai 
który streszczał swą wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego w pojęciu „wywyższe
nie”  (Paweł, Mateusz , Jan )25. Natomiast koncepcja Łukasza o „czterdziestu 
dniach” , w ciągu których Jezus m iał ukazywać się uczniom i związanie idei 
zesłania Ducha świętego z Pięćdziesiątnicą, zaważyły na późniejszej tradycji

19 Por. P. Benoit, 1'ascension, RB 56(1969) 186-194; A. P. O. Hagan, The First Christian Pen- 
tecost (Acts 2:1-13). Sudia B ib lic i Franciscanl L iber Annus 23(1973) 50nn.

20 Por. G. Lohfink, D ie H im m elfahrt Jesu, M iinchen 1971, 178-186; A. R. C. Leaney, Why there 
were Forty Days between the Resurrection and the Ascension in Acts 1,3, StEv 4(1960) 417-419.

21 Por. Doctrina Apostolorum , can 9; G . Kretschmar, H im m elfahrt Und P flngtten, ZKO 
66(1954/55) 209.

22 por. W. Cureton, Ancient Syriae Documents, London 1964, 24-27; O. Kunie* D i*  go tte i- 
d ienstliche Schriftleusung, Gottingen 1947, t. I, 6n; chodzi tu o Cod. Syr. B rlt. Mus. Add. 
14528 z V w.

23 Por. Egeria, Peregrinatio  ad loca sancta 43 (CSEL 69. 93), ed. 27 — Geyer.
24 Pokr, O. Casel, La fe te  de Papues dans 1'Eglise des Peres, Paris 1963, 43m B. Cable, 

La Pentecóte, L’evolution de la C inquanta ine paschale au cours des clng p rem le n  tle c le t i Tournal 
1965, 37nn; G. Lohfinf, H im m elfahrt Jesu, dz. cyt., 27; R. M ichiels, Eenheld van Paien, Hemel- 
vaart en Pinksteren, Collationes 1(1974) 33>34; E. Samaln, A. Igre ja  urna Communldade Liber* 
tadora e C riadora? Urna exegese de Atos 2,1-13, REBr 35(1975) 326nnj W . Hryniewicz* Chrystus 
nasza pascha. Zarys chrześcijańskiej teo lo g ii paschalnej, Lublin 1982* t. I» 148-150# 162-164,

25 Por. G. Lohfink, dz. cyt., 27.
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Kościołów. Tam, gdzie pisma Łukasza stawały się coraz popularniejsze i przyj
mowano je jako Pismo święte, tradycja rozdziału świąt utrwalała się. Natomiast 
tam, gdzie pisma Łukasza pozostawały nieznane, nie mówiło się o odejściu 
Chrystusa (Wniebowstąpieniu), by zachować jedność zbawczych Jego ta jem n ic28.

Kompozycja pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich wskazuje na to, że 
Łukasz stworzył przedział czasowy pomiędzy dniem czterdziestym (Wniebowstą 
pienie) a Pięćdziesiqtnicq, by w tym czasie umiejscowić wybór Macieja, który po 
śmierci Judasza, uzupełnił grono dwunastu apostołów. Autor Dziejów pragnął 
bowiem ukazać je  w pełnym składzie w dniu zesłania Ducha świętego27. Taka 
kompozycja niewątpliwie przedkładała nad myśl o zachowaniu jedności paschal
nej idei wyrażoną jeszcze w Ewangelii, ideę podziału czasu, w której nie tyle 
chodzi o historyczną precyzję chronologiczną, co raczej o wyrażenie przez nią 
ram dla nowego święta — zesłania Ducha świętego, złączonego z tajemnicą 
paschalną 28.

Wyrosłe z judaistycznej tradycji święto Pięćdziesiątnicy otrzymało, jak na to 
wskazuje cały kontekst Dz 2, nowe znaczenie chrześcijańskie. Upamiętnia ono 
zesłanie Ducha świętego przez Jezusa po zakończeniu Jego ziemskiej działalności, 
jako dobroczynnego daru Jego Ojca, który wprowadza wierzących w zbawcze 
skutki wydarzeń paschalnych Jezusa. Jako pierwsi otrzymali go apostołowie — 
Dwunastu. Potrzebny był im ten dar do podjęcia zleconej przez Jezusa misji 
świadczenia o Nim po całym świecie, począwszy od Jeruzalem, miasta, w którym 
otrzymali Ducha świętego. Uroczysta je j inauguracja została ukazana przez na
danie zesłaniu Ducha świętego baptyzmalnego charakteru, przez co Dwunastu 
rozpoczęło misję na wzór misji Jezusa (chrzest w Jordanie). Dzięki Duchowi 
Dwunastu stało się zaczątkiem nowego Izraela, który ukonstytuował się jako 
l ud Boży w dniu Jego zesłania.

Związanie myśli o zesłaniu Ducha świętego z dniem judaistycznego święto 
Pięćdziesiątnicy, było wykorzystaniem samej daty święta do nadania mu własnej 
chrześcijańskiej treści. Utrwalało ono w świadomości młodych gmin chrześcijań
skich przekonanie, że wiara chrześcijan jest sprawą bosko-ludzką, a powstanie 
wspólnot kościelnych dziełem Ducha świętego. Łukasz nadał swej doktrynie re li
gijnej ramy instytucji święta, dla którego teologiczną podstawę stanowi perykopa 
Dz 2,1-4 20. Opis zesłania Ducha świętego, zawarty w Dziejach Apostolskich, 
miał jednocześnie upowszechnić jego obchody w pierwotnym Kościele, co też 
spe’łn iło  się, jak na to wskazuje historia i współczesna liturgia chrześcijańska.

20 Por. tamże, 28.
27 Por. G. Ichneider, Dśe Apostelgeschichte. E in le itung. Komentar zu Kap. 1,1 — 8,40. 1. Te ił,

Freiburg-Basel-W ien 1980, 245-246; M. Dómer, Das H eil Gottes. Studien zur Theologie de* łukani-
schen Doppelwerkes, Bonn 1978, 153.

28 Por. B. C. Butler, S p irit and Institution in The New Testament, StEv Ml, Tu 88(1964) 140n.
29 Por. H. U. v. Balthasar, M isterium paschale, MySal 111/2, 227; L. Bouyer, Von der Judischen

ru r christlichen Liturg ie , Communio 7(1978) 509nn.
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Piotr Szydłowski }
| P O S Ł A N N I C T W O  
I Nr 3 -4  1983

DziatoSność naukowo-szkoleniowa Instytutu Ekumenicznego 
w Bossey w roku 1983

Instytut Ekumeniczny, który funkcjonuje w ramach Światowej Rady Kościołów, 
mieści się w zamku, położonym między Jurq szwajcarsko-francuską a jeziorem 
Lemańskim, około 20 km cd Genewy w kierunku Lozanny. Zamek ten, pocho
dzący z XVIII w., po dokonaniu w nim modernizacji (wykonaniu instalacji c.o., 
doprowadzeniu ciepłej wody, wykonaniu pokoi jedno- i dwuosobowych) przezna
czony został przez Światową Radę Kościołów na centrum naukowe, szkoleniowe 
i dysponuje wielką salą konferencyjną (90 miejsc), dwiema mniejszymi salami (po 
okcio 35 miejsc) i biblioteką (60 miejsc). Ponadto w zamku istnieje 7 mniejszych 
sal, przeznaczonych dla mniejszych grup uczestniczących w różnych konferencjach. 
W  sumie w zamku może zamieszkać jednocześnie 80 osób. O ficja ln ie stosowane 
są tu trzy języki —  francuski, angielski i niemiecki, a wykłady prowadzone w je d 
nym z tych języków są na żywo tłumaczone na dwa pozostałe języki.

Działalność szkoleniowo-dyskusyjną rozpoczęto w Bossey w 1946 r. Od tego 
czasu spotykają się tu przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich ze wszyst
kich krajów świata, pracujący i studenci, osoby duchowne i świeckie płci obojga

Instytut Ekumeniczny, podlegający bezpośrednio Sekretariatowi Generalnemu 
Światowej Rady Kościołów, a kierowany przez Dyrektora naukowego (aktualnie 
prof. Karla Hertza), realizuje następujące cele:

—■ kształtuje w młodych pastorach i wiernych świeckich ducha odpowiedzial
ności za ruch ekumeniczny,

—  szerzy teologię ekumeniczną w ramach organizowanych różnokulturowych 
i różnowyznaniowych spotkań,

— konfrontuje uniwersalne cele Kościoła z konkretnymi wymogami ekumenizmu 
regionalnego i lokalnego,

—  usiłuje jednoczyć w duchu ekumenizmu podzielone dotychczas kościoły 
chrześcijańskie,

—  stosuje pedagogię ekumeniczną, mającą perspektywicznie oddziaływać na 
cały świat,

—  dzieli się duchowością ekumeniczną, pełną szacunku dla różnorodnych 
tradycji liturgicznych,

—  oddaje do dyspozycji różnych ugrupowań dom (zamek), tchnący ideałami 
chrześcijańskiej gościnności. (Z programu działalności Instytutu na 1983 r.).

Dia zorientowania polskiego czytelnika w charakterze działalności naukowo- 
-szkoieniowej Instytutu Ekumenicznego, zaprezentuję program roku 1983. Na pro
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gram tego roku składa się sześć wyodrębnionych, dłuższych bądź krótszych sesji
0 różnym charakterze.

Dwie z nich (pierwsza i ostatnia, wchodząca już w rok 1984) stanowią konty
nuację dawno rozpoczętego uniwersyteckiego cyklu studiów nad ekumenizmem 
(trzeba wiedzieć, że Instytut Ekumeniczny afiliowany jest do uniwersytetu w Ge
newie). Pierwsza sesja trwająca w styczniu i lutym 1983 r., poświęcona była tema
towi —  „Jezus Chrystus życiem świata” . Druga, mająca trwać od 15 października 
1983 do 28 lutego 1984 r., poświęcona będzie tematowi —  „Jedność widzialna 
Kościoła w podzielonym świecie" (O niej więcej informacji szczegółowych pod 
koniec artykułu). Cztery inne sesje, trwające od 10 do 14 dni, posiadają charak
ter seminariów, poświęconych następującej tematyce:

W dniach od 25 kwietnia do 8 maja 1983 r. — seminarium na temat teologii
1 duchowości prawosławia.

Myślą przewodnią organizatorów jest istotny wkład Kościoła prawosławnego 
w ruch ekumeniczny, dotychczas zbyt często ograniczony do wzajemnych kontak
tów między rzymskokatolikami a protestantami. Jako uczestnik tego seminarium, 
zaprezentuję je  nieco szerzej, z konieczności ograniczając informacje o innych 
tegorocznych seminariach.

Odpowiedzialnym za organizację i przebieg seminarium był młody Rumun, 
Dsin-lliie Ciobotea (ur. 1951), który ukończył teologię systematyczną na uniwer
sytecie w Sibiu (Rumunia), uwieńczoną doktoratem otrzymanym na uniwersytecie 
w Bukareszcie. Drugi doktorat, z religioznawstwa otrzymał na uniwersytecie 
w Strassbourgu, ponadto dwa lata studiował teologię katolicką również na uni
wersytecie w Strassbourgu. D. I. Ciobotea wygłosił referaty na dwa tematy: 
„Prawosławie a chrześcijaństwo zachodnie" oraz „Łączność między Krzyżem 
a Zmartwychwstaniem według wiary prawosławnej” .

W seminarium wzięło udział 37 osób przybyłych z Anglii, Belgii, Camerunu, 
Grecji, Indii, NRD, Polski, Rumunii, RFN, Szwajcarii, Szwecji, Tanzanii, USA, 
Włoch i ZSRR, wśród których było: 4 rzymskokatolików (w tym 3 księży), 7 pra
wosławnych, 8 ewangelików wyznania augsburskiego, 5 ewangelików wyznania 
reformowanego, 4 metodystów, 2 prezbiterianów, 1 baptysta, 2 członków Kościoła 
Szwecji, 1 członek syryjskiego Kościoła św. Tomasza i 1 arcybiskup anglikański 
(Christopher Ellis ze Stanów Zjednoczonych A.P.). Wykłady prowadziło 13 wybit
nych rzeczoznawców wyznania prawosławnego. Poniżej prezentujemy autorów 
oraz tytuły ich wykładów:

—  Timiadis Emilianos (ur. 1917), arcybiskup metropolita tytularny Silibrie 
w Turcji, stały przedstawiciel patriarchy konstantynopolitańskiego w Radzie 
Ekumenicznej Kościołów: „Trójca św. w życiu liturgicznym".

— John Panagopoulos (ur. 1938), profesor Wydziału Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu w Atenach: „Znaczenie duchowości prawosławnej dla eku
menizmu".

—  Basile Karayannis (ur. 1942), archmandryta, kapłan parafii prawosławnej 
w Genewie: „Duchowość monachizmu prawosławnego” .
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— Cyrille Argenti (ur. 1918), kaptan parafii prawosławnej w Marsylii, autor 
znanego na Zachodzie katechizmu prawosławnego pt. „Dieu vivant:

„Współczesne duszpasterstwo poprzez życie liturgiczne” , oraz „Liturgia 
święta syntezq teologii i duchowości prawosławnej” .

—  Todor Sabev (ur. 1928), Bułgar, jeden z aktualnych sekretarzy Światowej 
Rady Kościołów, profesor historii na Akademii Duchownej w Sofii: „Kościół 
a państwo w dziejach prawosławia” .

—  lon Bria, Rumun, profesor teologii, stale pracujący w Centrum Ekumenicz
nym w Genewie: „Ważniejsze problemy współczesnej teologii prawosławnej”

— Damaskinos, metropolita z Centrum Prawosławia w Chambesy koło Gene
wy: „Kościół lokalny a koncyliaryzm” .

—  Pierre Rosniansky, Belg rosyjskiego pochodzenia, dziennikarz i krytyk mu
zyczny, stale zamieszkały i pracujący w Centrum Prawosławia w Cham
besy": „Prawosławna muzyka liturgiczna i je j wymiar teologiczny” .

—  Jean Renneteau, ksiądz prawosławny pochodzenia francuskiego, archiman- 
dryta W ielkiego Kościoła w Konstantynopolu, stale przebywający w Cham
besy: „Wprowadzenie w lliturgię Świętego Tygodnia” .

—  Nicolas Nissiotis (ur. 1925), profesor teologii systematycznej i filozofii religii 
na Uniwersytecie w Atenach „Podstawy eucharystyczne dogmatu” , „W pro
wadzenie w teologię ikony” , oraz „Nowy człowiek w Chrystusie. Aspekt 
mariologiczny” .

— Dimitru Popescu (ur. 1929), Rumun, profesor teologii systematycznej na 
Akademii Teologicznej w Bukareszcie, dyrektor studiów na Konferencji 
Kościołów Europejskich: „Przeznaczenie świata według wiary prawosławnej”

—  Albert Lahm, z zawodu adwokat, interesujący się teologią laikatu: „A po
stolat świeckich. Mężczyźni i kobiety w Kościele” .

