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RELIGIA A ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA

Zamierzeniem tego tekstu jest przedstawienie propozycji modelu analizy oddziaływa
nia trójsystemowej religii amerykańskiej na proces kształtowania się amerykańskiej 
świadomości narodowej. Jest sprawą oczywistą, że proces kształtowania świadomości 
narodowej jest procesem niezwykle złożonym i wieloaspektowym, determinowanym 
działaniem całego wachlarza przyczyn, wśród których religia jest tylko jednym z 
czynników sprawczych. Co więcej, relacja pomiędzy religią a tym procesem nie jest relacją 
jednostronną i przebieg procesu kształtowania świadomości narodowej wpływa na 
kształtowanie się specyficznej dla danego narodu kultury religijnej. Dla potrzeb propono
wanego tu modelu przyjmuję następującą definicję religii: religia to historycznie wytwo
rzony i zmienny system wierzeń, symboli, znaczeń, wartości i ocen, wynikający z 
rozróżnienia rzeczywistości empirycznej i pozaempirycznej oraz przyporządkowania co 
do znaczenia spraw rzeczywistości empirycznej sprawom rzeczywistości pozaempirycznej 
oraz system związanych z nimi ideałów, wzorów zachowań, czynności i działań 
spełnianych i podzielanych przez jednostki, które łączą się w zbiorowości religijne o 
różnym stopniu organizacji i instytucjonalizacji. Tak rozumiana religia jest jedną z form 
świadomości społecznej, czyli wchodzi w zakres typowych wyobrażeń, pojęć, idei, 
poglądów, które są charakterystyczne dla jednostek należących do wielkich grup ludzkich 
w Określonych epokach historycznych, w zakres rozlicznych sposobów ich obiektywizacji 
(dokumenty pisane, dzieła sztuki, książki, itp. — pod warunkiem, że oddziałują na myśl 
żyjących ludzi) oraz w zakres instytucji społecznych powołanych do gromadzenia, 
przekazywania i pielęgnowania określonego dorobku danych form świadomości'. W 
zależności od sposobu odbicia bytu społecznego oraz od materiału, który podlega odbiciu,

1 Jest to  rozumienie świadomości społecznej przedstawione przez J . Ładosza w Stanisław Kozyr-Kowalski, Jarosław  
Ładosz, D ialektyka a społeczeństwo. W stęp do materializmu historycznego, P W N , Warszawa 1974, s. 385-387. 
Dictionary o f  Sociology and Related Sciences, Henry Pratt Fairchiłd (e<L), A. Littlefiekł, Adams, Totowa, N .J^  1966, 
s. 278, podaje natomiast, że świadomość społeczna może być rozumiana dwojako, jako, a) uświadamianie sobie stosunków  
społecznych między jednostkami lub b) uświadamianie sobie, że doświadczenia są wspólne lub podzielane przez jednostki, 
Stanisław O ssowski z  kolei, powiada, że świadomość społeczna to „treści myślowe charakterystyczne dla pewnych 
środowisk... pojęcia, obrazy, przekonania i oceny, które są mniej lub więcej wspólne ludziom pewnego środowiska ł która w 
świadomości poszczególnych jednostek umacnia wzajemna sugestia, umacnia przekonanie, że dzielą je rówałei ( n i  
członkowie tej samej grupy”. Zob. S. Ossowski, O  strukturze społecznej, P W N , Warszawa 1982, s . 109.
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powstają rozmaite formy świadomości społecznej. Z punktu widzenia prowadzonej tu 
analizy, najistotniejsze wydaje się być wyróżnienie w ramach świadomości społecznej, 
obok elementów racjonalnych, także elementów o charakterze irracjonalnym, które 
splatają się z myśleniem racjonalnym, z racjonalną reakcją na określone warunki 
społeczne, wyrażającą się w formie krytycznie traktowanych opinii i ocen 2. Do najbardziej 
rozpowszechnionych form myślenia irracjonalnego, obok wierzeń religijnych można 
zaliczyć np. przesądy oraz stereotypy. Przez przesąd proponowałabym rozumieć postawy 
przejawiane przez ludzi, którzy wierzą w predestynację oraz w znaki (omeny), które ich 
zdaniem iilformują człowieka o jego przyszłych losach, dzięki czemu jest on w stanie przez 
„odpowiednie” zachowania losy te kontrolować. W przypadku przesądów chodzi nam o 
taką sytuację, w której człowiek jest przekonany, iż nie może wpływać bezpośrednio na 
decyzje sił pozaempirycznych, które wyznaczają jego los, ale (może w formie rekompensaty 
za to), że jest on na co dzień o decyzjach tych „informowany” przy pomocy określonych 
znaków przekazywanych przez te siły i dzięki temu ma możliwość, poprzez „odpowiednie” 
zachowania albo uniknięcia „decyzji negatywnych” albo wzmocnienia „decyzji pozytyw
nych” 3. Stereotypy z kolei to uproszczone, skrótowe wyobrażenia o świecie, o instytu
cjach, grupach, faktach, występujące w postaci zbioru powiązanych ze sobą sądów 
przekonaniowych zdeterminowanych społecznie i kulturowo, silnie umocnione związany
mi zeń uczuciami, przyzwyczajeniami i uzasadnieniami emocjonalnymi i wiążące się z 
określonymi postawami4. Wszelkie formy myślenia irracjonalnego nie poddają się 
żadnym normalnym procedurom weryfikacji i rewizji, przy czym funkcja wyróżnionych tu 
form pozareligijnych sprowadza się najczęściej do uzasadniania i usprawiedliwiania 
działań praktycznych podejmowanych pod presją warunków społecznych. Funkcje form o 
charakterze religijnym są o wiele szersze i bardziej złożone, gdyż tworzą one systemy, 
których brak jest w przypadku przesądów, czy stereotypów. Tak więc w ramach 
świadomości społecznej daje się wyróżnić elementy racjonalne i irracjonalne, zaś w ramach 
irracjonalnych — elementy religijne i pozareligijne.

Z przyjętej tu definicji religii wynika, iż składa się ona z trzech ściśle ze sobą 
powiązanych aspektów: 1) kulturowego (teoretycznego) — systemu wierzeń, symboli,

2 Por. J .J . W iatr, Szkice o  raaterialiźmie historycznym i socjologii, KiW, Warszawa 1967, s. 157.
3 Próby naukowego wyjaśnienia przesądów podejmują m.in. G. Jahoda, Psychologia przesądu, PiW , 1971; P. Jarvis, 

Towwris a  Sodological nnderstanding o f  Superetition, Social Compass X X V II1980 (2 -3 ), s. 185-195; G .W . Allport, The 
Natare o f  Prejudice, Cambridge, M ass, 1954 oraz J .J . Wiatr, Szkice o materializmie, op. cit., s. 156, gdzie niestety 
posługuje się terminem przesąd w jego potocznym użyciu w sensie uprzedzenia, co prowadzi do braku precyzji 
terminologicznej. „Prejudice”  AUporta to „uprzedzenie”, a  nie przesąd, gdyż ten ostatni to tylko „superstition”.

4 „Świat, w którym działam y, jest zbyt złożony, by umysł przeciętnego człowieka m ógł dostatecznie wszechstronnie i 
gfeboko uchwycić wszystkie jego przejawy i aspekty. D latego ze zlepków cudzej wiedzy, z okruchów przypadkowych 
informacji tworzymy skrótowe, uproszczone obrazy ludzi, grup, instytucji, wydarzeń. Te uproszczone, skrótowe obrazy 
slaźą za przewodnika w działaniu. W ówczas — pod wpływem działania — skrótowy obraz wzbogaca się uczuciami, 
przyzwyczajeniami i emocjonalnym uzasadnieniem naszego działania. Stają się  więc czym ś  więcej niż tylko uproszczoną 
wiedzą o  świecie — stają się wiedzą fanatycznie bronioną, .nie poddającą się weryfikacji w świetle nowych faktów, a więc 
stereotypem”, Zob. J .J . W iatr, Szkice..., op. cit., s. 155, gdzie powyższa geneza stereotypu przedstawiona jest wg koncepcji 
W .U ppm anna, Public Opinlon, N ew  York, 1938. Rozumienie to zostało tu uzupełnione o elem enty definicji stereotypu 
sformułowanej przez A. Kapiszewskiego w: Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia, Ossolineum, 1978, s. 25-27 .
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znaczeń, wartości i ocen; 2) społecznego (praktycznego) —1 systemu praktyk kultowych, 
„wzorów zachowań, czynności i działań oraz ich idealnych modeli; i wreszcie
3) instytucjonalnego — zbiorowości religijnej, wspólnoty wierzących, grupy ludzi 
religijnych, o różnym stopniu organizacji i instytucjonalizacji. Religia jest więc systemem 
składającym się z następujących elementów: a) wyobrażeń o istnieniu sił i instytucji 
nadprzyrodzonych wraz z przekonaniami o ich wpływie na losy jednostek i zbiorowości 
ludzkich, b) systemu obrzędów i tradycji kultowych traktowanych jako sposób społeczne
go kontaktu z owymi siłami i sposób wpływania na ich decyzje, c) jednostkowych stanów 
mistycznych kontaktów z tym co nadprzyrodzone, d) wyodrębnionej ze społeczeństwa 
warstwy duchowieństwa wraz ze scalającą ją organizacją instytucjonalną obsługującą 
system obrzędów, organizującą społeczny „kontakt” z siłami nadprzyrodzonymi a 
jednocześnie prowadzącą własną ziemską politykę, e) światopoglądu w sensie systemu 
filozoficznego, którego zadaniem jest racjonalizacja owych wyobrażeń i obrzędów, a także 
istnienia organizacji instytucjonalnej, 0 systemu obyczajowo-etycznego sankcjonowanego 
przez organizację instytucjonalną, rozbudowanego niekiedy do obowiązującej wyznaw
ców doktryny społeczno-ekonomicznej 5. W analizie, której proponowany tu model ma 
służyć, nie chodzi jednak o religię w jej „idealnej” postaci, lecz o konkretną kulturę 
religijną konkretnej zbiorowości — o kuliurę religijną narodu amerykańskiego. Chodzi 
więc o religię przystosowaną do materialnego i duchowego sposobu życia tego narodu, z 
odchyleniami i przekształceniami zdeterminowanymi cechami kultury ogólnej6. Przed
miotem szczególnego zainteresowania będzie zaś teoretyczny aspekt tak pojmowanej 
religii, czyli wierzenia, symbole, wartości i oceny religijne w powiązaniu z ich znaczeniami, 
jakich nabierają w amerykańskiej kulturze religijnej ze względu na charakter warunków 
amerykańskich ani genetycznie, ani funkcjonalnie z religią nie związanych. W ramach tego 
aspektu interesować się będę przede wszystkim ideami wyrażanymi przy pomocy symboli 
w formie mitów religijnych. W oparciu o literaturę przedmiotu7 mit religijny można 
zdefiniować jako formę przejawiania się świadomości społecznej w opowiadaniach, które 
zawierają pojęcia i twierdzenia o charakterze pozanaukowym, dotyczące określonego 
prawydarzenia odnoszącego się do elementów rzeczywistości pozaempirycznej i empi
rycznej oraz wzajemnych między nimi relacji, a więc dotyczące pewnego typu ostatecznej 
sytuacji egzystencjalnej, jaka miała miejsce w praczasie i praprzestrzeni, w którego

5 Por. S. Kozyr-Kowabki, J. Ładosz, D iałektyka a  społeczeństwo, o p .d t ,  s. 443-444.
6 „Przyjęta raz retigia dąży do urobienia środowiska społecznego według tego wzoru, który z  sobą przynosi. Żc Jednak 

to środowisko nie jest bierną materią, a le zbiorowością żywą i tym samym  czynną, dążącą nieprzeparcie do wyrażenia się 
m ożliwie pełnego w każdej dziedzinie, wyciska ono swoje piętno własne na religii” , S . Czarnowski, Kultura religijna 
wiejskiego ludu polskiego, Wybór pism socjologicznych, Ki W , 1982, s . 366-369, tuuaj, s. 369.