Każdemu wykładowi towarzyszyła spokojna, rzeczowa wymiana zdań, która 
swoją kulminację osiągnęła w „dyskusji okrągłego stołu” , poświęconej współczes
nemu życiu różnych Kościołów lokalnych. Większość uczestników seminarium 
rekrutowała się z innych niż prawosławne wyznań chrześcijańskich. Dla nich to 
prawosławni wykładowcy usiłowali przybliżyć treści tradycji chrześcijaństwa 
wschodniego, autentycznie otwartego na ekumeniczny dialog, treści dotychczas 
na Zachodzie mało znane i zaniedbane. Wschodnie bowiem prawosławie —  
zdaniem wykładowców prawosławnych —  w specyficzny sposób świadczy o wcie
laniu idei religijnych w życie, teologii w liturgię, duchowej obecności wspólnoty 
kościelnej w kulturę społeczeństwa. Cały przebieg seminarium włączony był 
w liturgię W ielkiego Tygodnia (1— 8 maja 1983), bowiem Kościół prawosławny 
obchodził w tym roku dzień Zmartwychwstania Pańskiego w dniu 8 maja.

W  dniach od 10 do 20 maja 1983 — seminarium poświęcone katolicyzmowi 
rzymskiemu.

Zorganizowane zostało przez Instytut Ekumeniczny w Bossey przy współpracy 
z rzymskim Sekretariatem dla Spraw Jedności Chrześcijan, a przewidziane dla
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wszystkich działaczy ekumenicznych —  nie koniecznie rzymskokatolickich —  którzy 
w swej aktywności utrzymują kontakt z Kościołem Rzymskokatolickim.

W ostatnich dwudziestu latach zaszły poważne przemiany w Kościele rzym
skim, które znalazły swój wyraz na Soborze Watykańskim II. Kościół pogłębił 
swoją teologię w duchu odnowy, przemyślał na nowo swoją działalność pasterską 
Uświadomił sobie swoją różnorodność wewnętrzną, nie wymagającą bynajmniej 
zrywcnlu jedności. Pragnie również wyciągnąć praktyczne wnioski z dekretów 
soborowych, włączyć się w ruch ekumeniczny.

W  toku seminarium, ekumenicznie zaangażowani teologowie rzymskokatoliccy 
ukazywali różne aspekty doktryny kościelnej, rozwój liturgii, życia duchowego 
i religijnego. Omawiali działalność Kościoła Rzymskokatolickiego w dziedzinie 
sprawiedliwości i praw człowieka. Seminarium to przyczyniło się do zrozumienia 
wpływu niektórych aspektów doktryny rzymskokatolickiej na praktykę ekumeniczną 
rzymskokatolików.

W dniach od 14 do 24 czerwca 1983 r. —  seminarium poświęcone tematowi: 
„Kościoły chrześcijańskie i modlitwa o pokój —  jako sposób świadczenia i wspól
nego działania” .

Tematyka seminarium ogniskowała się wokół biblijnych źródeł posłannictwa 
i posługi Kościoła w zakresie pokoju. Badano dzieje Kościoła pod kątem wier
ności słowom Jezusa: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam". „B łogosła
wieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” . Rozważano, 
w jaki sposób inne religie i ideologie troszczą się o pokój i usiłują wprowadzać 
go w życie. Pokój bowiem nie jest udziałem wyłącznie chrześcijan. Pytano, co 
obce chrześcijaństwu religie i ideologie mogą na ten temat powiedzieć i w jaki 
sposób można z nimi współpracować?

Zagrożenie pokoju jest dla narodów źródłem udręki wywołującej stany agresji. 
To jakby błędne koło, powoduje pojawianie się różnych teorii samoobrony, bez
pieczeństwa narodowego, miiitaryzmu ekonomicznego (handel bronią) i politycz
nego (różne dyktatury), teorii mniej lub więcej akceptowanych przez ludy i na
rody. Szukano oznak nadziei. Rozważano, jaką rolę w tym zakresie może odegrać 
ruch ekumeniczny. Czy modlitwa o pokój jest luksusem czy koniecznością? Co 
ona wnosi? Co implikuje w praktyce życia liturgicznego i wspólnotowego? Jak 
może stać się świadectwem i służbą zaangażowanego chrześcijaństwa?

W  dniach od 27 czerwca do 8 lipca 1983 r. —  seminarium na temat: „Tożsa
mość Kościołów reformowanych we współczesności —> zaangażowanie ekume
niczne kościołów reformowanych w kościele i społeczeństwie.

Teologia reformowania i dziedzictwo idei Kalwina odgrywają ważną rolę w ruchu 
ekumenicznym. Nurt myśli teologicznej, wydanej przez Reformację XVI wieku, trady
cje Kościołów reformowanych dały odczuć swój wpływ na cały świat, tak przez 
wysiłki misjonarskie jak i przez zaangażowanie społeczne i polityczne wielu 
jego wyznawców.

Organizatorzy tego seminarium postawili sobie za cel sprawdzenie żywotności 
oryginalnych inspiracji reformowanego nurtu protestantyzmu, jego roli odgrywanej
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w zakresie rozwoju, zarządzania i życia Kościoła. Zamierzyli zbadać i ukazać rolę 
dawanego przez Kościoły reformowane publicznego świadectwa. Sprawdzali, 
w jakim zakresie przekonanie o powszechnym panowaniu Chrystusa wydało 
w naszych czasach ruch, stawiający opór totalitaryzmowi i występujący w obronie 
praw człowieka. W  centrum zainteresowań seminarium była ocena ekumenicznego 
wkładu tradycji reformowanego odgałęzienia chrześcijaństwa w przyszłości i te 
raźniejszości oraz oceno możliwości tego wkładu na przyszłość.

W dniach od 15 października 1983 r. do 28 lutego 1984 r. — 32 semestr 
uniwersyteckiego cyklu studiów ekumenicznych. Poświęcony będzie tematowi: 
„Jedność widzialna Kościoła w podzielonym świecie” .

Uniwersytecki cykl studiów ekumenicznych odbywa się co roku, zawsze od 
połowy października do końca lutego roku następnego. Organizowany jest pod 
auspicjami Światowej Rady Kościołów i Uniwersytetu w Genewie. Przeznaczony 
dla studentów, młodych pastorów, księży i osób świeckich, zainteresowanych po
głębianiem problematyki ekumenicznej i pragnących nabyć formację niezbędną 
w pracy ekumenicznej.

Przedmiotem studiów 32 semestru będą następujące kierunki dociekań:
— W jaki sposób Kościół może realizować swoją misję i prezentować się jako 

sakrament powszechnej miłości i jedności; w jaki sposób winien żyć 
w świecie podzielonym na bloki militarne, podzielonym na bogatych i bied
nych, w świecie rozdartym sprzecznymi ideologiami, podzielonym konfliktami 
sumienia, interesów itp.?

—  Jakie elementy należy uznać za niezbędne, by zachować w takim świecie 
widzialną jedność chrześcijan? Czy istnieją jakieś modele bądź jeden tylko 
model, wedle którego można by wspólnie realizować tę jedność? Jakie są 
środki wiodące do tego celu?

—  Na jakim etapie znajduje się dziś dialog i wzajemne uzgodnienia teolo
giczne między Kościołami? Jak się prezentuje dziś pogłębienie życia ducho
wego, które winno towarzyszyć temu dialogowi? W jaki sposób może przy
czynić się do widzialnej jedności Kościoła wspólne świadectwo i służba 
diakonalna chrześcijan wobec świata? Jaka jest aktualna sytuacja ekume
nizmu w parafiach, uniwersytetach, w obrębie przeróżnych narodowych 
i międzynarodowych organizacji ekumenicznych?

Czy w poszukiwaniu jedności ma dziś miejsce opieszałość i czy nie 
będzie potrzebne w najbliższym czasie nowe tchnienie zapału? Jakie są 
perspektywy ekumenizmu, którzy chrześcijanie, bądź które Kościoły mogą 
pozostać obojętne na apel o widzialną jedność?

Postawione pytania organizatorzy semestru uznali za występujące obecnie 
z wielką ostrością, a jednocześnie za pasjonujące i trudne. Sformułowanie odpo
wiedzi na te pytania nie będzie ani proste, ani łatwe. Osiągnięcie tego trudnego 
celu —  myśl przewidywań organizatorów semestru —  będzie wymagało systema
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tycznego, metodycznie skutecznego postępowania badawczego, w którym trzeba 
będzie wyodrębnić następujące etapy:

—  Najpierw należy prześledzić historię ruchu ekumenicznego, z położeniem 
szczególnego nacisku na ostatnie 20 lat.

—  Następnie dokonać oceny VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady 
Kościołów (Vancouver, 24.VII— 10.VI11.1983).

—  Z kolei przestudiować uzgodnienia teologiczne z Limy (Peru), w zakresie 
Chrztu, Eucharystii i Urzędu.

—  Zrobić serię wykładów o aktualnej, konkretnej sytuacji ekumenizmu w za
kresie lokalnym, regionalnym i ogólnoświatowym. Należy też dokonać roz
poznania nad zaangażowaniem ekumenicznym Kościoła Rzymskokatolic
kiego.

—  Przemyśleć i przestudiować koncepcje i modele jedności chrześcijan.
—  Dokonać studiów nad więziq, zachodzącą między jednością Kościoła a od

nowieniem wspólnoty gatunku ludzkiego.
—  Przeanalizować przeszkody stojące na drodze poszukiwania jedności i wska 

zać elementy sprzyjające je j poszukiwaniu.
—  Zebrać i opublikować materiały z tego seminarium, aby służyły lepszemu 

wzajemnemu poznaniu różnych tradycji między Kościołami.
—  Zainspirować organizowanie się otwartych grup spośród studentów, które 

mogłyby dodatkowo zająć się problemami powstałymi spontanicznie w toku 
trwania semestru.



RECENZJE
P O S Ł A Ń  N I C T W O  
Nr 3 -4  1983

Serafin Kiryłowicz

Nowa pozycja wydawnicza „Iskier” 
z dziedziny religioznawstwa —  Prawosławie

I. Literatura popularno-naukowa z zakresu religioznawstwa cieszy się w naszym 
społeczeństwie dużym zainteresowaniem. Każda praca z tej dziedziny wiedzy, 
publikowana przez nasze wydawnictwa, na półkach księgarskich nie leży długo — 
przez czytelników jest wprost rozchwytywana.

Popyt na tego rodzaju literaturę, trwający w ciągu ostatnich kilkunastu lat, 
powoduje duże ożywienie wśród potencjalnych autorów, zajmujących się tą tema
tyką. Z kolei wydawnictwa, nieobojętne na sygnały rynku księgarskiego, chętnie 
publikują proponowane do druku dzieła z tej dziedziny.

Powstaje w ten sposób sytuacja, mobilizująca autorów do wzmożenia swojej 
działalności, powodująca istotny pęd do opracowywania tematyki z dziedziny 
religioznawstwa. A tematyka nie jest ła twa: wymaga dobrej znajomości przed
miotu, opracowania jego źródeł i literatury pomocniczej oraz bezstronności, jed 
nym słowem, traktowania tematu „sine irae et studio” .

Przykładem starannego przygotowania prac z dziedziny religioznawstwa jest 
monumentalny tom „Zarys dziejów re lig ii” , redagowany przez Komitet Redak
cyjny w składzie: prof. dr Józef Keller —  przewodniczący, prof. dr Wiesław Ko
toński, prof. dr W itold Tyloch, mgr Bogdan Kupis.

Ostatnie, trzecie wydanie, o objętości str. 992+64+23 z reprodukcjami, wy
dane zostało w nakładzie 15 000 w roku 1976.

II. Wydawnictwo „Iskry”  kontynuuje nadal publikacje dzieł z dziedziny re lig io
znawstwa. I oto wśród ostatnich publikacji tego rodzaju zasługuje na uwagę 
praca prof. dr Józefa Kellera pt. „Prawosławie” , Warszawa 1982, str. 266, na
kład 10.000 egz.

Jaka szkoda, że tak interesująco zaprojektowany przez wydawnictwo temat, 
obejmujący kilkunastowiekową historię Kościołów prawosławnych w cezurach od 
IV-go do XX wieku włącznie, ograniczony został tak małym tomikiem o objętości 
266 stron.

Treść swojej interesującej pracy u ją ł autor w trzech zaledwie rozdziałach:
Rozdział l-szy pt. „Geneza prawosławia i jego rozwój w państwie bizantyń

skim”  —  133 strony;
Rozdział ll-g i pt. „Prawosławie w krajach słowiańskich" —  33 str.;
Rozdział lll-c i pt. „Doktryna prawosławia”  —  84 str.
Zakończenie pt. „Działalność ekumeniczna Kościoła prawosławnego" —  7 str.
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Ponadto książka ta zaopatrzona jest w wykazy pt.:

1. „Wydarzenia z historii prawosławia”  —  65 pozycji w cezurach od roku 295 
do 1971;

2. „Cesarze bizantyńscy”  —  74 pozycje.
Podział poszczególnych rozdziałów na podrozdziały z własnymi tytułami znacz

nie ułatwia zapoznanie się z treścią pracy. Jak wynika z układu treści rozprawy, 
autor najwięcej uwagi poświęcił historii bizantyńskiego Kościoła w tym i historii 
doktryny prawosławnej, ujętych w l-ym i lll-im  rozdziałach książki, razem 
132+93+255 str. Pozostały ll-g i rozdział, budza.cy największe zainteresowanie 
czytelnika, jest najmniejszy (zaledwie 35 str.), potraktowany został przez autora 
zbyt skrótowo i powierzchownie, zawiera niekiedy ogólniki, nie zawsze znajdujące 
potwierdzenie w źródłach i dokumentach: tylko w nielicznych wypadkach autor 
powołuje się w przypisach na wykorzystaną literaturę. Jest to, zresztą, zupełnie 
zrozumiałe, ponieważ wydawnictwo, publikujące pracę, jako popularno-naukową, 
przeznaczoną dla szerokiego ogółu czytelników, przypisy wyeliminowało.

Z wykazu literatury, dołączonego do pracy, wynika, że baza naukowa, po
trzebna do je j napisania, była zbyt skromna, zawiera zaledwie 23 pozycje. Nie 
ma w nich prac takich wybitnych historyków rosyjskiej szkoły teologów, jak 
np. Aleksy Lebiediew, dr historii Kościoła, prof. Moskiewskiej Akademii Duchow
nej, a następnie Uniwersytetu Moskiewskiego. Jego spuścizna naukowa (w tym 
10 tomów prac poświęconych historii soborów powszechnych) stanowi istną skarb
nicę wiedzy z zakresu historii prawosławia. Również brakuje współczesnych prac 
historycznych A. W. Kartaszowa, prof. Prawosławnej Akademii Duchownej w Pa
ryżu, pt. „Zarys historii Kościoła rosyjskiego", YMCA-PRESS, Paryż 1959, t. I —  
686 str., t. II —  549 str., a także tegoż autora „Sobory powszechne", YMCA- 
PRESS, Paryż 1963, str. 801.

Nie udało się autorowi skorzystać bezpośrednio ze współczesnych prac również 
wybitnego teologa prawosławnego, historyka i patrologa, ks. prof. Jerzego Flo- 
rowskiego, pt. „Wschodni Ojcowie IV-go wieku” , Paryż 1931, str. 240, a także 
z innych jego prac: „Bizantyńscy Ojcowie V— VII wieku” , Paryż 1933, str. 260, 
„D rogi teologii rosyjskiej", Paryż 1937, str. 574. Wszystkie te wydania opubliko
wane zostały w jęz. rosyjskim. Niestety nie zawsze są dostępne dla czytelnika 
polskiego.

Umieszczone w wykazie literatury przedmiotu prace wybitnych teologów pra
wosławnych, jak np. ks. S. Bułgakowa, ks. P. Eudokimowa, A. Łotockiego, 
ks. J. Meyendorfa, ks. A. Schmemanna, ks, S. Zankowa i prof. N. Zernowa, 
zawierają przeważnie ogólne dane, charakteryzujące przede wszystkim istotę, 
główne cechy prawosławia, jako wyznania, natomiast zbyt mało tam materiału 
historycznego, tak potrzebnego dla skreślenia dziejów tego wyznania, zarówno 
w przeszłości, jak i w czasach współczesnych.

Szkoda, że autorowi nie udało się sięgnąć bezpośrednio do jakże bogatej 
rosyjskiej prawosławnej literatury naukowo-historycznej, poświęconej problema
tyce prawosławia. Wówczas, należy przypuszczać, praca jego pozbawiona byłaby
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akcentów pejoratywnych, wynikających z braku należytego poznania ducha pra
wosławia, jako wyznania tkwiącego swymi korzeniami w pierwotnym Kościele 
powszechnym, a także nie zawsze słusznych, stronniczych ocen i charakterystyk 
polemicznych, znajdujących się w literaturze historycznej, poświęconej stosunkom 
międzywyznaniowym na świecie.

Ale na ogół rozdział, poświęcony historii Bizancjum, świadczy o dość skrupu
latnym opracowaniu przez autora literatury, opisującej tragiczne dzieje Kościoła 
bizantyńskiego, obustronne próby likw idacji wzajemnych nieporozumień i kon
fliktów między Zachodem i Wschodem, które w końcowym wyniku doprowadziły 
do rozłamu w Kościele chrześcijańskim.

Sq jednak wypowiedzi, w których autor nie zawsze obiektywnie charakteryzuje 
niektórych wybitnych hierarchów chrześcijańskich. Tak np. budzi zastrzeżenie 
ogólna charakterystyka św. Cyryla Aleksandryjskiego, Ojca Kościoła, czczonego 
przez oba Kościoły chrześcijańskie —  Zachodni i Wschodni.

1. W łaśnie na s. 26 mówi autor o św. Cyrylu tak: „by ł bezwzględnym, gwał
townym i fanatycznym przywódcą nacjonalistów egipskich”  i da le j: „W  takiej 
sytuacji udało się Cyrylowi skłonić papieża Celestyna do potępienia Nestoriusza” . 
Czy rzeczywiście potrzebne były zabiegi i interwencje, aby przekonać papieża 
w sprawie potępienia Nestoriusza? Wypowiedź autora sugeruje próby nacisku na 
papieża i swoiste interwencje ze strony arcybiskupa Aleksandryjskiego w tej 
sprawie. Papież był przecież dobrze poinformowany i przekonany o ortodoksji 
św. Cyryla i błędach Nestoriusza. Toteż sprawa ta nie wymagała żadnych inter
wencji.

2. A oto inna relacja autora na s. 34: „Nowy cesarz Justyn I (518— 528), 
chcąc pogodzić się z papieżem, zmusił swego patriarchę do uznania prymatu 
papieża w Kościele". W  świetle źródeł historycznych sprawa ta wyglądała trochę 
inaczej, dotyczyła ona pierwszej wizyty papieża rzymskiego do Konstantynopola: 
„Było to na wiosnę 526 roku za czasów patriarchy konstantynopolitańskiego Epi- 
faniusza i papieża Jana I” , —  pisze inny historyk Kościoła —  „W ładca Włoch, 
król Ostrogotów Teodoryk został oburzony aktem Justyna, który wypędził Arian 
(przeważnie jego współplemienników —  Ostrogotów) ze stolicy, odebrał im Ko
ścioły i gwałtem nawrócił niektórych z nich na prawosławie. Teodoryk zmusił 
delegację z papieżem na czele, aby pojechała do Konstantynopola i tam wyjed
nała uchylenie decyzji cesarza. Taka misja —  wstawiennictwa za heretykami —  
była naturalnie, poniżająca. Ale wymuszona misja została przez delegację wyko
rzystana..." A oto dalsze szczegóły uroczystego spotkania: „Papież został spotkany 
osobiście przez cesarza daleko poza murami miasta w obecności świty i tłumów 
mieszkańców miasta; wziął udział w uroczystym nabożeństwie wielkanocnym 
w świątyni „H ag ia  Sofia” . Dla podniesienia autorytetu papieża w oczach Teodo- 
ryka, cesarz Justyn, koronowany poprzednio przez patriarchę konstantynopolitań
skiego Jana, zażądał, aby papież Jan I ukoronował cesarza po raz drugi. Nie
stety, Teodoryk, mimo wykonania przez papieża —  nakazu, jego życzenia —  
powrotu na arianizm nawróconych poprzednio na prawosławie arian —  nie speł
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nił. Tego jednak wystarczyło, aby cała delegacja z papieżem Janem I została 
wrzucona do więzienia, gdzie po kilku dniach papież zmarł" (A. Kartaszow, 
Sobory powszechne s. 472). Tak wyglądała sprawa „uznania prymatu papieża 
w Kościele” .

3. Na s. 35 autor wspomina o drugiej podróży do Konstantynopola papieża 
rzymskiego, Agapita (535— 536): „D o ugody między ortodoksami i monofizytami 
nie doszło również na synodzie zwołanym przez cesarza do Konstantynopola 
w 536 roku. Wtedy też papież Agapit I przybył do Konstantynopola, oskarżył 
tamtejszego patriarchę o monofizytyzm, złożył go z urzędu i na stolicę patriarszą 
wprowadził Menasa...".

Trochę inną relację o tej podróży w swej „H istorii Soborów powszechnych”  
daje prof. A. Kartaszow” .

„Podobnie jak poprzednika papieża Agapita —  papieża Jana I, do wyjazdu 
papieża do Konstantynopola zmusiła zależność polityczna od królów Ostrogo
tów. I pojechał on do Konstantynopola nie z dobrej woli, lecz jako wysłannik 
króla Ostrogotów, Teodata... Unikając klęski, Teodat, skierował papieża do Justy
niana celem przeprowadzenia w odpowiednim czasie zamierzonych pertraktacji 
pokojowych... Papież Agapit zachował się tam władczo i surowo. Kontaktu z pa
triarchą Antymem nie nawiązał. Antym był człowiekiem spokojnym, unikającym 
walki. Uznał więc rezygnację ze stanowiska patriarchy za konieczną i sam poszedł 
w odosobnienie —  do eremu, przygotowanego mu przez cesarzową Teodorę, jego 
zwolenniczkę... Na miejsce patriarchy Konstantynopola wybrany został prezbiter 
Menas, wielki zwolennik Chalcedonu. Mimo nagłej śmierci w Konstantynopolu 
papieża Agapita, synod w obecności pozostałych członków delegacji tę decyzję 
zatwierdził (Ibidem, s. 481). A więc synod zatwierdził nominację Menasa.

4. W  opisie sytuacji prawosławia w okresie inwazji arabskiej (s. 50), autor 
porusza sprawę zapoczątkowania nowego sporu chrystologicznego pod nazwą 
„monoteletyzmu”  i związanej z tym wymiany poglądów między patriarchą kon
stantynopolitańskim Sergiuszem (610— 638) i papieżem Honoriuszem I (625— 638), 
potępionym na Vl-tym Powszechnym Soborze Konstantynopolitańskim w 681 roku. 
Tekst odpowiedzi Honoriusza, zachowany jedynie we fragmentach, został wyko
rzystany ok. 1200 lat później na soborze Vaticanum I (1870) przez przeciwników 
zasady nieomylności papieża. Oto, co powiedział na ten temat prof. Keller: 
„Teologowie katoliccy, nie uznają wprawdzie stanowiska Honoriusza za prawo
wierne, ale utrzymują, że jego wypowiedź w liście do Sergiusza nie była orze
czeniem ex cathedra w sensie określonym na soborze watykańskim f-ym”  (s. 51).

Omawiając sprawę papieża Honoriusza i jego wystąpienia ex catlieara, 
prof. Kartaszow na ten temat pisał: „ ja k  wiadomo, następny VI-ty Sobór Po
wszechny (680— 681) rzucił klątwę na papieża Honoriusza i tym pozbawił teolo
gów rzymskich wszelkiego prawa pokrywać milczeniem I przeinaczać gorszący ich 
fakt herezji papieża. Nie należy więc dziwić się, mówi prof. Kartaszow, dlaczego 
posiadamy olbrzymią literaturę rzymskokatolicką, dotyczącą tego problemu. Kar
dynał Hergenroether w swojej historii Kościoła cytuje 16 uczonych katolickich,
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rozwiązujących zagadnienie nie na korzyść papieża Honoriusza, oraz 82, jego 
usprawiedliw iających" (s. 597).

Analizując wypowiedzi w obronie pozycji papieża Honoriusza I, prof. A. Kar- 
taszow kontynuuje: „A  przecież i na tym polega herezja, że z prawidłowych 
przestanek kościelnych wysnuwane są nieprawidłowe wnioski... Toteż Hefele 
(w Konziliengeschichte), który zmienia swoje zdanie o stopniu winy papieża 
Honoriusza, i jego tłumacz francuski i ponowny wydawca Leclereą jednak uznają, 
że Honoriusz był marnym teologiem. I jeżeli tak uczynił z powodu „oikonom ii", 
to był również marnym politykiem —  nie wiedział i nie rozumiał Wschodu, nie 
odróżni właściwości i osobowości Sergiusza i Sofroniusza (Jerozolimskiego). Nie 
rozumiał, jak ie j sprawy dotknął i jakiego poparcia udziela heretykom. Gdzież 
się podziewa jego „d a r in fa llib ilita tis?”  (s. 598).

III. Jeden z najmniejszych, ale najbardziej interesujących rozdziałów książki 
(drugi), poświęcony historii prawosławia ostatnich wieków, budzi różne uczucia 
i nasuwa czytelnikowi różne pytania —  co m.in. m iał na myśli autor, kiedy nada
wał w podtytułach różne nazwy dla określenia tego samego pojęcia, np. chrze
ścijaństwo na Rusi, zamiast prawosławie na Rusi. Podobnie treść podrozdziału 
4-go, pt. „Wyzwolenie ludności prawosławnej z niewoli tureckiej” , niezupełnie 
odpowiada swemu tytu łow i: umieszczono bowiem tam wyzwolenie narodów ba ł
kańskich w XIX wieku i jednocześnie autokefalizację Kościołów prawosławnych 
w Polsce, Czechosłowacji, uporządkowanie spraw kościelnych w ZSRR, spraw 
diaspory prawosławnej na wszystkich prawie kontynentach świata (Ameryka, 
Afryka, Azja, Australia) w czasach, kiedy o niewoli tureckiej dawno zapomniano, 
chyba w samej Turcji nie zapomniała je j ludność chrześcijańska?

W  podrozdziale, poświęconym genezie chrześcijaństwa w krajach bałkańskich, 
bardzo mało miejsca poświęcił autor misji św. św. Cyryla i Metodego, a szcze
gólnie je j znaczenia dla Słowiaństwa, sprawie wprowadzenia do liturgii języka 
słowiańskiego. Mówiąc o św. Braciach i ich działalności misyjnej, autor jedynie 
stwierdził: „przełożyli B iblię na jęz. słowiański. Stworzony przez nich alfabet 
(głagolica) został nieco w zmienionej postaci (jak cyrylica) przyjęty w Kościele 
prawosławnym... Ich wysiłki jednak, zmierzające do wprowadzenia jęz. słowiań
skiego do liturgii, mimo poparcia ze strony papieża Hadriana II (867— 872) 
i Jana VIII (872— 882) nie dały oczekiwanych wyników z powodu gwałtownego 
ataku na nich ze strony kleru niemieckiego (s. 147— ,148).

Informacja ta jest niezbyt ścisła: Sw. Cyryl, wybitny znawca jęz. słowiańskiego 
(macedońskiego narzecza jęz. bułgarskiego), przetłumaczył nie Biblię, lecz jedy
nie Ewangelię w wersji tzw. „Aprakos” , zawierającej tekst lekcji niedzielnych 
i świątecznych oraz odpowiednich tekstów z Pisma Sw., które poprzedzają czyta
nie Ewangelii i Apostoła.

Co dotyczy rzekomego poparcia ww papieży w sprawie jęz. słowiańskiego 
w liturgii, to można byłoby tu mówić raczej o zgodzie dwóch papieży na używa
nie jęz. słowiańskiego i o zupełnym braku obrony przed prześladowaniem ze 
strony kleru łacińsko-niemieckiego, zakończonym przedwczesną śmiercią św. Cy
ryla w Rzymie (skutki pobytu w więzieniu).
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Jeszcze większe rozczarowanie wywołuje podrozdział 3 pt. „Prawosławie w Pol
sce", któremu autor poświęcił zaledwie 4 strony. Należy przypuszczać, że ze 
względu na istnienie polskiej literatury okresu międzywojennego na temat prawo
sławia, nie uważał za konieczne więcej pisać na ten temat. A szkoda, przecież 
pisali na tematy prawosławia polscy autorzy, tacy znawcy przedmiotu, jak prof. K. 
Chodynicki, W. Zaikin, A. Łotocki, A. Łapiński, J. Sakowicz, J. Woliński.

W tym krótkim podrozdziale budzq zainteresowanie niektóre wypowiedzi autora. 
Mówiqc np; o formalnym oddzieleniu metropolii moskiewskiej od polsko-litewskiej 
(kijowskiej), J. Keller twierdzi: „Ta ostatnia, ze stolicq w Nowogródku, obejmo
wała arcybiskupstwo płockie oraz biskupstwa: czernichowskie, łuckie, włodzimier
skie, przemyskie, smoleńskie, turowskie, chełmskie i halickie. Podział ten został 
dokonany przez papieża Piusa ,11 (1458— 1464) w okresie, kiedy w Rzymie uzna
wano unię florencka za obowiqzujqcq”  (s. 155). Ale tu w Polsce unia ta nigdy 
nie obowiązywała stronę prawosławna i nigdy nie była uznawana przez Kościół 
Prawosławny! Czytelnik, czytajqc te wiersze, ma wrażenie, że ma przed sobq nie 
historię prawosławia, lecz katolicyzmu w Polsce.

I dalej, idqc za literatura katolicka, autor twierdzi: „W  1595 roku zwołano 
synod cerkwi prawosławnej do Brześcia...”  (s. 157). W  rzeczywistości unia była 
zawarta na Soborze w Brześciu w 1596 roku. Datę (1595) autor znalazł prawdo
podobnie w podręczniku prawa kanonicznego F. Bączkowicza (t. I, Opole 1957, 
s. 170). W  1595 roku papież Klemens VIII wyraził zgodę na unię, która dopiero 
po roku była oficjaln ie zawarta. Co pomyślą o tym czytelnicy?