7 Zagadnieniem mitu zajmowali się  m.in- E.Cassirer, Esej o człowieku. W stęp do filozofii kultury. Warszawa 1977; 
B. M alinowski, The Foandations o f  Faith and Morałs, London, 1936; Jerom e H. Long, Sym bol and Reality am oog the 
Trobriand Islands, w: Jera id C  Brauer (ed.), Essays in D irinity, VoL I ed by J .M . Kitagawa, The History o f  Religiom, 
Essays on the Problem o f  Understanding, The University o f  Chicago Press, 1967; Erich From m, Zapomniany język. Wstęp 
do rozumienia snów, baśni i mitów, P iW , 1951; M .EHade, Sacrum, m it, historia. W ybór esejów, PIW , 1974; J-W ach, 
Socjologia religii, KiW , 1961; M . Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, P W N , 1969; T. Parsom , Szkice z teorii 
socjologicznej, P W N , 1972; J . Campbell, The M asks o f  God, Penguin Books, 1976 (4  tomy: Primitive M y thology, Or ta i tal 
M ythology, Occidental M ythology i M odern M ythołogy).
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realność trzeba wierzyć, ze względu na zacieranie się granic pomiędzy tym, co wyobrażone 
i tym, co realne. Symboliczny świat mitu religijnego pozwala rozumieć, interpretować, 
formułować i organizować, syntetyzować i uniwersalizować doświadczenia człowieka, a 
także — w formie systemu ideologicznego — pozwala kierować przyszłym doświadcze
niem człowieka i przyszłą działalnością grup ludzkich. Jednym z najważniejszych 
mechanizmów jego funkcjonowania w świadomości społecznej jest uobecnianie owego 
prawydarzenia poprzez ciągłe jego powtarzanie w formie w zasadzie niezmiennej, ale przy 
równoczesnym wprowadzaniu najbardziej koniecznych modyfikacji dla zachowania jego 
wiarygodności8. Mit religijny jest więc przekazem określonych idei przy pomocy symboli 
religijnych, które można zdefiniować jako historycznie wytworzone, typowe dla człowieka 
formy wyrażania psychicznych i społecznych reakcji na otaczającą rzeczywistość natu
ralną i społeczno-kulturową, formy, o historycznie — czasowo i przestrzennie — 
zróżnicowanym i zmiennym znaczeniu, których specyfika polega na implikowaniu 
istnienia rzeczywistości pozaempirycznej o charakterze transcendentnym lub imma- 
nentnym oraz podporządkowania rzeczywistości empirycznej tejże rzeczywistości poza
empirycznej 9.

Na ile idee wyrażane w formie symbolicznej w mitach religijnych stanowią element 
kultury religijnej aktywizujący jednostki w ich codziennym życiu, najłatwiej jest stwierdzić 
poprzez badanie poziomu i charakteru religijności. Przez religijność rozumiem tu „sposób 
myślenia i działania determinowany uznaniem zasad religii, stan świadomości przejawia
jący się w zachowaniach, poprzez które ludzie wchodzą w kontakt z otaczającym ich 
światem społecznym i naturalnym” 10. Dla tak rozumianej religijności przyjmuje się 
najczęściej następujące parametry: A) globalny stosunek do wiary, B) doktrynę, która 
wyraża się w światopoglądzie jednostek i ideologii grup11, C) wiedzę religijną, 
D) doświadczenie religijne, E) kult, rytuały i praktyki religijne, F) wspólnotę religijną oraz 
G) etykę czy moralność religijną.12 Wydaje się, szczególnie w kontekście modelu, jaki

6 Tak więc mówiąc słowami S. Czarnowskiego, „element formalny, wątek jest trwały... Natom iast to, czym się te wątki
wypełnia, treść wyobrażeniowa i wzruszeniowa osnutych na nich opowieści, wykładnia m oralna, religijna czy estetyczna —
to wszystko zmienia się w czasie i przestrzeni”, Dawność a teraźniejszość w kulturze, Wybór pism socjologicznych, op. cit., 
s. 416. Podobnie Karl Mannheim mówi o  „zasadniczych intencjach” znajdujących się u podstaw każdego stylu myślenia, zoh. 
Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, P W N , 1974, s. 645-648. Także M. Halbwachs, w: Społeczne ramy pamięci, 
PW N  1969, s .2 7 6  pisze, żc prawdy religijne mają równocześnie charakter wiekuisty i historyczny.

9 Jest to  definicja sformułowana w oparciu o rozumienia symboli przedstawione w: E.Cassirer, Esej o człowieku, 
op. c it ,  J .H . Long, Symbol and R eality, op. cit., D .B akan , Paternity in th e Judeo-Cbristian Tradition, w: A. W. Eister (ed.), 
Changing Perspectives in the Scientiflc Study o f  Religion, John W iley and Sons, 1974, E. Fromm, Zapomniany język, 
op. c it ,  D . A. Ruth, The Sociał Reference o f Body Symbols, w: A. Eister, op. cit., R. W. Burhoe, The Phenomena o f  Religion 
Seen Scientifically, w: A. W. Eister, op. cit., R.Bellah, Beyond Belief, N ew  York, 1970. R.K .Fenn, Religion and the 
t.ezh im iza tio tt o f  Sociai System s, w: A . W. Eister. op.cit.

IU H. Kubiak, Religijność a środowisko społeczne. Ossolineum 1972, s .8 .
11 Światopogląd to „stanowiska i orientacje, od których ogólniejsze nie istnieją, skorelowane zarazem w pewien sposób  

z  ludzkimi postawami egzystencjalnymi i społecznymi oraz zdolne postawy te współkształtować”. Ideologie — „to klasowo  
zdeterminowane specyfikacje światopoglądu” , Por. S. Rainko, Świadomość i historia, Czytelnik, Warszawa 1978.

12 Są to parametry religijności wyznaczone przez W. Piwowarskiego w Operacjonalizacja pojęcia „religijność”, Studia 
Socjologiczne 4 , 1975, s. 151-174, głównie w oparciu o  parametry Cb.G locka i R. Starka, American Piety, Univ. of  
CaHfornia Press, 1968.
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zostanie zaproponowany, iż wśród wyróżnionych, tu parametrów można wprowadzić 
rozróżnienie na parametry o ściśle religijnym i o pozareligijnym charakterze13. Wówczas 
okaże się, że parametrem ściśle religijnym jest tylko parametr A, odnoszący się do wiary w 
istnienie rzeczywistości pozaempirycznej, zaś wszystkie pozostałe — to połączenie tego 
parametru z parametrami pozareligijnymi. Jest to, jak sądzę, zabiegiem użytecznym, gdyż 
w ten właśnie sposób znaleźć można „pomost” pomiędzy religijnymi i pozareligijnymi 
elementami świadomości społecznej, a tym samym płaszczyznę, na której będą się one 
wzajemnie warunkować.

Założenia teoretyczne.

Zbiorowością, w kontekście której przeprowadzona ma być analiza przy pomocy 
proponowanego modelu, jest naród amerykański. Przez naród rozumiem tu „trwałą 
wspólnotę o złożonej strukturze wewnętrznej, wytworzoną i zmieniającą się pod wpływem 
procesu dziejowego, a szczególnie właściwości życia gospodarczego, rytmu tworzenia i 
dziedziczenia kultury oraz działania w ramach ustalonego systemu społeczno-polityczne
go. Dojrzałe istnienie tej wspólnoty wyraża się m.in. w fakcie posiadania świadomości 
narodowej 14”. W literaturze przedmiotu znaleźć można szereg prób zdefiniowania 
świadomości narodowej15, w których moim zdaniem najczęściej sprowadza się tę 
świadomość do wymiarów psychologicznych, indywidualnych. Dlatego też, dla potrzeb 
analizy relacji pomiędzy religią a świadomością narodową, proponowałabym taką jej 
definicję, w której uchwycone zostałyby jej aspekty kulturowe i społeczne przede 
wszystkim. Tak więc, wykorzystując przytoczone wcześniej definicje świadomości 
społecznej i religii, przez świadomość narodową rozumiałabym historycznie wytworzony i 
zmienny zespół przekonań, symboli, znaczeń, wartości i ocen, wynikających z zamieszki
wania na określonym terytorium uważanym za ojczyste, uczestnictwa w określonym 
dziedzictwie kulturowym i społecznym, jakie uformowało się właśnie na tym terytorium, 
oraz zespół związanych z nimi ideałów, wzorów zachowań, czynności i działań łączących w

13 Tego zdania jest G .H . Mueller, The Dim ensions o f  Rełigiosity, Sociological Analysis 1980, 4 1 ,1 ,  s. 1-24 , który 
wykazuje, że np. parametr wspólnotowy to połączenie wiary religijnej z pozareligijnym parametrem zrzeszeniowym I 
wspólnotowym; parametr rytualny — to połączenie wiary z parametrem estetycznym; parametr Intelektualny, doktrynalny
— to połączenie wiary z wiedzą, itp.