Poza krótka wzmianka o zawarciu unii oraz informacja o je j nieprzyjęciu 
przez masy prawosławne i większość kleru, a także przez część hierarchii oraz
o ukształtowaniu się dwóch odłamów wyznania wschodniego na ziemiach po l
skich: unitów i dyzunitów, o powstaniu konfliktów pomiędzy tymi grupami jak 
również o polemice teologicznej, autor nic nie wniósł w historię. Nic nie mówi
o smutnych skutkach politycznych unii nie tylko dla prawosławia, lecz i dla Rze
czypospolitej, o mylnej polityce wyznaniowej władz ulegających presji Rzymu.

Tak np. problem kozacki, zajmujący w historii stosunków międzywyznaniowych 
w Polsce miejsce poważne, poruszony został w stylu prawie telegraficznym — 
w kilku następujących zdaniach: „W  tym czasie jednak na wschodnich terenach 
Polski pojawili się Kozacy, nie uznający żadnej władzy i zagrażający zarówno 
Turkom, jak i Polakom. Stanęli oni po stronie prawosławia i zmuszali władze 
polskie do poważnych ustępstw na rzecz jego wyznawców (s. 156). O jakie ustęp
stwa chodziło,autor nie pisze, nie wspomniał nawet o tym, że w skład sił zbroj
nych Polski wchodziły oddziały tzw. „Kozaków rejestrowych”  na o gól wiernie 
służących krajowi i broniących jego granic. Kozacy żqdali nie ustępstw lecz wol
ności wyznaniowej —  równouprawnienia dla prawosławia. Wystarczyłoby przy
toczyć tekst traktatu, zawierającego warunki porozumienia między hetmanem 
czehryńskim Doroszenkiem a królem Janem III Sobieskim z roku 1674.

Tak stronniczo relacjonuje autor stan stosunków międzywyznaniowych i sytuację 
prawosławia w Polsce.
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Wspomniany wyżej podrozdział 4 rozdziału II rozprawy poświęcony wyzwoleniu 
ludności prawosławnej z niewoli tureckiej, zawiera wypowiedzi i sformułowania,

1. Na s. 159 autor pisze: „Turcy znieśli samorząd kościelny i zarząd Kościo
łem powierzyli fanariotom (Grekom z Konstantynopola), którzy kupowali od sułtana 
urzędy państwowe i kościelne. Działalność fanariotów, którzy wprowadzali do 
liturg ii język i zwyczaje greckie prowadziła do rozbicia jedności prawosławia” . 
Niewłaściwa inform acja: nazwa fanarioci pochodzi od „fa n a r" nazwy dzielnicy 
Konstantynopola, gdzie mieściła się i obecnie mieści siedziba patriarchy, a fana- 
riotami —  nazywano mieszkańców tej dzielnicy, należących w znacznej mierze do 
znakomitych greckich rodów. Fanarioci nie potrzebowali wprowadzać jęz. greckiego 
i obyczajów do liturgii, gdyż od setek lat liturgia była grecka. Patriarcha wysyłał 
biskupów i kler grecki na tereny misyjne i do krajów bałkańskich, mających już 
w użyciu jęz. słowiański i w ten sposób ponownie hellenizowało się życie kościelne 
Słowian.

2. Na s. 162 czytamy: „W  początkach XIX wieku było więc na Bałkanach 
7 Kościołów autokefalicznych: cztery jęz. serbskiego... dwa jęz. rumuńskiego... 
oraz jeden rumuńsko-serbski (Bukowina)” . Kościół autokefaliczny jest to Kościół 
całkowicie niezależny posiadający prawo powoływania własnych biskupów bez 
uzyskiwania zgody Kościoła-Matki, natomiast Kościół autonomiczny —  uprawniony 
jest do powoływania własnych biskupów z wyjątkiem naczelnego, powoływanego 
za zgodą Kościoła-Matki. Zastosowany tu przez autora podział Kościołów wg języ
ka jest częściowo słuszny, jedynie Bukowina zakwalifikowana pod względem 
języka niesłusznie —  w XIX wieku znajdowała się w granicach Austrowęgier, języ
kowo zaś składała się z prawosławnej ludności ukraińskiej i mołdawskiej. Sprawa 
autokefalii tych dzielnic została załatwiona z chwilą nadania im autokefalii przez 
patriarchę konstantynopolitańskiego w XIX i na początku XX wieku.

3. Na s. 163 czytamy: „W  Polsce cerkiew uzyskała własną samodzielną organi
zację w 1918 roku, a określenie je j stanu prawnego nastąpiło w latach 1936— 39, 
choć nie ustalono jeszcze wtedy statusu autokefalicznego. Sprawa ta została ure
gulowana w 1951 roku” . Autor tu popełnił szereg skrótów i nieścisłości: W wyniku 
zmian powojennych szęść diecezji prawosławnych znalazła się w granicach Polski, 
zachowując swoją dawną organizację —  podział na parafię i dekanaty a jedno
cześnie tracąc bezpośrednią łączność ze swoimi dawnymi ośrodkami diecezjalnymi, 
to  zmusiło nieliczną hierarchię, pozostającą w Polsce, do podjęcia pertraktacji 
z żądającymi autokefalii władzami państwowymi oraz na temat uregulowania 
stanu kanonicznego i prawnego Kościoła prawosławnego w Polsce. Uregulowano 
status autokefaliczny w dwóch etapach: w 1925 roku przez uzyskanie „Tomosu”  
patriarchy konstantynopolitańskiego i w roku 1948 przez uzyskanie zgody na auto- 
kefalię patriarchy moskiewskiego. W  1951 roku nastąpił jednie nowy podział na 
diecezje..

4. Na s. 165 autor pisze: „Cerkiew rosyjska dość szybko przystosowała się do 
nowych warunków politycznych i społecznych i obecnie działa w Związku Ra
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dzieckim zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi. Uznała zasady 
socjalizmu i powoli przechodzi na pozycje komunistycznego chrześcijaństwa". 
W  ten oto sposób autor u ją ł patriotyczną postawę hierarchii, kleru i wiernych 
prawosławnych w stosunku do Państwa, zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, 
postawą, opartą nie tylko o nakaz Ewangelii (List ap. Pawła do Rzymian v. 13), 
lecz o miłości do Ojczyzny, zagrożonej przez wroga. Nie jest to „przystosowanie 
się do nowych warunków politycznych” , jak stronniczo sugeruje autor. Postawa 
szczególnie zrozumiała w Polsce. Mówiąc o tym największym z Kościołów prawo
sławnych, autor nie zadał sobie trudu podać, ile diecezji ten Kościół posiada 
a ograniczył się wzmianką, że „roztacza również opiekę nad społecznościami 
prawosławnych na Syberii”  (jakby Syberia stanowiła odrębny od Kościoła w ZSRR 
teren!), w Chinach, Korei i Japonii” . Nie wspomniał o nadaniu Kościołowi pra
wosławnemu w Japonii autonomii. A kilka wierszy niżej autor pisze, iż Kościół 
Rosyjski nadał status autokefalii autonomicznemu arcybiskupstwu Synaju! Na 
jakiej podstawie? Synaj nigdy nie wchodził w skład Patriarchatu Moskiewskiego.

5. Na s. 167 autor podaje: „Kościół prawosławny na Cyprze był autono
miczny już od soboru efezkiego w 431 roku": —  Sobór efezki istotnie podjął 
uchwalę następującej treści: „Jeżeli udowodniono, że Cypr dotychczas korzystał 
z prawa niezależności od Antiochii i powoływał swoich biskupów, to niech na 
przyszłość zachowuje to prawo:” . Ale jest to autokefalia, nie zaś autonomia. 
Obecnie Kościół ten posiada trzy diecezje: metropolię pafską, kityjską i kirynej- 
skq IV. Rozdział trzeci rozprawy opracowany został bardzo szczegółowo z uwzględ
nieniem szkół teologicznych Aleksandrii i Antiochii. Zwrócił też uwagę autor 
w tym rozdziale na związki teologii prawosławnej z tradycją oraz na fakt studiów 
teologicznych na dziełach Ojców Kościoła greckiego. „Kościół prawosławny, pisze 
autor, we wszystkich okresach swej historii odwoływał się do tego źródła swej 
doktryny, ale szczególny nacisk położył w czasie upadku myśli teologicznej, od
czuwając niemal instynktownie, że tam się znajdują podstawowe zasady doktryny 
dogmatycznej, moralnej i liturgicznej”  (s. 181). W iele materiału historycznego 
umieścił autor w tym rozdziale, szczególnie dotyczącego monastyzmu ruskiego 
i w ogóle stosunków, istniejących pomiędzy Kościołem a państwem. Słusznie autor 
zwrócił uwagę na znaczenie wpływu na życie monastyczne jednego z najwięk
szych ruskich ascetów —  św. Sergiusza radonieskiego (1433— 1508) oraz przy
wódców dwóch odłamów ruchu monastycznego na Rusi „starca" Niła Sorskiego 
(nie z Sorska, jak pisze autor, ponieważ nazwisko to wywodzi się z nazwy rzeki 
Sorki, przy której znajdował się macierzysty klasztor „starca") i Józefa Wolockiego 
(1440— 1516).

Niektóre wypowiedzi w tym rozdziale wymagajq pewnej korekty:

1. Na s. 184 czytamy: „Wyrazem takiego stanu rzeczy były przeżycia wybit
nego teologa tego czasu, Maksyma Wyznawcy (1470— 1556), który był Grekiem 
z pochodzenia, dominikaninem katolickim, a następnie prawosławnym mnichem 
na św. Górze Atos...".

Przypuszczam, jest tb omyłką, chyba przy przepisywaniu rękopisu. Św. Maksym 
Wyznawca pochodzi z VII wieku (ok. 580— 662), należy do plejady greckich Ojców
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Kościoła, walczących z herezją monofizycką i monotelecką. Maksym Grek nato
miast pochodzi z czasów o prawie 800 la t późniejszych. W  czasie pobytu na stu
diach we Florencji był adoratorem i zwolennikiem Savonaroli (1452— 1498) i wstą
p ił jako nowicjusz do klasztoru dominikańskiego, a po skazaniu Savonaroli opuścił 
klasztor i udał się na Atos, gdzie wstąpił do Klasztoru. Jest to jedynie epizod, 
nie wymagający podkreślenia, ie  „by ł dominikaninem katolickim ", (czy istniejq 
dominikanie niekatoliccy?!). Chjyba, że służy to, jako okazja do propagandy 
katolickiej, stosowanej podświadomie.

2. W  opracowaniu historii prawosławia na Rusi, uwzględniającym dzieje Rusi 
Kijowskiej i Moskiewskiej, autor daje krótką charakterystykę stosunków panujących 
m.in. w Moskwie. Wymienia szereg działaczy kościelnych, zarówno z otoczenia 
patriarchy, jak i opozycji przeciw ruchowi odnowy, powstałemu w związku z in ic ja 
tywą korekty ksiąg liturgicznych na podstawie oryginałów greckich (podjętej przez 
patriarchę Nikona i cara Aleksego M ichajłowicza).

Wymienia m.in. im iona i nazwiska mnichów nie zawsze prawidłowo. Tak np. na 
s. 188: „Tichona Zadońskiego (1724:—1783) i Paisja Wieliczkowskiego (1722—  
1784)” . Nazwisko i imię pierwszego z nich brzmi Timofiej Sawieljewićz Sokołow- 
skij. Nazwa „Zadonskij”  stanowi swoistą przydawkę do imienia biskupa, określa
jącą jego diecezję lub siedzibę klasztoru, w którym przebywa. W  danym wypadku 
pochodzi od klasztoru Zadońskiego, w którym przebywał po opuszczeniu swojej 
katedry woroneskiej.

Na s. 187 autor wymienia Epifaniusza Sławinieckiego (zm. w 1676 r.), jako 
tłumacza Biblii na jęz. rosyjski, pism Ojców Kościoła i ksiąg liturgicznych, a na 
s. 188 podaje zniekształcone nazwisko „Epifaniusz Słobonecki” , przedstawiciela 
starej kijowskiej szkoły. Prawdopodobnie jest to omyłka drukarska. Chodziło lu
o najbliższego współpracownika patriarchy Nikona w realizacji reformy kościelnej 
a szczególnie przeprowadzenia korekty słowiańskich tekstów kościelnych.

3. Na s. 190 autor pisze: „W  tym jednak okresie cerkiew rosyjska wydała 
szereg ludzi głęboko religijnych i związanych z tradycją prawosławia. Należał 
do nich Serafin Sarowski (1759— 1832), święty rosyjski, typowy pustelnik prawo
sławny z monasteru O ptino w pobliżu Tuły” . „Sarowski”  nie jest to nazwisko, lecz 
przydawka do imienia Serafin od nazwy klasztoru, w którym prowadził życie 
pustelnika. Zupełnie inny klasztor O ptino słynął z tego, że stanowił ośrodek kon
templacyjny, w którym przebywał znany asceta, biskup „Teofan Zatwornik”  (ana- 
choreta).

4. Nr s. 194: „Prawosławie uznaje za domenę teologumenów (rozważań teolo
gicznych), czyli wypowiedzi uczonych nauczycieli Kościoła, jak  Szymona Nowego 
Teologa czy Sergiusza Bułgakowa” .

Trochę ryzykowne, wydaje się, zestawienie imion Symeona Nowego Teologa 
(949— 1022), wielkiego mistyka prawosławnego i hymnografa duchownego, a także 
płodnego pisarza, z ks. prof. Sergiuszem Biiłgakowem (16.VII.1871— 12VII.1944), 
współczesnym filozofem religijnym i teologiem prawosławnym a także zakwalifi
kowanie ich jako „nauczycieli Kościoła” . Teologowanie tego ostatniego, mimo
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jego wielkiego autorytetu, wzbudziło w prawosławnych środowiskach teologicznych 
dyskusję i krytykę. Dziedzina jednak osobistej twórczości teologicznej i wolności 
chrześcijańskiej nie jest przez teologumeny wyczerpana, ponieważ w pewnej mierze 
mogą one mieć zastosowanie w badaniach ściśle dogmatycznych, naturalnie, nie 
dla wypracowania nowych dogmatów, lecz dla ujawnienia i ożywienia sensu 
dogmatów już istniejących. Sq tu wyjawiane różne możliwości, wśród których 
pierwszym zadaniem jest zbadanie i sformułowanie prawd dogmatycznych, posia» 
danych przez Kościół i nieogłaszanie ich formalnie w postaci obowiązującyi 
dogmatów.

5. Na s. 191: „W  1905 roku powołano komisję przygotowawczą do wszech- 
rosyjskiego Synodu Krajowego” . Nie była to komisja, lecz tzw. „Najwyżej powo
łane zebranie przedsoborowe, mające opracować porządek i program Soboru” . 
Wspomniane wyżej Zebranie Przedsoborowe rozpoczęło swoje prace w marcu 
1906 roku.

ó. Na s. 196 autor pisze: „Znany jest katechizm Platona Filareta". Są to 
metropolici moskiewscy: historyk Platon Lewszyn ( f i 812) i Filaret Drozdow {+1867), 
właściwy autor katechizmu —  niewłaściwe połączenie imion różnych hierarchów...

7. Na i.  210: „Kościół jest powszechny, czyli katolicki” . Przeciętny czytelnik 
odczyta katolik, jak rzymskokatolicki. W  eklezjologii prawosławnej termin kato
licki używany jest w brzmieniu i wymowie J. Reuchlina „Kafoliczeskij" —  po
wszechny.

8. Na s. 209— 220 w podrozdziale pt. Eklezjologia prawosławna”  autor 
korzysta z okazji i przeprowadza generalną krytykę prawosławia. Pomogła mu 
w tym opinia prawosławnego duchownego i teologa, reprezentującego zachodnią 
teologię prawosławną, ks. dra Jana Meyendorfa, czynnego działacza ekumenicz
nego, prof. Prawosławnego Instytutu „St. V ladimir's Seminary" w Crestvood 
NJ, USA.

Przytoczona przez autora negatywna opinia ks. Meyendorfa oparta jest na 
obserwacji życia prawosławia w warunkach diaspory. W  je j warunkach powstają 
negatywne zjawiska, naruszające zasady zgodnego z kanonami życia kościelnego.
O nich mówi i sam autor i ks. dr Jan Meyendorf:

„Wewnętrzny kryzys, jaki obecnie przeżywa Kościół grecki, nieporządek kano
niczny, panujący w Kościele prawosławnym w Ameryce, gdzie na tym samym 
terenie istnieją różne jurysdykcje narodowe wbrew kanonom i tradycji kościelnej, 
następnie centralizacja w pewnych kościołach, przekształcająca biskupów w zwyk
łych reprezentantów patriarchy, wreszcie mnożenie biskupstw tytularnych, zmierza
jące do przekształcenia episkopatu w grono ludzi wyróżnionych honorowo, a po
zbawionych jakiejkolwiek władzy kościelnej ■— wszystko to rodzi niebezpieczeństwo 
„Ugrzęźnięcia prawosławia w bagnie pseudonorm i pseudotradycji” .

Mocno i ostro wypowiedziany i jakże surowy osąd, wydany w oparciu o książkę 
prawosławnego teologa ks. Jana Meyendorfa pt. „Ortodoxy and Catholicity” , 
który opisuje w niej trudną sytuację współczesnej diaspory prawosławnej na 
emigracji, da jąc bardzo negatywny obraz je j życia kościelnego („pseudonormy” ,
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„pseudotradycja"). Jest to naturalnie uogólnienie, Wypaczające prawdziwy obraz 
prawosławia współczesnego.

Jak wiadomo, życie zarówno społeczne, jak i kościelne, oparte na normach 
prawnych, wzgl. kanonicznych, często wyprzedza te normy, czego dowodem są 
nowelizację kodeksów, likwidujące to, co wymaga zmian, naprawy i stało się 
przestarzałym. Np. w Kościele Katolickim miały już miejsce fakty nowelizacji 
kodeksu kanonicznego (w 1917 r.) i obecnie przeprowadzane są prace noweli
zacyjne kodeksu. Również i w Kościele Prawosławnym trwają prace nad nowe
lizacją prawa kanonicznego, którego zatwierdzenie nastąpi na przyszłym Prawo
sławnym Soborze Powszechnym. Wyżej wspomniana opinia „aczkolwiek usaty
sfakcjonowała autora „Prawosławia", nie daje nam jednak podstaw do ferowania 
takiego wyroku i w takie j niewybrednej formie.

9. W podrozdziale „K u lt i liturgia prawosławia”  autor generalnie ustosunko
wał się do prawosławia negatywnie: Na s. 225 pisze: „Nabożeństwa prawosławne 
są dramatyczne, pełne ruchu, bardzo głośne” , „...liczne procesje, przechodzące 
tam i z powrotem przez święte wrota”  w świątyni, stwarzają nastrój ustawicznej 
zmienności i niepokoju” ... „K ult ten nie jest tak dokładnie określony, jak w Ko
ściele katolickim, brak umiaru i spokoju../’ .

Są to osobiste odczucia autora, świadczące również o słabej jego orientacji 
w sprawach porządku, w symbolice i treści nabożeństwa. M ało orientować się 
w ilości i nazwach ksiąg liturgicznych, potrzebna jest znajomość ich treści dogma
tycznej i symbolicznej.

10. Na s. 226 autor wprowadza pojęcie „L iturg ii centra lnej” , nie podając, 
co ono oznacza. W  liturg ii prawosławnej rozróżnia się trzy liturgie, odprawiane 
przez kapłana, wzgl. koncelebrowane, oraz liturgie pontyfikalne, koncelebrowane 
przez biskupa lub biskupów. Są też liturgie różnych redakcji: Bazylegp Wielkiego, 
Jana Złotoustego i liturgia „uprzednio poświęconych darów” .

11. Na s. 229: „M ający przyjąć święcenia kapłańskie najpierw bierze udział 
w nabożeństwie eucharystycznym, a dwaj diakoni zapytują zebranych, czy wyra
żają zgodę na udzielenie święceń kandydatowi. Jeżeli zgoda jest jednomyślna, 
kandydat klęka przed biskupem, a ten kładzie ręce na jego głowę i w imieniu 
Kościoła akceptuje wybór wiernych".

Podany- tu sposób udzielania święceń kapłańskich nie odpowiada rzeczywi
stości. Zgodnie bowiem ze statutem kościelnym i rytuałem biskupim „czinownik 
archijerejski”  znacznej większości Kościołów prawosławnych kapłan i kandydat 
na kapłana nie jest wybierany przez parafian, lecz mianowany przez biskupa.

12.' Na s. 234 autor mówi, co następuje: „ku lt ikon w prawosławiu p r z y 
b i e r a  c z ę s t o  p r z e s a d n e  r o z m i a r y  (podkreślenie moje —  S. K.).- 
O b w i e s z a  s i ę  nimi nie tylko cerkwie i domy mieszkalne, ale nosi się je ze 
sobą w czasie podróży. L u d  p r z y p i s u j e  i m  d z i a ł a n i e  c u d o w n e ,  
c z ę s t o  m a g i c z n  e” ) podkr. moje S. K.).

W ydaje się, że autor podchodzi do tych objawów adoracji obrazów również 
przesadnie, i to w sensie negatywnym (co to znaczy „obwiesza się” ?!). A przecież
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tego rodzaju adoracja stanowi normalne zjawisko w Kościele prawosławnym, 
a tym bardziej w Kościele rzymskokatolickim.

13. A oto jak charakteryzuje autor i ocenia wpływ monastycyzmu prawosław
nego na religijność społeczeństwa prawosławnego: „Religijność społeczeństwa 
stawała się taka, jaka była kultywowana w klasztorach, a tam koncentrowała 
się Badanie religijności społeczeństwa, wyrażającej się m.in. w czynnym 
udziale wiernych w życiu liturgicznym kościoła (kult religijny), wymaga stałej 
i bezpośredniej styczności z masami wiernych, poznania objawów ich wiary, wyra- 
żajacej się głównie w kulcie. Również i wpływy klasztoru na masy wiernych mogq 
być poznane i określone w oparciu o doświadczenia, wynikające z bezpośrednich 
kontaktów z klasztorem i jego życiem duchownym. Tego, niestety, autor nie był 
w stanie zbadać w warunkach diaspory prawosławnej w Polsce, posiadającej 
zaledwie dwa niewielkie klasztory. Doświadczenia w tej dziedzinie autor mógł 
zdobyć jedynie z literatury przedmiotu, chyba obserwując formy i treść kultu 
katolickiego, bardzo podobne do kultu prawosławnego. Ostry zaś ton autora na 
temat religijności prawosławnej świadczy raczej o jego osobistym i chyba emo
cjonalnym zaangażowaniu w tej sprawie.

14. Na s. 248 autor stwierdza: „wprawdzie w Kościele prawosławnym klasztory 
bazyliańskie zostały uznane za jedyną formę życia mniszego...” , a kilka wierszy 
niżej wypowiada sąd wręcz odmienny: „w  kościele prawosławnym nie ma insty
tucji zakonu". Jeżeli tak, to dlaczego autor używa określenia „klasztory bazyliań
skie”  w stosunku do klasztorów prawosławnych? Zresztą tak postępują grekokato
licy i inni autorzy rzymskokatoliccy.

V. W  zakończeniu, poświęconym działalności ekumenicznej Kościoła prawo
sławnego, pominięto okres, poprzedzający ofic ja lne przystąpienie do ruchu eku
menicznego kościołów prawosławnych w 1961 r. (w Delhi), a także nic nie 
powiedziano o pozycji Watykanu w stosunku do ruchu ekumenicznego w okresie 
międzywojennym. Należałoby jednak wspomnieć o udziale przedstawicieli pa triar
chatu ekumenicznego i innych Kościołów autokefalicznych a w  tej liczbie Kościoła 
prawosławnego w Polsce, z metropolitą Dionizym na czele, w posiedzeniach kon
ferencji „W iary i Ustroju" oraz „Praktycznego Chrześcijaństwa" i „Światowego 
Związku Przyjaźni Narodów za pośrednictwem Kościołów”  w okresie międzywo
jennym.

Ponadto autor pominął milczeniem antyekumeniczną encyklikę Papieża Piusa XI 
z 1928 „M ortalium  animes”  zakazującą duchowieństwu rzymskokatolickiemu uczest
niczenia w spotkaniach ekumenicznych.

W tym ostatnim rozdziale —  zakończeniu —  budzą zastrzeżenia następujące 
wypowiedzi autora:

1. Na s. 256, inofrmując o spotkaniu oficjalnej delegacji Watykanu na na j
wyższym szczeblu kościelnym patriarchatu w Moskwie, autor pisze: „W  dniu 
27 lutego 1971 roku oficja lna delegacja Watykanu z A. Casarolim spotkała się 
z kierownictwem cerkwi z a r z ą d z a j ą c y m  c e r k w i ą  p o  ś m i e r c i  pRJ-
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t r i a r c h y  A l e k s e g o  —  P i m e n e m  (podkr. moje —  S. K.). Z poczucia 
dokładności naukowej należałoby wymienić odpowiednio tytuły oficjalne najwyż
szego dostojnika kościelnego —  metropolity Pimena, Locumenensa tronu pa triar
szego !

2. Na s. 258 porusza autor szereg poważnych zagadnień, dotyczących sto
sunków między Rzymem a Moskwą: „Poważną przeszkodą w dialogu Watykanu 
z cerkwią rosyjską jest sprawa grekokatolików, których rzecznikiem jest Slipyj. 
Ważnym wydarzeniem w tej sprawie było rzekome anulowanie unii brzeskiej 
na synodzie cerkwi rosyjskiej w Zagorsku w czerwcu 1971 roku, a ze strony Waty
kańskiej list papieża Jana Pawła II do kardynała Slipyja w związku z milenium 
Kościoła na Rusi Kijowskiej, który ożywił separatvstvczne nastroje wśród Ukraiń
ców obrządku greckokatolickiego” .

Mówiąc o „rzekomym anulowaniu”  unii brzeskiej na Soborze Moskiewskim 
w 1971 roku, autor popełnił b łąd: unia brzeska została anulowana na soborze 
duchowieństwa greckokatolickiego we Lwowie w 1946 roku. Mylny wniosek w spra
wie anulowania przez Sobór Lokclny Rosyjskiego Kościoła prawosławnego w 1971 
roku wyciągnął autor podobno na podstawie sprawozdania o przebiegu soboru, 
opublikowanego w nr 6 „Żurnała Moskowskoj Patriarchii”  z 1971 roku. W  tym 
sprawozdaniu żadnej uchwały w tej sprawie nie umieszczono, a jedynie posta
nowiono „odznaczyć wybitne zdarzenie historyczne, jakim był powrót do prawo
sławia w 1946 r i 1949 latach grekokatolików G alicji i Zakarpacia oraz zniesienia 
brzeskiej i użhorodzkiej unii, narzuconych w swoim czasie siłą".

Co się tyczy listu papieża Jana Pawła II do kardynała Slipyja w sprawie 
milenium chrześcijaństwa na Rusi, to zawierał on niezgodnie z prawdą histo
ryczną twierdzenie o „chrystianizacji Rusi przez Rzym poprzez Konstantynopol” . 
Są to posunięcia, które istotnie zakłóciły klimat ekumenii w stosunkach wzajem
nych Rzymu i Moskwy.

Na tym kończymy niektóre tylko uwagi do tak zaplanowanej rozprawy, która 
w religioznawczych założeniach wydawnictwa miała prawdopodobnie dać czytel
nikowi pełny w miarę możliwości i obiektywny obraz wyznania, mającego za sobą 
wielowiekową tradycję, sięgającą źródeł pierwotnego chrześcijaństwa.

Niestety z powodu subiektywnego, stronniczego podejścia autora rozprawy 
do tematu cel ten, wbrew oczekiwaniom, nie został osiągnięty: brak w niej ire- 
nizmu i ekumenicznego podejścia do problemu, które nie powinno tu mieć ani 
cech apologii, ani też polemiki, zresztą tak właściwych raczej dla seminaryjnych 
podręczników teologii porównawczej.



KRONIKA POLONIJNA
K R A J

SPOTKANIE PAPIEŻA 
Z PRZEDSTAWICIELAMI KOŚCIOŁÓW 
CHRZEŚCIJAŃSKICH ZRZESZONYCH 
W POLSKIEJ RADZIE EKUMENICZNEJ

Na zaproszenie wfadz państwowych 
i Episkopatu Kościoła Rzymskokatolic
kiego w dniu 16 czerwca przybył do 
Polski z 8-dniowq wizytą papież Jan 
Paweł II. Wizyta miała charakter re li
gijny.

Papież spotkał się ze zwierzchnikami 
i przedstawicielami Kościołów chrześci
jańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej. Kościół Polskokatolicki 
reprezentowali na tym spotkaniu: 
bp. Tadeusz R. Majewski i bp. W iktor 
Wysoczański. Przybyli również przed
stawiciele wspólnot żydowskich i mu
zułmańskich. Kościoły te skupiają w 
kraju ponad 700 tys. wyznawców.

Honorowy prezes Polskiej Rady Eku
menicznej superintendent naczelny Ko
ścioła metodystycznego ks. W itold Be- 
nedyktowicz wyraził Papieżowi wdzięcz
ność za możliwość tego spotkania oraz 
poinformował o działalności zrzeszo
nych Kościołów. Zaakcentował zwłasz
cza ich wysiłki i dążenia do jedności 
i braterstwa wszystkich chrześcijan.

Jan Paweł II powiedział, że spotkanie
io ożywia duch braterskiej miłości, z 
której w stosunkach między ludźmi ro
dzi się wzajemna wyrozumiałość, po
szanowanie cudzych poglądów, a zwła
szcza odmiennych wierzeń i zwyczajów. 
Jest to duch tolerancji, tak głęboko 
zakorzeniony w tradycjach religijnych,

społecznych i narodowych Polski, że 
słusznie zasłużyła ona na miano „p a ń 
stwa bez stosów” .