14 H . Kubiak, Rodowód narodu amerykańskiego, W ydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 6 -7 .
15 H . Kubiak np. przez świadomość narodową rozumie „całość, w której zawarte są następujące elementy: wspólny 

stosunek do terytorium (posiadanego aktualnie lub w przeszłości odczuwanego jako ojczyste przekonanie o  podobnej 
etnogenezie zbiorów społecznych tworzących ludzki substrat narodu, pozytywna ocena przynależności do wspólnoty 
narodowej, świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego (w tym języka i często określonej religii) wyrażającego się  
między innymi w system ach wartości, zwyczajach i obyczajach oraz szacunku dla zbiorowych symboli, świadomość cech 
różniących dany naród od innych narodów, oparta głównie na stereotypowych opiniach, a wreszcie świadomość wspólnego 
interesu narodowego manifestująca się  przede wszystkim w dążeniu do posiadania własnego suwerennego państwa*1, 
Rodowód narodu amerykańskiego, op. c it ,  s .7 . Także ta definicja nie wydaje się  zadowalająca z  punktu widzenia 
planowanej analizy, gdyż definiowanie jednego rodzaju świadomości przez świadomości czegoś innego nie prowadzi do  
uchwycenia istoty zjawiska, a ponadto nie wskazuje na społeczne tego zjawiska manifestacje, które poddawałyby się analizie 
socjologicznej.
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jed n ą  w spólnotę zw aną narodem  wszystkich, k tórzy je  podzielają  i spełniają. W tak 
rozum ianej św iadom ości narodow ej dałoby  się więc wyróżnić trzy ściśle pow iązane ze 
sobą aspekty: 1) ku ltu row y — zespół przekonań, symboli, znaczeń, wartości i ocen;
2) społeczny — zespół wzorów zachowań, czynności i działań, oraz 3) organizacyjny — 
określony typ więzi w ram ach w spólnoty narodow ej. Co więcej, sądzę, iż w św iadom ości 
narodow ej tak  rozum ianej daje się wyróżnić pewne elem enty, będące jednocześnie jej 
param etram i: A) globalny stosunek do narodu , B) „d o k try n a” (mity narodow e w yrażają
ce idee em piryczne i pozaem piryczne 16) — w chodząca w zakres św iatopoglądu jednostek  i 
ideologii grup, C) wiedza na tem at n a rodu  (szczególnie dziedzictw a kulturow ego i 
społecznego), D) dośw iadczenie — określone predyspozycje d o  emocjonalnych reakcji na 
wszelkie elem enty dziedzictwa kulturow ego i społecznego 17, E) „rytuały narodow e”, 
zachow ania, czynności, działania wynikające z globalnego stosunku do  narodu , 
F) w spólnota narodow a oraz G) „m oralność czy etyka n a ro d o w a”, a więc historycznie 
wykształcony zespól reguł, ocen i ideałów postępow ania wobec własnego narodu , oraz 
zespół zapatryw ań, k tó re  je uzasadniają 18. W ten sposób, znów  odrzucając p aram etr A) 
otrzym ujem y sześć płaszczyzn, w których daje się zaobserw ow ać wpływ religii na 
św iadom ość narodow ą.

Oczywiście, w przypadku narodu  am erykańskiego m am y sytuację o tyle specyficzną, iż 
z jedńej strony k u ltu ra  religijna tego narodu  charakteryzuje się wewnętrznym  pluraliz
mem, a 7. drugiej — m am y również specyficzny wewnętrzny pluralizm  św iadom ości 
narodow ej, gdyż jednym  z jej integralnych składników  jest św iadom ość elniczna członków 
poszczególnych grup etnicznych wchodzących w skład tego narodu. Ponieważ p ro p o n o 
wany m odel m a służyć analizie właśnie społeczeństwa am erykańskiego, nie m ożna w nim 
pom inąć w spom nianych wyżej, najistotniejszych w tym kontekście, cech tego społeczeń
stwa. Jednakże, m oim  zdaniem , wewnętrzny pluralizm  am erykańskiej kultury  religijnej 
m ożna tu pom inąć i p o trak tow ać ją  jak o  całość, ze względu na dom inację w jej ram ach 
elem entów mieszczących się w tradycji chrześcijaństwa. W ten sposób możliwe będzie 
prow adzenie analizy z dwóch zasadniczych punktów  widzenia, ze strony poszczególnych 
grup etnicznych oraz ze strony społeczeństwa globalnego. W pierwszej z tych płaszczyzn, 
chodzić będzie przede wszystkim o włączanie idei, sym boli i wartości religijnych oraz ich 
„etnicznych” znaczeń w zakres spontanicznie kształtującej się św iadom ości etnicznej oraz
o św iadom e i celowe ich wykorzystywanie jak o  instrum entu w walce o obronę szeroko 
pojm ow anych interesów  etnicznych (ekonom icznych, politycznych, społecznych i k u ltu ro 
wych), przez co podnoszone są szanse na asym ilację danej grupy i na stanie się przez nią 
integralnym  składnikiem  now o pow stającego narodu. Jeśli zaś chodzi o drugą z

10 „Idee empiryczne" to idee, których pojęcia i twierdzenia są [ub mogą być sprawdzane naukowo za pomocą metod 
doświadczalnych, natomiast „idee nieempiryczne” to takie, których nie można sprawdzić naukowo, które mają więc 
charakter nie tyle nienaukowy co pozanaukowy. Zob. T. Parsons, Rola idei \ \  działaniu społecznym, w: Szkice z teorii, 
op. cit., s. 5  -6.

17 Chodzi tu o to, o  czym pisze S. Ossowski.
18 Jest to definicja skonstruowana w oparciu o definicję moralności jako Formy świadomości społecznej J . Ładosza, w: 

S. Kozyr-Kowalski, J. Ładosz, Diaiektyka, op. cit., s.391.

8



wyróżnionych płaszczyzn — społeczeństwa globalnego, to religia, jako czynnik kulturowy 
staje się jednym z czynników narodotwórczych 19 czy też cech konstytutywnych 20 
(narodu, w oparciu o które konstruowane są modele procesów narodotwórczych).

Model analizy roli religii w procesie kształtowania amerykańskiej świadomości narodo
wej.

W oparciu o przedstawione powyżej rozważania sądzę, że można zaproponować 
następujący model analizy roli religii w procesie kształtowania amerykańskiej świadomoś
ci narodowej:
1. Aspekt kulturowy:

a. „doktryna" — mity religijne wpływają na mity narodowe.co prowadzi do powstania 
mesjanizmu narodowego21;

b. wiedza — wiedza religijna jako element wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego 
wpływa na pozostałe składniki tego dziedzictwa;

c. doświadczenie — doświadczenie religijne w różnych swych formach 22 prowadzi do 
wzrostu predyspozycji do emocjonalnych reakcji szczególnie na te elementy 
dziedzictwa kulturowego, które wchodzą w  zakres a. („doktryny"');

2. Aspekt społeczny:
a. rytuał — rytuały, zachowania, czynności i działania religijne stają się elementem 

„narodowego stylu życia”;
b. wspólnota — przynależność do wspólnoty religijnej staje się formą przynależności 

do wspólnoty narodowej;
c. moralność — moralność religijna wyznacza ogólnonarodowe zasady, oceny i ideały 

moralne.
W kontekście społeczeństwa amerykańskiego, model ten prowadzi,jak sądzę, do 

następującego schematu analizy:

19 Jak podaje H. Kubiak, czynniki narodotwórcze to czynniki: polityczne, ekonomiczne, terytorialne, kulturalne, 
językowe i populacyjne, Zob. Rodowód narodu amerykańskiego, o p .d t., s .8 -9 .

20 Za najistotniejsze cechy konstytutywne narodu amerykańskiego H.K ubiak uważa: 1. stopniowe umacnianie się 
gospodarki wolnorynkowej idące równolegle ze zmianą agrarnego charakteru Stanów na agrarno-przemyslowy i następnie 
przemysłowy, 2. ideologię wolności osobistej i równości wobec prawa wszystkich obywateli U SA, która znalazła swój wyraz 
w konstytucji Stanów Zjednoczonych i późniejszych do niej poprawkach, 3. system atyczne opanowywanie — trwające 
prawie trzysta lat — kontynentu przez europejskich imigrantów, 4. szczególny przebieg procesów integracyjnych, 
polegający na uformowaniu się anglosaskiego trzonu etnicznego, wokół którego scalały się pozostałe grupy etniczne -  
wywołując w nim zresztą istotne odkształcenia, 5. zasadę pluralizmu religijnego, będącą — w swym amerykańskim wydaniu
— i produktem amerykańskiego procesu narodotwórczego, i czynnikiem proces ten przyspieszającym oraz 6. brak 
petryfikującego wpływu tradycji, w każdym razie do czasu pojawienia się pierwszych ruchów natywistycznych”, Rodowód, 
op.cit., s. 11-12.

21 Jak podaje J .J . Wiatr w: Naród i państwo, mesjanizm narodowy stanowił etap wstępny kształtownnla ni? 
świadomości narodowej wielu narodów.

22 Chodzi tu o takie typy doświadczenia religijnego, jak doświadczenie utwierdzające, obustronne, ekufutyronr i 
objawione, patrz: B .Leś, Religijność społeczeństw przemysłowych, P W N  1977, s .89-90.
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Religia Amerykańska świadomość narodowa

świadomość etniczna grup 
aspekt kulturowy a. b. c. a. b. c.
aspekt społeczny a. b. c. a. b. c.

Powyższy model czy schemat analizy posłużyć ma weryfikacji następujących hipotez 
ogólnych:
1. Kulturowy aspekt religii amerykańskiej wpływał na proces kształtowania się kulturo

wego aspektu amerykańskiej świadomości narodowej:
a. archetypy biblijne dominujące w chrześcijańskich mitach religijnych dały podstawy 

dla wytworzenia amerykańskiego mesjanizmu narodowego;
b. wiedza biblijna, z braku własnej tradycji narodowej, stała się najwyższym autory

tetem, uzasadniającym i sankcjonującym działanie pozareligijnych czynników 
narodotwórczych;

c. dominująca w Stanach forma doświadczenia religijnego (revivalism) stanowi istotny 
czynnik adaptacyjny do gwałtownych zmian zachodzących w miarę realizowania się 
amerykańskiego procesu narodotwórczego.

2. Społeczny aspekt religii amerykańskiej wpływał na kształtowanie społecznego aspektu
amerykańskiej świadomości narodowej:
a. rytuały, zachowania, czynności i działania religijne stały się integralnym elementem 

amerykańskiego stylu życia i uczestnictwo w praktykach religijnych ma dużo 
silniejszą wymowę społeczną, a czasami nawet polityczną, niż jest wyrazem 
faktycznego zaangażowania religijnego;

b. przynależność do instytucji i organizacji religijnych stała się jedną z form „bycia 
amerykaninem”, mając większy wydźwięk społeczno-kulturowy niż religijny;

c. religijne zasady moralne, sformułowane w Biblii, z jednej strony dzięki ich 
uniwersalności, a z drugiej — na skutek elastyczności w zakresie ich interpretacji i 
odniesieniu do przyszłości, przez co mogły być stosowane w kontekście gwałtow
nych przemian ogólnospołecznych, stały się podstawą, w oparciu o którą kształto
wał się system moralności amerykańskiej.

Uwagi końcowe.

Na zakończenie chciałabym podkreślić, iż . relacja pomiędzy religią i procesem 
kształtowania się amerykańskiej świadomości narodowej jest oczywiście relacją dwus
tronną, a więc nie tylko religia wpływała na ten proces, ale również proces ten był 
zasadniczym kontekstem, w ramach którego kształtowała się owa religia amerykańska. 
Ponadto, wyróżnienie tu różnych płaszczyzn oddziaływania jest zabiegiem sztucznym, 
dokonanym wyłącznie dla celów analitycznych. Jest sprawą oczywistą, że w życiu 
społecznym następuje krzyżowanie się tych płaszczyzn i np. kulturowe aspekty religii 
wpływają na społeczne aspekty świadomości narodowej, czy też społeczne aspekty religii 
na kulturowe aspekty świadomości, a także dochodzi do,krzyżowania się wpływów w 
ramach aspektów kulturowych i społecznych (np. wiedza religijna wpływa na kształt
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mitów narodowych, czy też np. uczestnictwo w praktykach religijnych na przestrzeganie 
ogólnoamerykańskich zasad mora!nych|. I ostatnia uwaga: prócz roli funkcjonalnej w 
stosunku do amerykańskiego procesu narodotwórczego, a w tym do procesu kształtowa
nia się amerykańskiej świadomości narodowej, religia w Stanach oddziaływała również 
dysfunkcjonalnie i aiunkcjonalnie wobec tych procesów. Do oddziaływań dysfunkcjonal
nych zaliczyć można wszystkie konsekwencje istniejących zróżnicowań doktrynalnych, 
szczególnie tych. które włączane były do sfery ideologii grupowych. Afunkcjonalne wydają 
się natomiast te partykularne elementy czy cechy funkcjonujących w tym społeczeń
stwie systemów religijnych, które ani nie zostały włączone do ogólnoamerykańskiej 
kultury religijnej, ani też nie były wystarczająco ważne,by mogły odegrać rolę czynników 
dysfunkcjonalnych wobec procesu narodotwórczego. Sądzę jednakże, iż mimo tej 
afunkcjonalności czy dysfunkcjonalności, w ostatecznym rozrachunku stwierdzić można, 
iż religia amerykańska odegrała niebagatelną rolę, jako jeden spośród wielu czynników 
determinujących czy choćby modyfikujących amerykański proces narodotwórczy, a więc 
również proces kształtowania się amerykańskiej świadomości narodowej. W konsekwen
cji tego oddziaływania wśród elementów składających się na tę świadomość znaleźć można 
takie, które mają charakter irracjonalny czy też pozaempiryczny. Tego rodzaju elementy 
tc jednak nie tylko wynik oddziaływania religii, ale również innych irracjonalnych form 
myślenia pojawiających się w ramach szeroko pojętej świadomości społecznej narodu 
amerykańskiego, a więc takich jak przesądy, stereotypy czy uprzedzenia oraz ich 
irracjonalne uzasadnienia. Badanie ich wpływu na proces kształtowania się amerykańskiej 
świadomości narodowej wykraczałoby jednak poza ramy wyznaczone celem zaplanowa
nej analizy.



Dorota Boruta

STEFAN CZARNOWSKI -  SOCJOLOG RELIGII

„W śród współczesnego pokolenia uczonych polskich, i nie tylko polskich, Stefan 
C zarnow ski zajm ow ał miejsce napraw dę wyjątkowe. R ozpiętość jego zainteresow ań 
naukow ych przy wyjątkow ej ich czystości — powiedziałbym , że zupełnej bezinteresow
ności — i pozytyw na wiedza w tak  rozm aitych dziedzinach, o p a rta  n a  fenomenalnej 
pamięci, zadziwiały każdego, z kim  się stykał ten historyk, socjolog, filozof w klasycznym  
znaczeniu tego słowa. W zetknięciu z nim  i jego dziełem nie mniej uderzała sam odzielność i 
głębia koncepcji, niezależność myśli, odrębność postaw y badawczej i oryginalność 
osiągniętych wyników. W  fizjonomii jego w ystępowało wyraźnie to, co było isto tą  jego  
psychiki: inteligencja w yjątkow o czujna i wrażliwa na wszystkie zjaw iska społeczne, na  
wszelkie procesy przem ian w tej dziedzinie, i wiecznie, gorączkow o bijące tętno napięcia 
zainteresow ania naukow ego.”

(M arceli H an d elsm an )1

Stefan C zarnow ski należał d o  ścisłej czołówki socjologów polskich pierwszej genera
cji: tworzyli ją  m.in. Ludw ik Krzywicki, F lo rian  Znaniecki, Jan  St. B ystroń. Był więc 
jednym  z w spółtw órców  polskiej socjologii. Reprezentow ał typ uczonego — hum anisty: 
zaangażow anego społecznie, aktyw nego politycznie, krytycznego i twórczego w m yśleniu i 
działaniu.

U rodził się 1 września 1879 r. w Kroczewie, w bogatej rodzinie ziem iańskiej. Po  
ukończeniu gim nazjum  realnego w W arszaw ie w 1897 roku, odbył roczną służbę w 
carskim  wojsku. S tudia wyższe rozpoczął w 1898 roku  w Berlinie zajm ując się socjologią, 
ekonom ią i h isto rią  społeczno-gospodarczą. W  Berlinie działał w kole młodzieży polskiej 
„Techne” . Z a tę działalność został n a  k ró tk o  uwięziony, a następnie usunięty z Berlina.

W 1902 roku  przeniósł się do  Paryża, gdzie studiow ał przede wszystkim socjologię 
pozostając pod wpływem Em ila D urkheim a. Był zdecydow anym  zwolennikiem  „ n aro d o 
wej dem okracji” i czynnym  członkiem  Zjednoczenia M łodzieży Polskiej. O d  rewolucji 
1905 roku  rozpoczął się przełom  w św iatopoglądzie politycznym  C zarnowskiego. W  1912 
roku  przyłączył się do  tzw. secesji, k tó ra  opuściła Ligę N arodow ą. O d tąd  pozostaw ał w 
orbicie ruchu niepodległościowego i społecznie postępow ego, k tó ry  wywierał pow ażny 
wpływ n a  młodzież.

1 M arceli Handelsman — Przemówienie wygłoszone nad grobem prof. S. Czarnowskiego 3 1 X II1937 r., w: 
S. Czarnowski — Dzieła t .V , s. 166.
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Po powrocie do Warszawy w 1912 roku poświęcił się całkowicie działalności 
publicystycznej. Redagował „Tygodnik Polski” reprezentujący ideologię postępowo- 
-niepodległościową. Zamieścił tam liczne artykuły i recenzje, spośród których na 
podkreślenie zasługuje artykuł pod tytułem „Socjologiczne określenie faktu religijnego”. 
Była to pierwsza próba podjęcia badań socjologicznych w dziedzinie życia religijnego oraz 
potraktowania zjawisk religijnych w sposób naukowy.

Publicystyka Czarnowskiego z lat 1912-1914 świadczy o jego przemianach świato
poglądowych, o kształtowaniu się nowej postępowej ideologii niepodległościowej, której 
uosobieniem stała się późniejsza działalność polityczna.

Zgodnie z przyjętą ideologią Czarnowski wstąpił w 1915 roku do Legionów, był 
aresztowany w 1916 przez władze niemieckie i osadzony w Cytadeli warszawskiej. Oprócz 
tej przerwy przez cały okres okupacji niemieckiej pracował w Departamencie Wojskowym 
NKN 2 w Piotrkowie, był instruktorem w szkole podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej, 
później wykładał geografię wojskową w Sztabie Generalnym. W 1923 roku opuścił wojsko.

W 1919 r. ukazała się jego praca pod redakcją E. Durkheima „Kult bohaterów i jego 
społeczne podłoże”.

W 1923 r. objął katedrę religioznawstwa w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, 
podejmując po raz pierwszy na wyższej uczelni poważne badania w zakresie tej 
zaniedbywanej dziedziny nauki.

Już w pierwszym roku akademickim 1923/24 ogłosił „Wstęp do religioznawstwa” oraz 
wykład monograficzny pt. „Religie Celtów, Germanów i Słowian”.

Oto dalsze jego wykłady:
1924/25 „Typy główne systemów religijnych”

„Świat zmarłych w wierzeniach i obrzędach Europy” .
„Kulty Półwyspu Apenińskiego przed okresem hellenistycznego synkretyzmu” 

1925/26 „Wstęp do religionistyki: świętość i jej realizacja w czasie i przestrzeni oraz mit i 
obrzęd”
„Święta okresowe w Europie Środkowej”
„Kulty bohaterskie w związku z dramatem świątecznym”

1926/27 „Teoria obrzędów ruchomych, w szczególności ofiarnych”
„Teoria obrzędów słownych, w szczególności modlitwy”
„Historia cywilizacji”

1927/28 „Kulty rolne”
„Kulty domowe, rodowe i rodzinne w Europie”

1930/31 „Historia kultury (wieki średnie)”
„Historia kultury (czasy nowożytne)”
..Zarys historii wielkich idei społecznych od Augustyna do połowy wieku XIX”

Po uzyskaniu w 1926 r. habilitacji na Uniwersytecie Warszawskim Czarnowski musiał 
długo czekać na otrzymanie katedry kultury. Niechętny, wręcz wrogi do niego stosunek 
władz ministerialnych i uniwersyteckich wynikał z uprawianej przezeń dyscypliny 
naukowej oraz z wyznawanych radykalnych poglądów politycznych. Dopiero w 1930 r.

2 Naczelny Komitet Narodowy.
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został m ianow any profesorem  nadzw yczajnym  Uniw ersytetu W arszawskiego, uzyskując 
ka ted rę  historii kultury . Znacznie wcześniej w 1924 roku  został pow ołany n a  członka 
Institu t Franęais de Sociologie i zaproszony na cykl wykładów do  Paryża, jak o  wybitny 
celtolog i historyk religii.