WAKACJE W POLSCE

Ok. 500 najmłodszych przedstawicieli 
Polonii przyjechało na wakacje do kra
ju swych ojców i dziadów. Jest to trzy
krotnie większa liczba niż w roku 1982, 
co świadczy o wzrastającym uznaniu ro
daków z zagranicy dla zmian zachodzą
cych w Polsce i stabilizacji życia spo
łecznego.

Organizatorami wakacyjnego wypo
czynku polonijnych gości są: M inister
stwo Oświaty i Wychowania, Towarzy
stwo „Polonia”  oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych.

Najliczniejsza grupa uczestników ko
lonii letnich pochodzi z Francji (około 
150 osób), pozostałe dzieci przyjechały 
do kraju z RFN, Kanady, USA, Danii, 
Szwecji, Austrii, Bułgarii, Węgier, Cze
chosłowacji, NRD i W ielkiej Brytanii. 
Starano się pokazać im wszystkim pięk
no polskiej ziemi, je j kulturę i przesz
łość, a ponadto umożliwiono im naukę 
języka polskiego —  w codziennym kon
takcie z polskimi rówieśnikami i pod 
kierunkiem polonistów znających po
szczególne języki obce.

Polonijne dzieci wzięły udział w 
Spotkaniu Pokoleń w Starym Sączu, 
poświęconym 300-leciu wiktorii wiedeń
skiej. Dla nich przygotowano też róż
norodne konkursy, m.in. „Znam ojczyz
nę moich przodków”  i „Śladami So
bieskiego” .
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FORUM POLONIJNE ZAMKNIĘTE

W  Poznaniu zakończyło obrady IX Fo
rum Polonijne, w którym wzięło udział 
200 przedstawicieli firm polonijnych 
działających w Polsce.

Dwudniowe spotkanie przebiegło pod 
znakiem szczerych rozmów partnerów. 
Obie strony —  przedstawiciele władz
i biznesmeni polonijni —  przedstawiły 
swe punkty widzenia na sprawę na j
ważniejszą —  obustronnie korzystną 
współpracę.

Niewątpliwym dorobkiem forum jest 
dalsze budowanie pomostu między Po
lonią a krajem. Uczestnicy mieli oka
zję do wielu spotkań i przedłożenia 
swych opinii we wszystkich sprawach. 
Było to zatem forum konsultacyjne. 
Uczestnicy zgłosili znacznie więcej niż 
w roku ubiegłym wniosków i postula
tów, których rozpatrzeniem zajmie się 
m.in. Polsko-Polonijna Izba Przemysł.- 
-Handlowa „Inter-Polcom" przy współ
udziale polonijnych organizacji gospo
darczych działających w różnych kra
jach.

Podawano też przykłady zbyt jeszcze 
opieszałego działania administracji go
spodarczej, głównie przy wydawaniu 
zezwoleń na uruchomienie firm, a także 
na eksport. Zwracano uwagę, że admi
nistracja nie zawsze potrafi powziąć 
takie kroki, które by umożliwiły spożyt
kowanie funduszy znajdujących się w 
rękach Polonii na większe inwestycje 
w kraju.

ZŁĄCZENI „Z KRAJEM MATKI MEJ"

W ielki koncert w hali widowiskowo- 
sportowej w Mielcu zakończył najwięk
szą imprezę polonijnego lata —  VI 
Światowy Festiwal Polonijnych Zespo
łów Folklorystycznych „Rzeszów 83” .

Żegnając uczestników sekretarz ge
neralny Towarzystwa „Polonia”  W o j
ciech Jaskot podkreślił, że najistotn iej
szym celem i osiągnięciem festiwalu 
jest fakt jednoczenia się społeczności 
polonijnych niemal całego świata wo
kół spraw polskiej kultury, która jest 
podstawą trwałych więzów pomiędzy 
krajem a Polonią. Nie ustały one na
wet w ostatnim trudnym okresie. Wy
jeżdżając stąd —  powiedział —  bę
dziecie mogli przekazać obraz Polski 
najprawdziwszy, bo naocznie stwierdzo
ny obraz kraju, który przeszedł na jtrud
niejszy okres w powojennej historii i któ
rego społeczeństwo pragnie żyć i pra
cować w pokoju.

Zabierając głos w imieniu po lonij
nych gości Marian Jakubowski —  kie
rownik holenderskiej „Syreny" —  po
wiedział: „I tym razem zabierzemy z 
sobą nie tylko nowe kompozycje i me
lodie, ale waszą przyjaźń i sympatię —  
wartcści najtrwalej łączące z krajem 
matki mej” . Są to słowa z piosenki 
przywiezionej 3 lata temu przez zespół 
z Sydney —  wzruszającej opowieści o 
przywiązaniu do ojczyzny przodków, 
przeboju, który stał się nieoficjalnie 
hymnem festiwalowym.

W  tegorocznej imprezie nie było lau
reatów, ponieważ zrezygnowano z ry
walizacji konkursowej. W finałowym 
koncercie wyodrębniono blok tańców
i melodii z krajów zamieszkania grup 
polonijnych, programy dziecięce oraz 
pokaz artystów polskich —  „Rzeszo- 
wiaków”  z Mielca i Zespołu Pieśni i 
Tańca Ziemi Lubelskiej. Polonijne ze
społy zaprezentowały się jedynie w pro
logu krótkimi tanecznymi wejściami i 
zbiorowym wykonaniem mazura orciz 
obertasa w części końcowej.
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TARGI POLONIJNE

W  Białymstoku odbyły się pierwsze 
« kraju targi firm polonijnych. Przygo
towała je  Polsko-Polonijna Izba Prze
mysłowo-Handlowa Inter-Polcom przy 
współudziale i pomocy Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrzne
go. Impreza adresowana była przede 
wszystkim do klientów, a dopiero w 
dalszej kolejności do handlowców. U- 
czestniczyło w niej 65 przedsiębiorstw 
a więc ponad '/4 wszystkich firm polo- 
nijnycyh działających w kraju, a spe
cjalizujących się w produkcji na rynek.

Oferowano głównie artykuły odzieżo
we, dziewiarskie i galanteryjne, ponad
to kosmetyki, przedmioty gospodarstwa 
domowego, akcesoria motoryzacyjne, 
a także w niewielkiej jeszcze ilości na
rzędzia drobne dla rolników.

Ogólną wartość towarów oszacowa
no na 63 min. zł.

Z POZNANIA NA KAHLENBERG
Poznański mistrz rzemiosła artystycz

nego Zygmunt Kośmicki ukończył prace 
przy 3 witrażach przeznaczonych dla 
barokowej kaplicy na wzgórzu Kahlen
berg w północno-wschodniej części la 
su wiedeńskiego. Stąd, w przeddzień 
rozprawy z turecką potęgą, oglądał 
okolicę król Jan III Sobieski; w kaplicy 
m odlił się o zwycięstwo.

Jeden z witraży przedstawia herb So
bieskiego, na drugim widoczny jest 
herb papieski. Trzeci, okrągły witraż o 
średnicy ponad półtora metra, z wize
runkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, 
będzie umieszczony nad wejściem do 
kaplicy. M iniaturki witraży, również wy
konane przez Z. Kośmickiego, zostaną 
wręczone —  jako dar rzemiosła pol
skiego —  Janowi Pawłowi II 10 wrze
śnia podczas spotkania na Kahlenber

gu z grupą Polaków uczestniczących w 
obchodach 300-lecia zwycięstwa pod 
Wiedniem.

GOŚĆ Z KANADY

Przebywający w Polsce prezes Fun
dacji Reymontowskiej w Toronto —  
Jerzy Jason przeprowadził rozmowy w 
Towarzystwie „Polonia” . Omówiono za
sady współpracy pomiędzy Fundacją, 
a Towarzystwem oraz zagadnienia zwią
zane z dalszą popularyzacją kultury pol
skiej w Kanadzie.

J. Jason odwiedził także m.in. Za
kład Badań nad Polonią Zagraniczną 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

POWSTAJE OŚRODEK W KRAKOWIE

Na terenie osiedla Pogorzały w Kra
kowie trwa od 2 la t budowa Ośrodka 
Polonijnego. Służyć on będzie słucha
czom Studium Języka Polskiego dla cu
dzoziemców. Znajdzie tu także swą 
siedzibę Instytut Badań Polonijnych.

Ośrodek powstaje na malowniczym, 
zalesionym wzgórzu nadwiślańskim. Bę
dzie to budynek czteroskrzydłowy z 
dziedzińcem pośrodku. W  skład kom
pleksu Ośrodka Polonijnego wejdzie 
także znajdujące się w sąsiedztwie sta
re sanatorium i w illa Adolfa Szyszko- 
-Bohusza, wybitnego architekta i kon
serwatora (1883— 1949). Obiekty te 
adaptuje się obecnie do nowych po
trzeb.

Budowa Ośrodka Polonijnego —  tzw. 
Kolegium im. Kazimierza Pułaskiego — 
ma dobiec końca w 1986 r. Zatem już 
wkrótce studenci i naukowcy z zagra' 
nicy będą mieli doskonałe warunki do 
pracy. W  kompleksie budynków, o to
czonych pięknym parkiem-rezerwatem, 
mieścić się będą m.in. sale seminaryj
ne, aula, biblioteka z czytelnią, stołów-
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kq, kawiarnia, pokoje dla tłumaczy, 
pokoje hotelowe.

NOWA PUBLIKACJA

Emigracja z Polski na przestrzeni XIX
i XX wieku, będąca wynikiem określo
nej sytuacji społeczno-politycznej, w 
jakie j znajdował się kraj, stanowi dziś 
przedmiot żmudnych badań naukowych, 
starających się prześledzić nie tylko 
kierunki wychodźstwa, lecz także dzieje 
skupisk polonijnych rozsianych po wielu 
krajach i kontynentach. Jeśli jednak 
historia Polaków osiadłych w Stanach 
Zjednoczonych i w większości krajów 
Europy znana jest dość dobrze, to na 
ogół o wiele mniej wiadomo o polskich 
skupiskach w Ameryce Łacińskiej. Lu
kę tę usiłuje częściowo choćby wypeł
nić Instytut Badań Polonijnych przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim, który wy
dał niedawno w serii Biblioteki Polo
nijnej pracę pod redakcją Marcina 
Kuli „Dzieje Polonii w Ameryce Łaciń
skiej".

Najwięcej miejsca poświęca się w 
tomie dziejom Polonii w Brazylii i 
Argentynie. Zwięźlej omówiono zbioro
wości polskie w Meksyku, na Kubie, 
Haiti, w Wenezueli, Kolumbii i Ekwa
dorze, Peru, Chile, Boliwii, Paragwaju
i Urugwaju.

USA 

JĘZYK POLSKI W BRIDGEPORT

Od 1978 r. w Sacred Heart Univer- 
sity w Bridgeport w Stanie Connecticut 
wykładany jest język polski, jako je 
den z siedmiu języków obcych ob ję
tych programem tej uczelni. Dotych
czas ponad 50 osób uczęszczało na 
lektorat z polskiego przynajmniej przez 
jeden semestr; niektórzy kontynuowali

naukę aż do uzyskania względnej bieg
łości w mowie i piśmie.

Wśród słuchaczy lektoratu przewa
żają Amerykanie polskiego pochodze
nia trzeciej i czwartej generacji. Zgła
szają się także osoby innego pocho
dzenia, a wśród nich Słowacy, W ęg
rzy, Irlandczycy, Portugalczycy, Rosjanie.

Opłaty za kurs są bardzo wygóro
wane, aie na uczelni działa Klub Pol
ski, w którym można uzyskać stypendia 
na pokrycie części kosztów. Natomiast 
za znikomą opłatą 25 dolarów mogą 
korzystać z zajęć osoby starsze (powy
żej 62 lat) oraz uczniowie szkół śred
nich. Ci ostatni nie mają bowiem in 
nej możliwości nauki polskiego —  w 
rejonie Bridgeport nie jest on wykła
dany w szkołach, nie wyłączając po l
skiej szkoły parafia lnej. Sacred Heart 
University daje wyjątkową szansę uzy
skania już w okresie nauki w szkole 
średniej do zaliczeń uniwersyteckich 
(credits) rocznie —  a więc 18 w ciągu 
3 lat.

W Waszyngtonie jest obecnie ponad 
30 tys. wolnych miejsc dla osób znają
cych języki obce, w tym język polski — 
w administracji państwowej, służbie za
granicznej, bibliotekarstwie, dziennikar
stwie, a także na wyższych stanowi
skach w handlu i przemyśle.

KURSY DZIEDZICTWA

St. Mary’s College w Orchard Lake 
zorganizował 5-tygodniowy Warsztat 
Dziedzictwa Polsko - Amerykańskiego. 
Składał się on z 3 kursów dla osób 
zainteresowanych polskim językiem i 
kulturą.

Intensywny kurs nauki języka polskie
go na poziomie podstawowym obejmo
wał zajęcia 5 razy w tygodniu. Szcze
gólny nacisk położono na prawidłową
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wymowę i umiejętność prowadzenia 
rozmowy.

Drugi kurs adresowany był do księży 
prowadzących działalność duszpaster
ską wśród Polonii. Nauczono słownic
twa i frazeologii polskiej przydatnej 
przy liturgii, w kazaniach i przy udzie
laniu sakramentów. W iele miejsca po
święcono przygotowywaniu i wygłasza
niu kazań w języku polskim. Ten kurs 
trwał nieco krócej, bo 3 tygodnie.

Trzeci kurs miał charakter na jbar
dziej ogólny, dotyczył bowiem zagad
nień z dziedziny kultury polskiej, historii
i różnych aspektów życia Polaków. 
Uczestnictwo w tym kursie można było 
połączyć z udziałem w kursie języko
wym.

Kursy nie uprawniały do otrzymania 
zaliczenia (college credit), ale można 
je było potraktować jedynie dla włas
nej satysfakcji i wzbogacenia wiedzy.

GRUPY ETNICZNE W NEW JERSEY

W  W illiam Paterson State College 
w Wayne, New Jersey, odbyła się ca
łodzienna konferencja poświęcona hi
storii, kulturze, religii i współpracy grup 
etnicznych w tym stanie. Organizato
rem było The Humanities New Jersey 
Historical Society. Otwarcia dokonał 
gubernator stanu Thomas Kean.

Referat dotyczący polskiej grupy na
rodowościowej wygłosił dr Tadeusz 
Gromada, sekretarz generalny Polskie
go Instytutu Naukowego i wykładowca 
historii w Jersey City State College.

Do ciekawszych wykładów włączo
nych do programu konferencji należa
ły: „Nauczanie —  tygiel czy pluralizm”  
dr Hildy H idalgo i „Zatrudnienie em i
grantów —  wyzysk czy sposobność" —  
Johna Herbsta.