N a  IV M iędzynarodow ym  Kongresie H istorii Religii, k tó ry  odbył się w 1923 roku  w 
Paryżu, wygłosił referat pt. „Podział przestrzeni i jej ograniczenia w religii i m agii” .

W  swych dociekaniach religioznawczych C zarnow ski korzystał z  niezwykle bogatego 
m ateria łu  porów naw czego. U m iał trafnie zauważyć wspólne i różne elem enty tych zjawisk 
w  czasie i przestrzeni. Sięgał często do  najodleglejszych ku ltu r i wierzeń religijnych.

N a V Kongresie H istorii Religii w 1929 roku  wygłosił referat pt. „Bóg stworzyciel w 
kosm ogoniach polinezyjskich”.

Stefan C zarnow ski m ocno zaangażow ał się także w polskim  ruchu wolnomyśliciel- 
skim , co w ynikało z podejm ow anych przezeń badań religioznawczych. Brał żywy udział w 
pracach Polskiego Zw iązku Myśli W olnej wygłaszając odczyty i w chodząc w skład władz 
naczelnych. N a  wiele trudności w życiu i pracy naukowej naraziło  go w ystąpienie z 
K ościoła Rzym skokatolickiego.

Pierwszy odczyt Stefana C zarnow skiego pt. „W olna myśl, a k u ltu ra  robo tn icza” odbył 
się 29 stycznia 1931 roku  w Kole W arszawskim  PZ M W  i wywołał duże zainteresow anie 
słuchaczy.

N a kursach d la p ionierów  Myśli W olnej zorganizow anych przez PZ M W  wygłosił w 
1932 roku  wykład pt. „H istoria  porów naw cza religii i jej znaczenie społeczne” .

D uże zainteresow anie wywołała także prelekcja, wygłoszona w 1933 roku pt. „Tzw. 
obecny kryzys religijny” — wskazał tam  C zarnow ski na  zm iany zachodzące w środow isku 
wiejskim. P roblem atykę tę podjął także w studium , które ukazało się na łam ach 
czasopism a „W iedza i życie” pt. „K u ltu ra  religijna wiejskiego ludu polskiego” .

Kolejne odczyty w Kole W arszaw skim  PZ M W  to: „N arodziny  niedow iarstw a i 
wolnom yślicielstwa” oraz  „W arunki pow staw ania prądów  religijnych w śród ludności 
pracującej” .

N a VI Zjeździe D elegatów  K ół PZ M W  w W arszawie w 1936 roku, C zarnow ski został 
w ybrany d o  Z arządu  G łów nego, a  po  jego ukonsty tuow aniu  się pow ierzono m u także 
funkcję wiceprezesa Związku.

W  latach 1929-1931 należał do  PPS, a następnie uczestniczył w jednofrontow ym  ruchu 
antyfaszystowskim . W ydaw ał jednodniów kę pt. „Sierpień 1932” i w spółpracow ał z 
zespołem  redakcyjnym  czasopism a „K o lum na” (1934-1935).

N a  VII M iędzynarodow ym  K ongresie N auk  H istorycznych w W arszawie w 1933 roku 
wygłosił referat zaty tu łow any „R eakcja kato licka w Polsce w końcu XVI i na  początku  
XVII wieku”.

W artyku łach  rozsianych po czasopism ach, a zebranych pośm iertnie w tom  pod 
tytułem  „ K u ltu ra ”, C zarnow ski podejm ow ał i uzasadniał n a  licznych przykładach 
problem atykę narodzin  wielkiej ku ltury  w dziejach ludzkości; przyjęcie ku ltury  obcej; 
przetrw anie i odnow ienie ku ltu ry  oraz  pow stanie nowej jej formy.

N ależał d o  zastępu intelektualistów , k tó rzy  zdecydow anie przeciwstawili się wszelkim 
p róbom  faszyzacji życia w Polsce. W  Zw iązku N auczycielstwa Polskiego pow ierzono
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Czarnowskiemu przewodnictwo Sekcji Szkół Wyższych. Sekcja ta zorganizowała akcję 
przeciwko wybrykom antysemickim i „gettu ławkowemu” na wyższych uczelniach.

Do końca życia był czynny i reagował na wszelkie przejawy życia społeczno
-politycznego. 29 grudnia 1937 roku, w pełni sił twórczych zmarł na atak serca.

W dziejach polskiego ruchu wolnomyślicielskiego zajął miejsce szczególne jako 
wybitny religioznawca i nieustraszony działacz społeczny.

„Czarnowski był zdecydowanym współuczestnikiem ruchu wolnomyślicielskiego, 
racjonalistycznego, laickiego i przeciwnikiem kompromisu z przesądem religijnym w 
dziedzinie wychowania i organizacji społecznych — pisze o nim Tadeusz Kotarbiński — 
Zarazem jednak pełen był zrozumienia dla naiwnych form religijnych, w których się 
wyraża duchowość człowieka prostego i poprzez które utrzymuje się w grupach 
społecznych więź gromadzka i swoisty styl życia. Z osobliwą predylekcją studiował objawy 
kultu herosów i świętych popularnych i mawiał, że jest przyjacielem wszystkich bogów”.3

Stwierdzić można, iż zainteresowania Czarnowskiego oscylowały wokoi czterech 
zasadniczych grup problemów:

I. problemy metodologiczne;
II. problemy dotyczące dziejów ideologii i filozofii społecznej; .

III. problemy socjologii poznania;
IV. problemy kulturoznawcze.

Wśród swych zainteresowań kulturą i jej dziejami, wiele miejsca poświęcił zagadnie
niom religii, a jego osiągnięcia w tej dziedzinie wydają się należeć nie tyle do przeszłości, co 
do przyszłości polskiego religioznawstwa. Uwagi Czarnowskiego o socjologicznej funkcji 
religii, integrującym wpływie kultu, związku struktury grup społecznych i zróżnicowań 
społecznych z charakterem tegoż kultu, określenie pewnego typu autorytetu religijnego 
jako odpowiednika wartości przyjętych przez zbiorowość — należą do najważniejszych 
obecnie poruszanych zagadnień socjologii religii.

Należałoby więc w tym miejscu przyjrzeć się dokładniej zaproponowanym przez 
Stefana Czarnowskiego rozwiązaniom szczegółowych kwestii refleksji nad religią.

I. Określenie faktu religijnego.

Każdy człowiek działa jako członek pewnej zbiorowości, a w związku z tym wszystko 
co ludzkie musi być traktowane jako społeczne (ma bowiem naturę zjawiska społecznego). 
Uwaga ta dotyczy wszystkich dziedzin zajmujących się człowiekiem i jego wytworami jak 
religia, moralność, prawo.

Fakty społeczne, wg Czarnowskiego, są uwarunkowane istnieniem zbiorowości 
ludzkiej, a on sam definiuje je w następujący sposób: „Społecznym jest każdy fakt, który w 
swym powstaniu, przebiegu lub wyniku uwarunkowany jest istnieniem zbiorowości 
ludzkiej”.4 Definicja ta jest niezwykle szeroka i wprowadza w zakres socjologii faktycznie 
całokształt życia społecznego.

3 S. Czarnowski — Wybór pism socjologicznych, red. J . Sztumski, W-wa 1982, s .57 .
4 Tadeusz Kotarbiński — Wybór pism, wyd. PW N , W-wa 1958. t. II, s.906.
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Fakty  społeczne występują w stosunku do  jednostk i jak o  zew nętrzne i obiektywne, ich 
występowanie wykazuje objaw y swoistego rodzaju  przym usu. Ź ródłem  tych faktów  jest 
społeczeństwo, k tó re  wg Czarnow skiego nie jest redukow alne jedynie do  relacji między 
jednostkam i lecz m a byt od jednostek  niezależny i rządzi się swoistym i prawam i.

Z aproponow ał on odm ienny sposób podejścia do  kwestii religii, uznając zjawiska 
religijne za sw oistą kategorię faktów  społecznych podlegających ogólnym  uw arunkow a
niom , k tórych  źródłem  jest zbiorow ość.

Niewłaściwe są, wg C zarnow skiego p opu larne  ujęcia określające religię jak o  stosunek 
człowieka do  Boga lub bogów, wszak istnieją religie (np. buddyzm , czy wyznaw any w 
Indiach dżainizm) „ateistyczne”, nie posiadające w yobrażenia bóstw a. Niewłaściwe są 
także próby ujęcia religii jak o  formy ludzkiego poznania  (p róba  ujęcia tego, czego rozum  
zgłębić nie może). Czyż jed n ak  ludzie pierw otni zdawali sobie sprawę z możliwości 
naturalnego  w yjaśniania zjawisk?

Kwestii tej nie wyjaśnił także ew olucjonizm  i genetyczna analiza religii. Zasadniczym  
ich błędem  jest założenie identyczności ludzkiej um ysłowości i jednorodności praw  
rozwoju. Przesłanki identyczności psychiki człowieka, wspólnego początku  grup ludzkich 
i tożsam ości w arunków  życia społecznego są, wg C zarnow skiego, wręcz niemożliwe, albo 
m ałopraw dopodobne. Treść zjawisk religijnych jest zm ienna w rozm aitych społeczeń
stwach, a także w faktach jednego system u religijnego. Przyczyną błędów większości 
stanow isk jest usiłowanie ujęcia „od razu ” treści zjawisk religijnych, co w związku z 
powyższym  założeniem  jest niemożliwe.

Ż ad n a  z poprzednich  koncepcji nie ukazyw ała relacji pom iędzy religią a  społeczeń
stwem. U czyniła to  dopiero  teoria  Em ila D urkheim a i zespołu badaczy, skupionych wokół 
„L ’Annee Sociologique”. Szkoła ta ujęła religię kom pleksow o, ja k o  zespół wierzeń i 
p raktyk. W skazała n a  niezm ienny elem ent wszelkich wierzeń religijnych, m ianowicie na 
ich obowiązkowość. F a k t religijny jest ze swej n a tu ry  faktem  społecznym, stąd  obow iązu
jący  charak ter m ają  w ierzenia i praktyki, a  nie tylko norm y postępow ania. W  ten sposób 
zdoby to  kryterium  form alne d la  w yodrębnienia zjaw isk religijnych spośród innych faktów  
natu ry  m oralnej czy prawnej.