POLSKO-AMERYKAŃSKI 
KOMITET ETNICZNY

Założony w 1975 r. Polsko-Amery- 
kański Komitet Etniczny realizuje przy 
współpracy bibliotek publicznych w 
większych ośrodkach i dzięki dotacji 
National Endowment for the Humani
ties —  program pod nazwą „N ie  tylko 
dla Amerykanów polskiego pochodze
nia: polskie doświadczenia w naukach 
humanistycznych". Rzecz polega na 
organizowaniu w ramach dziesięciu 
najważniejszych systemów bibliotecz
nych USA odczytów, dyskusji, projekcji 
filmowych, koncertów, wieczorów poe
zji, wystaw folklorystycznych itp. W 
programie uczestniczy około stu nau
kowców polskiego pochodzenia, którzy 
zgłosili chęć wygłaszania prelekcji w 
zakresie swoich specjalności.

Inną formą działalności Komitetu jest 
przygotowany przez University of Pit- 
tsburgh program pt. „Polski feniks". 
Podczas 1,5 godz. prezentuje się ok.
2 tys. zdjęć i przezroczy wyświetlanych 
równocześnie na trzech ekranach. Se
ansowi towarzyszą prelekcje objaśnia
jące przedstawiane zabytki i obiekty 
sztuki oraz muzyka polskich kompozy
torów. W bibliotekach Milwaukee, Chi
cago i M inneapolis program obejrzało 
już po 300— 800 osób.

POLSKI FESTIWAL

W Grand Rapids w stanie Michigan 
odbył się w końcu sierpnia br. V Fe
stiwal Polski, zorganizowany przez za
służone dla popularyzacji kultury ojczy- 
Łtej w tym mieście Polish Heritage So
ciety. Stowarzyszenie Dziedzictwa Pol
skiego jest tegorocznym jubilatem , ob
chodzącym 20-lecie swej działalności.

O tw ierając festiwal burmistrz mia-
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sta A. Crasin w serdecznych słowach 
podkreślił wkład polskiej grupy etnicz
nej w rozwój Grand Rapids. Konsul 
generalny PRL w Chicago przekazał w 
swoim wystąpieniu gratu lacje i życzenia 
dla organizatorów imprezy z okazji ju 
bileuszu, a także dyplom okolicznościo
wy nadesłany przez Towarzystwo „Po
lonia” .

O  zainteresowaniu miejscowego śro
dowiska festiwalem i sprawami polski
mi śwjadczy obszerna informacja o im
prezie zamieszczona przez lokalną ga
zetę oraz fakt, iż je j uroczyste otwarcie 
filmowały ekipy 2 programów tutejszej 
telewizji. Na prośbę tych ostatnich kon
sul generalny PRL w Chicago udzielił 
przed kamerami wywiadu na temat sy
tuacji w Polsce.

ODZNACZENIA DLA WETERANÓW
Dźwięki „M azurka Dąbrowskiego" to 

warzyszyły ceremonii wręczenia byłym 
żołnierzom Września zamieszkałym dziś 
w Stanach Zjednoczonych medali „za 
udział w wojnie obronnej 1939 r.” , 
przyznanych im uchwałą Rady Pań
stwa. Uroczystość odbyła się w Konsu
lacie Generalnym PRL w Nowym Jorku.

ROCZNICA ZWIĄZKU POLEK

W  dniu 22 maja 1983 r. minęło 85 
la t od daty utworzenia Związku Polek 
w Ameryce. W  ramach uroczystości ju 
bileuszowych dziękczynną mszę św. w 
Koścjele pw. św. Pawła od Krzyża w 
Park Ridge koncelebrował ks. W ładysław 
Ziemba, b. rektor Seminarium w Or- 
ćhard Lake. Okolicznościowy bankiet 
z udziałem prezesa Heleny Zielińskiej 
odbył się w W hite Eagle.

Organizatorzy uroczystości zaakcen
towali pamięć o pierwszych członki
niach, które przed 85 laty podjęły 
śmiałą inicjatywę utworzenia prężnej

kobiecej organizacji. Założycielkom 
przyświecały wzniosłe cele, podbudo
wane zasadami moralnymi i religijnymi. 
Tęsknota za krajem ojczystym nakazy
wała im kultywować i przekazywać 
następnym pokoleniom tradycje pol
skie, głęboką wiarę relig ijną, posza
nowanie prawa i porządku przy rów
noczesnym przyswajaniu sobie obycza
jów  nowego kraju.

Po skromnych początkach organiza
cja rozrosła się i liczy dziś ok. 90 tys. 
członkiń, zrzeszonych w ramach nowo
cześnie zorganizowanej instytucji ubez
pieczeniowej. Panie należące do Związ
ku prowadzą piękną i pożyteczną dzia
łalność charytatywną, społeczną i kultu
ralną, łącząc sentyment wobec Macierzy 
z przywiązaniem do nowej ojczyzny.

INSTYTUT PROF. MOCHY

Polonistyczny program na Uniwersy
tecie Loyola w Chicago, wprowadzony 
w 1979 r., odnotował w tym roku po
ważne sukcesy. Wiązały się one głów
nie z zainicjowanym przez prof. Fran
ka Mochę Letnim Instytutem Humani
stycznym. Po raz pierwszy 9-osobowa 
grupa studentów, z których troje po
siadało stypendia Fundacji Kościusz
kowskiej, ukończyła kompletny , kurs ję 
zyka polskiego (Polish IV). Sześcioro 
z nich zapisało się na letni kurs dla 
zaawansowanych (Advanced Composi- 
tion and Conversation). Dziesięć osób 
zgłosiło się na letni kurs kultury i cy
w ilizacji polskiej.

GOŚĆ W DOM

Trudno policzyć, ilu Polaków prowa
dzi dziś ośrodki wczasowe w stanie 
Nowy Jorki a tym bardziej w całej 
Ameryce. Niejednokrotnie istnieją z da
la od skupisk polonijnych, a nadto nie
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sposób doszukać się w nich śladów 
polskości —  tak bardzo sq zameryka
nizowane.

Do takich ośrodków z pewnością nie 
należy „W h ite  House" w Lake George 
w północnej części stanu New York, 
prowadzony przez Zenobię i Zenona 
Anców. Ten dom jest polski od funda
mentów po dach: polska jest tu kuch
nia, polskie w większości ksiqżki w bi
bliotece, polskie zdjęcia i plakaty na 
ścianach. Mówi się tu po polsku i 
śpiewa w tym języku. A przede wszyst
kim polska jest tu gościnność.

„B ia ły Dom”  tonie w zieleni świer
ków, sosen i brzóz, a okolice miejsca
mi przypominają Bieszczady czy Sude
ty. Natomiast samo Ceorge Lake, je d 
na z najsłynniejszych miejscowości wy
poczynkowych W USA, amerykańska w 
»ty!u zabudowy, atmosferq swą nasuwa 
na myśl Zakbparie.

Dla państwa Anców najważniejszy 
fest nie turysta jako taki, lecz polski 
turysta —  bo taki na jlepie j oceni wa
lory tego domu.

LITERACKI OBRAZ POLONII

Wizerunkowi Polonii amerykańskiej 
w literaturze Stanów Zjednoczonych po
święcony jest jeden z materiałów kwar
talnika „Polish American Studies”  (tom 
XL, nr 1), wydawanego przez St. John 
Fisher College z pomocq finansowq 
The Louis Skalny Foundation Trust. 
Autorem interesujqcego artykułu jest 
Thorrias J. Ńapierkowski, wykładowca 
angielskiego na ' Uniwersytecie Colora
do w Colorado Springs.

„Jakkolwiek jednq z głównych funk
cji literatury —  pisze na wstępie T. J. 
Ńapierkowski —  jest odzwierciedlać 
życie, literatura Stanów Zjednoczonych 
jest kiepskim odbiciem mozaiki amery

kańskiej. Nadszedł czas — stwierdza 
dale j w artykule —  by Polonia amery
kańska poważnie zbadała swój obraz 
prezentowany narodowi. „Zdaniem du- 
tora sytuacja Polonii w Ameryce jeśt 
w tej chwili co najmniej równie n ie
dobra, jak sytuacja Murzynów. O gó l
na wiedza o Polakach i Polonii wydaje 
się tak ograniczona, że nie ma właści
wie żadnej nadziei, iż odbiorca roz
pozna i skoryguje to, co mu się nie
prawidłowo naświetla.

Przytoczywszy serię przykładów prze
wijających się w piśmiennictwie ame
rykańskim T.J. Ńapierkowski wnioskuje, 
iż „dzieje Polonii amerykańskiej ćzeL 
kają jeszcze na spisanie, ale są to 
dzieje, których Ameryka nie pfagnie 
usłyszeć". Autor dowodzi, że szeroko 
rozpowszechnione negatywne stereoty
py powodują, iż Polacy w Ameryce na
potykają wiele osobistych i zawodo
wych barier w rezultacie uprzedzeń i 
dyskryminacji. Najprostszym Wyjściem 
dla wielu z nich jest wyrzeczenie się 
swej tożsamości etnicznej. Co więcej, 
ci przedstawiciele Polonii, którzy gwał
cą te stereotypy poprzez swq osobo
wość bądź osiqgane sukcesy traktowani 
sq jako wyjqtek, bardziej jdko repre
zentanci społeczeństwa anglosaskiego 
niż po lonijnego.;.

Autor jest przekonany, iż jedynie sa
ma Polonia może podjqć niełatwe za
danie 'Wyprostowania tego mocno nie
właściwego obrazu, jakiego doczekała 
się w literaturze amerykańskiej —  po- 
zyskujqc dla swej sprawy pisarzy, którzy 
potrafią jednakowo , wyrazić losy pol
skie i losy amerykańskie, a także ich 
splot.

OBRAZ O ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ

Niedawno pracownik Muzeum Pol
skiego w Chicago —  Włodzimierz W ró
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bel, pracujący od kilku lat nad inwen
taryzacją polskich i polonijnych do
kumentów historycznych —  odnalazł w 
archiwum Muzeum dość zniszczone 
płótno formatu 55X42 cm zwinięty w 
rulon. Okazało się, że jest to obraz 
przedstawiający króla Janp III Sobies
kiego po bitwie pod Wiedniem.

Konserwator z Krakowa Józef Sulma, 
przebywający czasowo w Chicago, 
stwierdził w toku ekspertyzy, że jest to 
oryginalne płótno z końca XVIII w., 
powstałe przypuszczalnie w związku z 
setną rocznicą pamiętnej bitwy. Nie 
udało się natomiast ustalić, czyjego 
jest pędzla. Obraz namalowano w g lo 
ryfikującej konwekcji barokowej. Przed
stawia on króla polskiego w grono
stajowym płaszczu na wspiętym ruma
ku. Króla otaczają rycerze polscy z b ia 
ło-czerwonymi proporcami. Tło stanowią 
wieże i fortyfikacje Wiednia, a na 
pierwszym planie widać powalone po
stacie Turków.

Muzeum Polskie w Chicago uczciło 
trzęchsetlecie odsieczy wiedeńskiej oko
licznościową wystawą.

POLSKA MUZYKA NAD PACYFIKIEM

W  Centrum Muzycznym w Kalifornii 
poświęcono niedawno kilka dni muzyce 
Karola Szymanowskiego. W iązało się 
to z 100 rocznicą urodzin wybitnego 
kompozytora, obchodzoną uroczyście 
przez Uniwersytet Południowej Kali
forn!.

Nie przebrzmiały jeszcze echa tam
tej imprezy, a już w' Musie Center za
gościł i to osobiście —  inny polski 
kompozytor W itold Lutosławski. Pod
czas specjalnej prelekcji przed koncer
tem zapoznał on słuchaczy ze swymi 
Utworami i historią ich powstania, od
powiadał na' pytania publiczności. Pod

b ił je j serca nie tylko swą muzyką, lecz 
także świetnym opanowaniem języka 
angielskiego i osobowością.

TOWARZYSTWO CHOPINOWSKIE

W  Nowym Jorku powstało Towarzy
stwo Chopinowskie, stawiające sobie 
za cel popularyzowanie muzyki F. Cho
pina i prowadzenie W tym zakresie 
wymiany artystycznej. Prezesem został 
polski pianista w USA —  Tadeusz Ker- 
ner.

PRZYGOTOWANIA DO IGRZYSK

W Garfield (Now Jersey) przedsta
wiciele Polonii spotkali się z pracow
nikami konsulatu i Towarzystwa „Polo
nia” , by omówić organizację Igrzysk 
Polonijnych w 1984 r. W  Klubie „W isła”  
zebrało się ok. 50 osób. Ostateczne 
decyzje co do składu ekip postano
wiono podjąć w terminie późniejszym, 
ź tego zaś, co wiadomo w tej chwili, 
to przewiduje się udział sportowców 
z klubów w Garfield, Brooklyn, Yon- 
kers, Perth i Amboy, w Garfield ma 
się odbyć wielki festyn na cele olim 
pijskie.

WIELKA BRYTANIA 

STOWARZYSZENIE 
POLSKICH KOMBATANTÓW

W. Brytania stanowi największe sku
pisko polskich, kombatantów z okresu
II wójny światowej, mając 93 koła SPK 
z 7231 członkami. Brytyjskie SPK pro
wadzi 32 szkółki polonijne zatrudniając 
156 nauczycieli i w federacji zrzesza
jącej podobne stowarzyszenia z innych 
krajów stanowi najpoważniejsze ogni
wo. Istnieje od 19.47 r. i co dwa lata 
odbywa swój zjazd. Ostatnio odbył się 
kolejny XXIX zjazd SPK. Poruszono na
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nim m.in. sprawę zwiększenia różnych 
form pomocy społecznej kombatantom, 
opartej częściowo na skromnych środ
kach uzyskiwanych z brytyjskich źródeł 
państwowych.

Kierownictwo SPK tradycyjnie wyka
zuje orientację antykomunistyczną i jest 
blisko związane z pozostałościami by
łego rządu emigracyjnego w Londynie.

PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ SOBOTNICH

Ukazała się książka wydana przez 
Polską Macierz Szkolną „Ćwiczenia 
z języka polskiego —  I” . Jej autorką 
jest Barbara 0 'D risco ll. Jest to pierw
sza pozycja z serii czterech podręcz
ników, jakie mają zaspokoić zapotrze
bowanie szkół sobotnich w nauczaniu 
dzteci od 8 do 13 lat.

Nauczyciele szkół sobotnich od daw
na utyskują na brak odpowiednich po
mocy do nauki. Książki wydane w 
pierwszym okresie istnienia tego typu 
szkół straciły już na aktualności. Przez 
ponad 30 lat zmieniły się nie tylko 
dzieci uczęszczające db szkół sobot
nich —  zmienili się również wykładow
cy. Zaraz po wojnie byli nimi często
kroć zawodowi nauczyciele przedwo
jenni, znający dobrze język polski,

„WOJSKO POLSKIE 1939—1955”

Osprey Publishing w Londynie wyda
ło ilustrowaną książkę pt. „The Polish 
Army 1939— 1945". Opracował ją  Ste
fan K. Załoga, autor licznych publika
cji oYwojnie i nowoczesnym uzbrojeniu.

Po rozdziale poświęconym walkom 
wrześniowym autor naszkicował dzieje 
tworzenia się jednostek Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Jest tu m.in. 
opis uroczystości wręczenia sztandaru
I Dywizji Grenadierów w Arras. Towa
rzyszące mu zdjęcie pokazuje żołnierzy

polskich w umundurowaniu francuskim, 
z karabinami wyprodukowanymi w la 
tach 1886— 93. W iele miejsca zajmuje 
w książce S. Załogi kampania Włoska
i walki w północnej Europie. W  skrócie 
podana została historia Wojska Pol
skiego w ZSRR.