Obow iązkow y ch arak te r wierzeń m a swe ź ród ło  w społeczeństw ie (jest to  pod p o rząd 
kow anie się jednostk i woli grupy). Psychologia indyw idualna nie m oże dopom óc nam  w 
wyjaśnianiu zjawisk religijnych. Życie religijne jednostek  k ształtow ane jest przez p rzedsta
wienia zbiorowe. Jedynie społeczeństwo m oże narzucać jednostce  z tak ą  siłą wierzenia 
religijne. Siły, k tó rym  podlega wierzący są pochodzenia społecznego. W yobrażeniom  
w ytw arzanym  przez zbiorow ość przysługuje cecha świętości.

T ak więc przyczyny zjawisk religijnych należy szukać w na turze  społeczeństw  
uw arunkow anej zm ianam i społecznymi, a nie w uniwersalnej na tu rze  ludzkiej. Ź ródłem  
faktów  religijnych nie jest doświadczenie osobnicze, są one narzucane z zew nątrz ja k o  
przedm iotow e, m ają  transcendentalny charak ter. Pom im o tego, że jednostka  m oże nadać 
swym wierzeniom  p iętno osobiste, ostatecznego ich wyjaśnienia należy szukać w faktach 
społecznych. '

W obec tego n au k a  o religii (Czarnowski nazw ał ją  religionistyką) musi analizow ać 
w arunki istnienia społeczeństw. Religia jest według niego czynnikiem  społecznym
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szczególnie istotnym dla istnienia zbiorowości. Obrzędy religijne, dogmaty, nakazy 
traktował jako funkcjonalne wytwory świadomości zbiorowej.

Przedmiotem religionistyki miało być „życie religijne”. Kategorię tę wprowadził na 
użytek własnych badań. Religię w ogóle traktował jako pewnego rodzaju abstrakcję. 
„Życic religijne" było relatywizacją religii do określonego terenu, czasu, określonej 
zbiorowości.

Zjawiska religijne były, wg Czarnowskiego, niezwykle dynamicznymi, podlegającymi 
zmianom i przekształceniom. Jest to widoczne zwłaszcza w procesie rozszerzania się religii 
na nowe ludy. Religia chce „urobić” nową społeczność do wzoru, który niesie, lecz 
zbiorowość posiada własne wartości, instytucje, nawyki, wyciska więc swe piętno na religii. 
Może nawet dokonać pewnego jej przekształcenia.

Inną szczegółową kwestią, którą zajął się Czarnowski w swych rozważaniach nad 
religią było:

II. Zagadnienie przestrzeni w religii i magii.

Czarnowski podjął tu problem, któremu poświęcili już wiele uwagi H. Hubert i 
M. Mauss, a który to zaliczyć jednocześnie można do socjologii poznania, były to bowiem 
także rozważania nad społecznym uwarunkowaniem ludzkiego myślenia.

Według Czarnowskiego wyobrażenia o przestrzeni mają swój sens nie tylko prawny, 
ale i religijny. Kształtują te wyobrażenia zjawiska religijne. Pewne elementy przestrzeni 
pełnią różne role w odniesieniu do religii. Podział przestrzeni w religii nie jest zwykłym 
podziałem w sensie ilościowym, lecz jest podziałem na elementy różne jakościowo. 
Wydzielona przestrzeń układa się w sfery koncentryczne. Każda z nich pełni określone 
funkcje w stosunku do świętości i zamieszkującej tę przestrzeń zbiorowości. Przestrzeń ta 
zostaje wydzielona z reszty świata w sensie prawnym i religijnym. Świat występuje tam 
podzielony na dwie przeciwstawne części: teren życia powszedniego i sakralnego.

W ydzielona z reszty świata przestrzeń jest „przestrzenią jedności religijnej”. Obszar ten 
otoczony granicą staje się siedliskiem osobnego kultu. W swoisty sposób kształtuje się w 
jego obrębie życie religijne. Czynności religijne tam dopełniane, wyłącznie jemu właściwe, 
kształtują jego „indywidualność przestrzenną”.

Z jednej strony wewnątrz tego obszaru występuje teren życia powszedniego, gdzie 
świętość przejawia się poprzez obrzędy, pozwalające zawładnąć duchowymi siłami na 
użytek człowieka. Z drugiej strony granicy, mającej charakter sakralny, występuje 
dziedzina świętości niezorganizowanej, gdzie występują zjawiska tajemnicze, nad którymi 
nie można zapanować. Mogą tam przebywać tylko ci, którzy obdarzeni są magiczną siłą 
(np. czarownik). Przy bezpośrednim obcowaniu z występującymi tam duchami możliwe 
jest osiągnięcie wtajemniczenia. Tam też w czasie święta udaje się cała grupa, by odnowić 
swą „moc sakralną”.

Sytuacja taka zachodzi najwyraźniej w małych grupach, które są oddzielone od 
ludności odmiennej terenami nie zamieszkałymi (pustynie, góry).
. Jeśli dane terytorium, dana terytorialna jednostka religijna ulega podziałowi, to 
podział ten, mimo iż daje początek nowym organizacjom religijnym, nie pociąga zaniku 
poprzedniej całości. Czarnowski ilustruje tę właściwość następującym przykładem: „W
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Rzymie znajduje się tyleż larów  m iejskich, ile m iasto  liczy dzielnic, a oprócz tego każdy 
vicus (ulica) m a swoje lary. Ale lary poszczególnych vicorum  nie m ają nic wspólnego z 
laram i dzielnic, te zaś nie naruszają  w najm niejszym  stopniu  ku ltów  larów  m iasta”.5 
P odobnie  w chodząc w skład szerszej całości dan a  tery to rialna  jednostka  religijna 
zachowuje dotychczasow e znaczenie. „Bóstwa danego obszaru  są identyczne z samym 
obszarem , są ucieleśnieniem jego n iepodzielności”.6

W  obrębie tak  wydzielonej, terytorialnej jednostk i przestrzeni religijnej występuje 
pewna organizacja i s truk tu ra , nazw ana przez C zarnow skiego „organizacją św iętości”. 
Jednostka  ta  rozpatryw ana  sam a w sobie jest izolowana. Stanow i ona środek św iata i jest 
z niego wydzielona. W ystępuje w niej miejsce święte (gdzie odpraw ia się czynności 
religijne) ściśle wydzielone z jednostk i terytorialnej, podobnie  jak  ona z reszty świata. 
Przestrzeń pom iędzy miejscem świętym a granicą stanowi miejsce zam ieszkania, tery to 
rium  życia powszedniego. Świętość koncen tru je  się na granicy tery torium  i w miejscu 
świętym, gdzie występuje największe nasilenie rytualnych czynności, m ających na celu 
zjednanie sił duchow ych lub zapanow anie nad nimi. W ten sposób niebezpieczne moce 
duchow e są usuw ane z terenu powszedniego życia.

Zajm ując się zagadnieniem  przestrzeni w religii i magii, C zarnow ski przeanalizow ał 
zjawisko sakralnego podziału na  s trony  św iata i kierunki: gó ra  i dół.

K ierunki te, obok zasadniczych stron  św iata były według C zarnow skiego siedzibą 
pewnego rodzaju  duchów  i stanow iły miejsce przejaw iania się pewnych mocy. „W  wielu, 
jeśli nie we wszystkich kulturach , ruch pionow y przedstaw ia się jako coś zw iązanego z 
następow aniem  po  sobie pokoleń, a  stosunki m iędzy niebem  i ziem ią (lub otchłanią) jak o  
akty, k tó re  są źródłem  życia ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego” 1 — twierdzi C zarnow 
ski. W  wierzeniach religijnych C hin tym  k ierunkom  odpow iadają  dw a pierw iastki 
stanow iące całość: Yin — to  ziemia, w oda, pierw iastek żeński i dolny, a  Yang — to  niebo, 
pierw iastek męski, czynny. Jest to  według C zarnow skiego przykład sym boliki w ystępują
cej dość powszechnie w różnych religiach.

Religia spełnia isto tną  rolę w stw arzaniu i podtrzym yw aniu więzi społecznej. Najwięcej 
swej uwagi poświęcił C zarnow ski roli kultu, jak o  tej stron ie  religii, k tó ra  spełnia rolę 
integrującą.

III. K ult bohaterów  i jego społeczne podłoże. Święty Pa tryk  boh a te r narodow y Irlandii.

Stefan C zarnow ski podejm ow ał niezwykle szerokie analizy porównawcze. Przykładem  
zastosow ania m etody historyczno-porów naw czej jest p raca o św. Patryku. Przeprow adze
nie tak  szerokich analiz pozwoliło au torow i n a  sform ułow anie twierdzeń wykraczających 
poza  ram y badanej społeczności. Z budow ał on  koncepcję bohatera , ja k o  wyraziciela i 
przedstawiciela grupy społecznej. K ult bohatera  rozpatru je  w jego  społecznych funkcjach 
zrelatyw izow anych do grupy, której przedstawicielem  jest bohater.

5 S. Czarnowski -  Podział przestrzeni i jej rozgraniczenie w religii i magii, D zieła, t. III, s. 224.
Tam że — s. 224.

7 S. Czarnowski — Góra i dół w system ie kierunków sakralnych, Dzieła, t. III, s. 237.
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Czarnowski sformułował definicję bohatera, choć sam twierdzi, że jest ona niezwykle 
prowizoryczna i aby ją sformułować ostatecznie trzeba by podjąć szczegółowe badania 
wszelkich możliwych kultów, legend i mitów. „Bohater jest to człowiek, który w sposób 
obrzędowy przez zasługi swego życia i śmierci zdobył moc działającą właściwą grupie lub 
sprawie, której jest przedstawicielem i której podstawową wartość społeczną uosabia”.8 
Tak więc bohater jest wcieleniem jakiejś wartości. Wartość ta jest pochodzenia 
społecznego i ma charakter ponadjednostkowy.

Bohater pełni pewną funkcję wobec grupy, którą reprezentuje, „jest wybranym 
przedstawicielem jakiejś grupy lub sprawy. Jest przedstawicielem w pewnym, określonym 
znaczeniu. Wciela samą zasadę ustroju grupy. Dzięki bohaterowi grupa utwierdza się jako 
zbiorowość ludzka, a jednocześnie bohater wyobraża prawa grupy do tego, w czym 
upatruje ona rękojmię swej trwałości”.9

Wartość, uosabiana przez bohatera, posiada doniosłe znaczenie dla funkcjonowania 
grupy. Dlatego też grupa ta i społeczeństwo wywierają nacisk w kierunku akceptacji tej 
wartości i sankcjonują zachowania prowadzące do jej realizacji. Wartość ta ma funkcję 
utrwalania więzi grupy społecznej.