Ostatnia część publikacji przypomina 
dzieje Armii Krajowej i relacjonuje Po
wstanie Warszawskie.

W książce zamieszczono ok. 40 zdjęć 
archiwalnych i mapę kampanii wrze
śniowej.

POWSTAJE POLSKIE KINO

Klub Filmowy przy Polskim Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym w Londynie, (238 
King Street, London W6) ma ambitne 
plany stworzenia własnego polskiego 
kina, sprawnie działającego i prezen
tującego coraz wartościowszy program. 
W  związku , z tym członkowie klubu 
zwrócili się do miłośników kultury po l
skiej z prośbą o wsparcie finansowe 
na zakup własnego projektora.

Dotychczas Klub Filmowy udostępnił 
publiczności takie znaczące pozycje 
kinematografii polskiej, jak „Wesele” , 
„Potop” , „D o lina Issy” , „Beż znieczule
nia’’, „Constans”  „M aria  Walewska". 
Przewidziana jest projekcja „Trędowa
te j” , „Panien z W ilka” , „Pana W oło
dyjowskiego” , „Pojedynku”  (wg powie
ści J. Conrada), „Wśród nocnej ciszy” , 
„Va banąue”  oraz serii filmów archi
walnych.

Klub zainaugurował też działalność 
pozalondyńską, odwiedzając że swym 
programem Manchester.

KF powstał dzięki ofiarności kilkuna
stu osób, które zebrały fundusze na 
zakup odpowiedniego ekranu. Sprzęt 
projekcyjny jest każdorazowo wynaj
mowany. Przywożenie i odwożenie apa
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ratury pochłania nie tylko pieniądze,
ale i czas, który można by spożytko
wać owocniej na ożywienie działalno- 
ściu klubu.

KANADA 

PAMIĘCI NORWIDA
Metropolitan Toronto Library —■ 

główna biblioteka w tym mieście — 
uczciła 100 rocznicę śmierci Cypriana 
Kamila Norwida starannie przygotowa
ną wystawą jego dzieł. O stronę este
tyczną ekspozycji zadbał artysta-grafik 
Joseph Tatamic.

W związku z wystawą zorganizowano 
w gmachu Centrum Języków Obcych, 
gdzie mieści się biblioteka, wieczór l i
teracki poświęcony wielkiemu poecie. 
Otworzyła go dyrektor placówki Neli 
Nakonieczny. Głos zabrała również 
Barbara Guenter, kierowniczka Lan- 
gauege Center. Rola mistrza ceremonii 
przypadła w udziale Tadeuszowi Ura- 
nowskiemu, bibliotekarzowi prowadzą
cemu w Centrum dział języków sło
wiańskich.

RFN 

ŚPIEWAJĄ 85 LAT
85-lecie istnienia obchodzi chór „Po

lon ia" z Dusseldorfu, kierowany przez 
Gertrudę Leydy. Jego członkami są nie 
tylko osoby pochodzenia polskiego, 
ale i niemieckiego. Panuje tu dobra 
atmosfera wzajemnego zrozumienia 
wszystkich śpiewaków.

W  pokryciu kosztów planowanych 
obchodów rocznicowych pomoże chó
rowi patronująca mu miejscowa gro
mada Związku Polaków „Zgoda” .

TEATR W  KILONII
Spora grupa polskich aktorów za

mieszkałych w tym kraju znajdzie nie

bawem zatrudnienie w polskim teatrze 
w Kilonii. Powstało tu już stowarzysze
nie założycielskie, które rozpoczęło swą 
działalność kilkudniowym warsztatem 
teatralnym w grudniu ub. roku. Kilku
nastu artystów przygotowało wówczas 
inscenizację poematu B. Brechta w ory
ginale i fragmenty „Ś lubu" W. Gom
browicza.

Współpracujący z Polakami twórcy 
niemieccy uznali warsztat za dobrą za
powiedź przyszłego zespołu i czynnie 
włączyli się do pomocy przy jego orga
nizacji. Grupa założycielska poszukuje 
teraz mecenasów, aby zapewnić no
wemu teatrowi jak najszybszy start.

Na początek zaplanowano wystawie
nie „O peretki”  W. Gombrowicza (w 
niemieckiej wersji). Teatr będzie miał 
charakter sceny objazdowej i zajmie 
się także przygotowaniem sztuk w ję 
zyku polskim dla Polonii w Europie 
Zachodniej.

FRANCJA 

POLSKA W  EVRY

W  podparyskim EVRY odbyło się 
trwające 2 dni IV Wielkie Święto Fran
cusko-Polskie, przygotowane przez m iej
scowy Komitet Stowarzyszenia „France- 
-Pologne” .

W  programie znalazł się m.in. występ 
d-iecięcego zespołu folklorystycznego 
„Turlicki”  z Nowego Targu, spektakl 
Teatru Pantomimy „M agen ia”  —  wy
stawa o Polsce i je j kulturze oraz kon
kursy: rysunkowy dla dzieci oraz fo to 
graficzny, oba związane tematycznie z 
krajem. Czynne były stoiska z polskimi 
wyrobami ludowymi, książkami i płyta
mi. Polska restauracja proponowała 
smaczne dania..

Evry jest blisko zaprzyjaźnione z No
wym Targiem, a więź tę utrwalono w
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nazwie jednej z ulic francuskiej m ie j
scowości —  Nowy Targ.

BELGIA 

PRZED ROCZNICĄ 
IGRZYSK OLIMPIJSKICH

W  1984 r. minie 50 lat od pierwszych 
Igrzysk Sportowych Polaków z Zagra
nicy i Wolnego Miasta Gdańska, które 
odbyty się w Warszawie w 1934 r. Na
stępne miały miejsce w Krakowie w la 
tach 1974, 1978 i 1981, Nadchodzące 
piąte z kolei zostaną rozegrane w W ar
szawie w dniach 11— 18 lipca 1984 r. 
w obiektach sportowych Akademii Wy
chowania Fizycznego.

W sprawach projektowanych Igrzysk 
Polonijnych decyduje obecnie Polonia. 
W tym celu w grudniu 1982 r. odbyło 
sic pierwsze spotkanie w Warszawie. 
Powołano wtedy zalążek Komitetu O r
ganizacyjnego Polonijnych Igrzysk Spor
towych. Ponownie polonijni działacze 
sportowi z Europy zachodniej (m.in. z 
Holandii, RFN, Francji, Norwegii i Aus
trii) spotkali się w kwietniu 1983 r. w 
Genewie, gdzie przyjęto ostatecznie 
skład Komitetu Organizacyjnego, listę 
dyscyplin sportowych, finansowe warun
ki uczestnictwa i program' kulturalny. 
Ustalono, że uczestnikami Igrzysk mogą 
być osoby polskiego pochodzenia za
mieszkałe stale za granicą, które zgło
szą swój udział do 31 maja 1984 r. 
za pośrednictwem polskich urzędów 
konsularnych lub bezpośrednio do To
warzystwa Łączności z Polonią Zagra
niczną „Polon ia" w Warszawie.

TOWARZYSTWO IM. CHOPINA 
I SZYMANOWSKIEGO

Z inicjatywy Joanny Bruzdowicz w 
w Brukseli jaowstało Towarzystwo im. 
Fryderyka Chopina i Karola Szymanow

skiego. Wśród założycieli znalazło się 
wielu członków belgijskiego komitetu 
obchodów setnej rocznicy urodzin Szy
manowskiego.

Walne zgromadzenie powołało zarząd 
Towarzystwa. Jego przewodniczącą zo
stała p. Bruzdowicz, wiceprzewodniczą
cymi prof. Frederic Gevers (pianista z 
konserwatorium w Antwerpii) i Jean 
Duchesne- (muzykolog, wydawca płyt), 
sekretarzem zaś Antoine de Wouters 
d’Półomter (właściciel firmy płytowej 
„Pavane Records”  w Brukseli). Ponad
to powołano Radę Artystyczną i Radę 
Współpracy z Radiem i Telewizją.

Celem Towarzystwa jest upowszech
nianie muzyki Chopina i Szymanow
skiego, jak również innych kompozyto
rów polskich i belgijskich.

AUSTRIA 

W  PROGRAMIE „STRZECHY”

Związek Polaków w Austrii „Strzecha" 
zaproponował ostatnio swoim członkom
i sympatykom kilka interesujących spot
kań i imprez. W  programie majowym 
znalazł się uroczysty wieczór poświę
cony dwóm datom —  Świętu Pracy 
(1 M aja) i Konstytucji 3 Maja, wyciecz
ka do Mauthausen dla uczczenia rocz
nicy oswobodzenia tamtejszego obozu 
koncentracyjnego, Dzień Matki zorga
nizowany przez dzieci Polonii wiedeń
skiej oraz spotkanie małżeństw aus
triacko-polskich ze specjalnym progra
mem artystycznym. Ponadto odbyły się 
dwa interesujące odczyty: „Polonia i 
je j wpływ na kształtowanie się pozy
tywnego i negatywnego obrazu Polski 
w kraju osiedlenia" oraz „Stereotyp 
Jana III Sobieskiego w mentalności 
wiedeńczyków, widziany oczyma przy
byszy z Polski” .
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Program czerwcowy zainaugurowało 
spotkanie z naukowcami polskimi po
święcone problematyce odsieczy wie
deńskiej.

SZWECJA 

MEDALE ZA WRZESIEŃ

Jedenastu przedstawicieli Polonii 
szwedzkiej otrzymało medale „za udział 
w wojnie obronnej 1939 r.", przyznane 
im przez Radę Państwa PRL. Dziesięciu 
odznaczonych to byli marynarze 3 pol
skich okrętów podwodnych ;— „Ryś” , 
„Sęp” , „Żbik", które w pierwszych 
dniach wojny przedarły się przez blo
kadę hitlerowską do Szwecji i zostały 
tam internowane.

W uroczystości w siedzibie ambasady 
polskiej wziął udział W illy Nillson — 
burmistrz miasta Straengnaes, które 
przyjęło polskich marynąrzy po ich 
przybyciu do Szwecji. Obecny był w i
ceminister Spraw Zagranicznych Józef 
Wiejacz. Medale wręczyła ambasador 
Maria Regent-Lechowicz.

SZWAJCARIA 

WNUCZKA H. SIENKIEWICZA

Maria Sienkiewicz, wnuczka Henry
ka Sienkiewicza, a zarazem aktorka, 
opracowała monodram pt. „M ó j dzia
dek Henryk” . Cieszył się on znacznym 
powodzeniem w kraju ze względu na 
duży ładunek emocjonalny. Zaprezen
towała go też publiczności polonijnej 
w Szwajcarii. Przedstawienie spotkało 
się tam także z uznaniem widzów. M ia
rą sukcesu aktorki może być ponowne 
je j zaproszenie do Szwajcarii, gdzie 
przebywa na dwumiesięcznym tournee.

Polonia w Los Angeles, gdzie przez 
pewien czas mieszkał i tworzył H. Sien
kiewicz, wystosowała zaproszenie dla 
aktorki i je j ngonodramu.

TURCJA 

DZISIEJSZY ADAMPOL

Polska wieś pod Stambułem —  nieg
dyś Adampol, a dziś Polonezkóy —  za
łożona przez księcia Adama Czarto
ryskiego w 1842 r. jako osada dla pol
skich wychodźców, a zarazem bojow
ników o niepodległość, na 500 ha zie
mi kupionej od francuskich zakonni
ków, nie jest już wsią. Stała się modną 
miejscowością wypoczynkową, dokąd 
przyjeżdża się samochodem z pobli
skiego Stambułu. Pensjonaty rozrzuco
ne wśród sosen zachowują jednakże 
polski charakter, podtrzymują tradycje 
polskiej kuchni, a ich właściciele noszą 
nazwiska obco brzmiące dla Turka.

Potomków dawnych polskich osadni
ków pozostało tu już niewielu, ok. 60 
osób. Większość z nich to ludzie starsi
i oni właśnie prowadzą wspomniane 
pensjonaty. Młodzi pokończyli tureckie 
szkoły i przenieśli się do miast, a wielu 
wyemigrowało w poszukiwaniu zarobku 
nawet do Australii. Polonezkóy zacho
wał jednakże tradycyjną zabudowę pol
skiej wsi, a jego mieszkańcy wiarę ka
tolicką i polskie nazwiska.

Nie można powiedzieć, by Adampol 
nie cieszył się faworem władców turec
kich. Sułtan Abdulmecit zwolnił pol
skich mieszkańców od podatków od 
ziemi, a w 1938 r. odwiedził Polonez
kóy ówczesny prezydent Republiki Ata- 
tiirk. Była to pamiętna i bardzo uro
czysta wizyta, w czasie której nadał 
wszystkim Polakom obywatelstwo turec
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kie i kazał wybudować asfaltową szosę 
łączącą wieś ze Stambułem.

Groby na miejscowym cmentarzu 
.obrpzują dzieje wsi.

Pod nagrobkiem w kształcie złama
nej kolumny spoczywa Ludwika ze 
Śniadeckich, Sadyk, żona Sadyka Paszy 
Czajkowskiego, której uroda była ozdo
bą wileńskich salonów w czasach mło
dości Adama Mickiewicza i której 
urokom uległ niegdyś Juliusz Słowacki. 
Mickiewicz przebywając w ostatnich 
latach swego życia w Stambule czę
sto odwiedzał Śniadecką przywołując 
wspomnienia z lat górnych i chmur
nych.

Nie opodal cmentarza wznosi się 
drewniany kościółek, zbudowany w la 
tach dwudziestych. Co dwa tygodnie 
przyjeżdża tu katolicki ksiądz, odpra
wia nabożeństwo po łacinie, wygłasza 
po turecku kazanie, a wierni modlą 
się ze starych polskich modlitewników.

GRENADA

„JEDYNAK"

To karaibskie państwo o powierzchni 
ok. 300 km. kw. jest nie tylko jednym 
z najmniejszych i najgęściej zaludnio
nych na świecie, a|e również ma je d 
ną z najkrótszych historii jako kraj nie
podległy (do 1974 r. kolonia brytyjska).

Żyje tu jeden Polak, emerytowany 
lekarz. Ogromnym wysiłkiem i pracą 
dorobił się on wysokiej pozycji na wy
spie. Trudno w St. George znaleźć 
człowieka, który by nie dyszał o dok
torze Adolfie Bieżyńskim. Żonaty z 
ciemnoskórą Grenadyjką, ma czwórkę 
oliwkowych dzieci o swojskich rysach 
nadwiślańskich. W  poprzednich rządach 
dr Bieżyński był kilkakrotnie ministrem 
Zdrowia i Pracy, jednakże w 1973 r. 
doszło do konfliktu między nim a ów
czesnym reakcyjnym premierem E. Gai- 
rym. Dziś Polak cieszy się poważaniem 

owej władzy.



Cena z! 10,—

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

(św. Wincenty z Lerynu)