Za podstawę kultu, w którego społecznych ramach funkcjonują bohaterowie, Czar
nowski uważa wyobrażenia. Wskazuje na dwa źródła tych wyobrażeń; jednym z nich jest 
religia. W wyobrażeniach o bohaterach, powstałych na podłożu religijnym bohaterowie 
nazywani są świętymi. Słowo „bohater” odnosi się tu do oznaczenia zmarłych podniesio
nych do godności boskiej. Drugim źródłem wyobrażeń są grupy społeczne i instytucje o 
charakterze świeckim. Bohater jest tu świecki. Jest nim osoba, która przez czyn wyjątkowy 
(o znacznym rozgłosie), zdobyła sobie prawo do powszechnego podziwu. Bohaterami w 
takim rozumieniu mogą być: poeci, przywódcy, wielcy wodzowie.

Według Czarnowskiego te dwa określenia bohatera mają cechy wspólne, wyrastają ze 
wspólnego podłoża. Świętych interpretuje jako bohaterów, a więc jako wyobrażenia 
posiadające społeczną genezę. Wykazuje także, że kult bohatera wyrasta zawsze na 
podłożu mistycznych wyobrażeń. Ten mistyczny charakter wyobrażeń wyraża 
się w sposobie stawania się bohaterem. Czarnowski wskazuje na fakt, że ma to zawsze 
charakter obrzędowy. Sposobem takim może być sen: postać pojawiająca się we śnie 
dopomina się o kult dla siebie, a osoba śniąca czyni początek tego kultu, ogłaszając swe 
przeżycia senne.

Bohater uosabia zawsze jakąś wartość, może to być wartość należąca do określonej 
grupy społecznej. Stając się więc członkiem jakiejś grupy, przyjmujemy kult bohatera 
uznawanego przez tę grupę za swój. Będąc członkiem narodu zobowiązani jesteśmy 
oddawać cześć bohaterom narodowym. Swobodę w wyborze bohatera „własnego” mamy 
jedynie w tych sferach, które są nieistotne z punktu widzenia członkostwa w grupie, np. w 
imperium rzymskim, bogów można było wybierać sobie dowolnie, nie wolno było jednak 
uchylać się od kultu cesarza — tak ilustruje tę zasadę Czarnowski. Można więc sądzić, że 
tym bardziej obowiązujący staje się kult bohatera dla członków danej grupy, gdy

8 S. Czarnowski — Wybór pism ..., cyt. wyd., s. 233.
9 T am ie -  s. 217.
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potrzebny jest do  u trzym ania  jej spoistości. T ak więc h ierarchia  bohaterów  podyktow ana 
jest społeczną struk tu rą .

Czarnow ski w yróżnił trzy typy bohaterów  ze względu na rodzaj grup, k tó re  ich tworzą, 
a  są  to : bohaterzy  narodow i, państw ow i i lokalni. Typy te m ają  obrazow ać rozwój więzi 
społecznej w społeczeństw ach różnego typu.

Bohaterow ie są zawsze ludźmi. Posiadają  bowiem  ludzką naturę . D okonując  b o h a te r
skiego czynu p o k onu ją  ludzkie słabości, d o k onu ją  m oralnego wyboru.

C zarnow ski z in terpretow ał św. P a tryka  ja k o  bohatera, wykluczając jego  boskie 
pochodzenie. Przeciwstawił się w ten sposób tradycji religijnej, zgodnie z k tó rą  św. Patryk  
był wysłannikiem  boskim  na ziemię i przypisyw ano m u boskie pochodzenie.

Bohaterow ie jed n ak  różnią się od zwykłych ludzi (są ludźmi niezwykłymi). W yposażeni 
są  w w yobrażeniach w nadzwyczajne m ożliwości działania: siłę fizyczną, przebiegłość, 
odwagę, a także w m oc czynienia cudów. Możliwości te pojaw iają  się w nich, w skutek 
skupienia swych sił fizycznych i psychicznych na realizacji pewnego działania.

Posiadają  oni, obok  na tu ry  ludzkiej także boską. Pozw ala im  ona  podnieść się ponad  
przeciętność człowieczą, zdobyć silę po trzebną do  działania, dostrzec w artości, d la 
k tórych w arto  poświęcić swe siły życiowe. B ohaterow ie są więc także w zoram i m oralnym i, 
zachow aniem  swym reprezentując bądź potw ierdzając określone wartości m oralne, bądź 
wartości grupy, k tó rą  reprezentują. T ak więc, według słów Czarnow skiego „naw et 
występki i zbrodnie doczekały się heroicznej personifikacji” .10

W arunkiem  istnienia b o h atera  jest istnienie m itu czy legendy, stw orzonych przez 
pisarza, poetę czy hagiografa. In terp re tu ją  oni jed n ak  bardzo  dow olnie fakty związane z 
bohateram i, przedstaw iając ich życie ja k o  ciągłą realizację określonej wartości.

Czarnow ski dok o n a ł drobiazgowej analizy tekstów  dotyczących życia i działalności 
św. P atryka, jego  pism  oraz biografii, k tó re  stanow ią podstaw ę d la  rozpowszechnionej o 
nim  legendy.

N a  tej podstaw ie ustalić m ożna jego podróż misyjną i jego  ważniejsze dokonania: 
zaszczepienie chrześcijaństw a w Irlandii, stworzenie podstaw  organizacji kościelnej i 
oparcie jej o klasztory. M ożna określić także cechy jego osobowości. Jednak  o tym, że 
św. Pa tryk  stał się bohaterem  narodow ym , zdecydował, wg C zarnow skiego, istniejący w 
legendzie w ątek wyzwolenia. Pojaw ia się on w momencie, gdy św. Pa tryk  pokonuje tyranię 
dem onów  panoszących się w Irlandii i nękających ludzi, oraz gdy sam  Święty osiąga 
osobiste wyzwolenie, z niew olnika pogańskiego wodza stając się apostołem .

R eprezentuje więc wartości cenne d la  Irlandczyków  ja k o  grupy społecznej — jest 
nosicielem w artości wyzwolenia i wolności. W artości te są ak tualne do  w arunków  
społecznych Irlandii i przez to  on  sam  stał się bohaterem  narodow ym .

W ielką rolę przypisywał także C zarnow ski faktow i śmierci bohatera. Poświęcenie 
życia pełni funkcję potw ierdzania wartości. W  związku ze zm ianam i zachodzącym i w życiu 
społecznym  Irlandii, legenda o świętym P a try k u  przekształciła się, zasadnicza jed n ak  
wartość, k tó rą  reprezentow ał, pozostała niezm ienną.

10 Tam że — s. 215
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Tak więc każda grupa społeczna posiada swego bohatera, ze względu na doniosłą 
funkcję, jaką pełni on dla grupy. Reprezentuje wartość, która zawsze jest wartością 
społeczną. Jest moralnym wzorem członka grupy. Jego mit stanowi podstawę solidarności 
grupowej. Społeczny charakter kultu przejawia się w samym sposobie jego powstania. 
Nominacja na „bohatera” przebiega zawsze w obrzędowej formie, przyjętej przez grupę. 
Funkcjonowanie kultu sankcjonowane jest i podtrzymywane przez tradycję. Bohater 
może być niejako także pozbawiony swego stanowiska -  także aktem publicznym.

Kult bohatera jest podstawą tworzenia się więzi społecznej o ponad lokalnym 
charakterze.

* # *

Czarnowski mocno podkreślał rolę religii jako czynnika integracji społecznej. Rola ta 
ujawnia się także w tworzeniu pewnych form organizacyjnych, dla specjalnych czynności 
kultowych, np. procesje, pielgrzymki i odpusty. Podobną rolę spełniają miejsca kultu i 
skupienia świąteczne, gdy zbiorowość uświadamia sobie, że istnieje jako grupa.

Największą częsc w dorobku badawczym Stefana Czarnowskiego zajmują prace 
historyczne z zakresu religii, kultury i nauki. Specjalizacją zaś jego w badaniach nad 
historią religii była kultura Celtów.

W swych badaniach nad kulturą Czarnowski wiele uwagi poświęcił zjawisku jej 
ciągłości. Kultura, według niego, jest zmienna, co związane jest z wędrówką pewnych jej 
elementów (prześledził to na przykładzie wędrówki pewnych wątków religijnych). Takim 
wątkiem był np. wątek Heraklesa, wielokrotnie zmieniany i aktualizowany, w zależności 
od warunków społecznych czy charakteru zbiorowości. Był więc Herakles obrońcą ładu, 
prawa, porządku publicznego, czczono go jako przewodnika kupców i podróżnika, 
opiekuna żeglarzy i reprezentanta żołnierzy. Zmiana miejsca elementu kulturowego 
zmienia jednocześnie jego sens, role i znaczenie w życiu zbiorowym.

Do polskiej socjologii najwięcej wniósł szkic Czarnowskiego zatytułowany:

IV. Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego.

W pracy tej Stefan Czarnowski usiłuje wykazać, że życie religijne wsi polskiej 
ukształtował okres poddańczo-pańszczyźniany. „Doświadczenia własne i przekazane 
doświadczenie pokoleń chłopskich, które odeszły, przenikają do tych treści, które niesie ze 
sobą religia. Przenikając zabarwiają je i przekształcają na chłopski sposób, odpowiadający 
stanowi kultury ogólnej ludu wiejskiego, jego poglądom i wyobrażeniom, jego troskom i 
aspiracjom, jego formom bytowania”.11

„Katolicyzm — pisał Stefan Czarnowski — jest religią olbrzymiej większości ludu 
polskiego (...) ale w przedstawieniu naszego chłopa jest on w mierze o wiele większej 
polski niż powszechny, do tego stopnia, że gra rolę kryterium narodowości”.12 Utożsa

"  T a n ie  s. 390.
12 S . Czarnowski — Kultura, Dzieła, 1.1, s .91 .
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m iane są niejako pojęcia Polak i katolik . C zarnow ski nazyw a to nacjonalizm em  
wyznaniowym.

Stosunek ludu do  spraw  religijnych jest przede wszystkim  rytualistyczny. Religia jest 
niesłychanie uboga z p u nk tu  widzenia doktrynalnego. O brzędy są na przykład jedynie 
zespołem  gestów i formuł, potrzebnych i „świętych” , ale nie zawierają innej treści 
pojęciowej niż ta, k tó rą  nadaje im codzienna praca rolnika, jego  pojęcia i wyobrażenia.

W badanym  środow isku, szczególnie wyraźnie uw ydatnia się społeczny charak ter 
religii, k tó ra  jest elem entem  życia zbiorow ego. „W łościanin przestałby się czuć sobą, 
przestałby się czuć określonym  członkiem  określonej zbiorow ości, pełniącym  w niej 
określone funkcje, gdyby nie spełniał skrupulatn ie  tych czynności religijnych, k tó re  w tejże 
zbiorow ości są tradycyjne” .13

W funkcjonalnej zależności od życia religijnego publicznego pozostaje religijność 
pryw atna. Przybiera ona na intensywności, gdy słabnie tętno życia religijnego grupy jako  
całości. Jej przejawem  jest: zapisyw anie się do  bractw, intensyw ne spełnianie praktyk, 
noszenie m edalików , ślubowanie spełniania określonej czynności w zam ian za doznane 
łaski (dotyczy to niem al zawsze dziedziny m aterialnej — zdrow ia lub majątku).

Stefan C zarnow ski wskazał na proces ferm entacji duchowej, jak i zaznaczył się w 
okresie powojennym  na wsi polskiej. Pozostaw ał on w związku ze zm ianam i dokonujący
mi się w całym organizm ie narodow ym , a zapow iadał daleko idące przeobrażenia życia 
religijnego. Miały one następow ać w k ierunku jego  wydzielenia z całokształtu  życia 
zbiorow ego i pogłębienia doktrynalnego i etycznego.

* * *

Oceniając z perspektyw y lat życie i dzieło Stefana Czarnow skiego m am y podstaw y do 
tego, aby mówić o trwalej wartości jego do ro b k u  naukow ego. Zwłaszcza niewątpliwy 
wydaje się być jego wpływ w refleksji socjologicznej nad religią. Niezwykle cenne są jego 
uwagi o społecznym  charakterze religii, jej funkcjach, o zw iązku struk tury  grup 
społecznych z charakterem  religijnego kultu , o integrującej jego roli, a także rozw inięta 
przez niego p roblem atyka: rozwoju religii, p rzenikania pewnych jej wątków  czy religijnoś
ci wiejskich społeczności lokalnych.

W  literaturze obcej największe znaczenie przypisyw ano opracow aniom  C zarnow skie
go dotyczącym  historii ku ltury  i religii (pracom  o św. Patryku  i przestrzeni religijnej).

W szystkie te zagadnienia znalazły kontynuację w pracach: St. Ossowskiego, 
J. C halasińskiego, S. N ow akow skiego, W. Piwow arskiego i E. C iupaka.

„Bogactw o i am bitność problem atyki, konkretno-h isto ryczna m etoda badaw cza, 
szeroki zakres horyzontu  naukow ego, dydaktyczne niemal walory ukazyw ania złożoności 
nawet najdrobniejszych zjawisk życia społecznego, pom ysłowość badawcza, śm iałość 
skojarzeń, wielkie um iłowanie tradycji i ku ltu ry  ludzkości — wszystko to  czyni twórczość 
Stefana Czarnow skiego jedyną w swoim rodzaju” .14

13 S. Czarnowski — Wybór pism ..., cyt. wyd., s. 398.
14 Posłowie Niny Assorodobraj w: S. Czarnowski — Dzieła, t. V, s. 156.
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Kazimierz Urban

A kadem ia E konom iczna 
w K rakow ie

DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNO-OBYWATELSKA 
NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁÓW 
I ZWIĄZKÓW RELIGIJNYCH 

JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁDZIAŁANIA 
ORGANIZACJI WYZNANIOWYCH Z PAŃSTWEM 

W POLSCE LUDOWEJ *

Koncepcja w spółdziałania Kościołów i Związków religijnych z socjalistycznym  
państw em  nie znalazła szerszego odbicia ani w literaturze m arksistow skiej, ani tym 
bardziej w praktyce społeczno-politycznej.1 Świadczyć to może zarów no o niedostatkach 
teorii m arksistow skiej, jak  i b raku szerszych prób  szukania rozwiązań w praktyce.2 
Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiw ać się w niesprecyzow aniu (jeśli idzie o 
badania  teoretyczne) leninowskich norm  polityki wyznaniowej, a to zasady jedności 
wierzących i niewierzących w realizacji założeń ustrojow ych, w odrzuceniu zasady 
neutralności św iatopoglądow ej socjalistycznego państw a i w niedopracow aniu teorety
cznym leninowskiej koncepcji rozdziału K ościoła i religii od państwa.

W spółdziałanie jest, jak  się wydaje, elem entem  składowym  tych trzech grup p roblem o
wych składających się na bardzo de likatną  i zarazem  doniosłą sferę działania państw a, 
jak ą  jest szeroko rozum iana polityka wyznaniowa. Jest ono również determ inow ane 
szeregiem szczegółowych okoliczności i kwestii, począwszy od koncepcji polityki wyzna
niowej danego państw a (a raczej szczegółowego m odelu w obrębie wersji leninowskiej), 
poprzez układ  stosunków  wyznaniowych i ich specyfikę, a skończywszy na kulturze

* Praca została wykonana w 1982 r. w ramach problemu resortowego „Współczesne i historyczne przemiany zjawisk 
religijnych i światopoglądowych w aspekcie teoretycznym, instytucjonalnym i społecznym” (R JN .I).

1 U żyto w opracowaniu zamiennie terminów Kościół, wyznanie, społeczność religijna itp., zdając sobie sprawę z 
trudności uściśleń terminologicznych. Por. bliżej Urban K., Nierzym skokatoliekie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej. 
Próba typołogii i klasyfikacji, Zeszyty Naukowe U J, Studia Religiołogica, z. 7, Kraków 1982, s .9 5  110.

2 Por. mJn. w polskiej literaturze: Dialog i współdziałanie, Warszawa 1970; M ysłekW ., Socjalizm i katolicyzm.
Polskie spotkania w dialogu, W arszawa 1979.
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politycznej społeczeństwa, czy naw et na założeniach religijno-spolecznych danego związ
ku wyznaniow ego.3

Przez współdziałanie należałoby rozum ieć (bowiem term in ten nie został zadow alająco 
zdefiniowany) sta łą  dyspozycyjność afirm acyjno-aktyw ną związków religijnych i ich 
kierow nictw  wobec form ułow anych i realizowanych przez socjalistyczne państw o progra
m ów w szeroko rozum ianej sferze społecznej i politycznej. T rzeba przy tym  uwzględnić 
kryterium  trwałości tej dyspozycyjności, wykluczyć kon iunkturalizm  ze strony  związków 
religijnych jak  i państw a, wreszcie wykluczyć presję adm inistracyjną władz państwowych 
na kierow nictw a kościelne w k ierunku kształtow ania  pożądanych postaw .

U w zględniając kryterium  trwałości, a także i pozostałe, trzeba stwierdzić, iż idea 
w spółdziałania w historii socjalistycznej polityki wyznaniowej nie notu je zbyt wielu 
przykładów .4 W Polsce została  ona  w yeksponow ana dopiero  w 1976 roku  i wzbudziła 
zresztą wiele kontrow ersji w różnych środow iskach.5 W ydaje się, że taki stan  rzeczy został 
uw arunkow any rozpow szechnioną ideą jedności wierzących i niewierzących w budowie 
ustro ju  socjalistycznego. Te dwie jednak  norm y nie są i nie były tożsam e, przynajm niej w 
praktyce. Stąd m.in. wypływa zasadność podjęcia tem atu, ograniczonego jednak  do 
n iektórych nierzym skokatolickich związków religijnych działających w Polsce. Bowiem 
bliższe badan ia  pozw alają w skazać na w ydarzenia i sytuacje w ich działalności, wchodzące 
w zakres wyżej zdefiniow anego w spółdziałania, m im o iż hasło to  nie m iało szerszego 
praw a obywatelstwa, a w 1976 roku  zostało  zaadresow ane jedynie do  Kościoła 
R zym skokatolickiego i jego kierow nictw a. O dm iennie przedstaw iała się jednak  sytuacja 
w yznaczona tytułem  opracow ania.

Mniejszości religijne w naszym  kraju nie są zbyt liczebne, gdyż skupiają ok. 630 tys. 
wiernych 6. Stanow i to  zaledwie ok. 1,7% ogółu ludności. W  przeważającej większości są to 
społeczności małe, poniew aż jedynie cztery z nich liczą powyżej 20 tys. wyznawców (Polski 
Autokefaliczny Kościół Praw osław ny, Kościół Ew angelicko-Augsburski, Kościół Polsko- 
katolicki, S tarokato licki Kościół M ariawitów). W porów naniu  do  K ościoła R zym skoka
tolickiego nu polskiej m apie wyznaniowej nie odgryw ają istotniejszej roli. Również ich 
stan  posiadania nie jest zbyt wielki. W ażniejsze dane: obiekty sakralne, duchowni i 
jednostk i organizacyjno-kościelne prezentuje poniższe zestawienie. T rzeba też podkreślić, 
iż w przeważającej większości są to  w yznania d iaspory, z reguły w topione w żywioł 
rzym skokatolicki. Jedynie Kościół Praw osław ny posiada zw arte skupiska na Białostoc- 
czyźnie, a Kościół Ewangelicko-Augsburski na  Śląsku Cieszyńskim, a d o  niedaw na i na 
M azurach. M ówiąc o stanie posiadania  należy nadm ienić, iż n iektóre wyznania posiadają

•’ Pobieżną analizę stosunków państwowo-kościelnych w niektórych państwach socjalistycznych, głównie w płaszczy
źnie prawnej dał Staszewski M .T., Państwo a związki wyznaniowe w europejskich krajach socjalistycznych, Warszawa 
1976.

* Przykładem współdziałania m oże być bardzo rozbudowana konfesyjna działalność charytatywno-opiekuńcza w
N R D .

5 Por. przemówienie E. Gierka w Mielcu, „Trybuna Ludu” z 6  września 1976 r.
6 O  mniejszościach por. m.in. Langer T., Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w PRL, Poznań 1967;

Tokarczyk A., Trzydzieści wyznań/ W arszawa 1971.
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własne wydawnictwa i periodyki (tych ostatnich ukazuje się przeszło 20 tytułów), 
prow adzą dom y opieki (ogółem  13 placówek), sem inaria i instytucje kształcące duchow 
nych i świecki aktyw  kościelny (działa ich p ięć )7. D ziałalność wydawniczą i duszpasterską 
uzupełnia specyficzna placówka, jak ą  jest Polski O ddział Brytyjskiego i Zagranicznego 
T ow arzystw a Biblijnego, k tóry  rokrocznie rozprow adza — z reguły wśród mniejszości 
wyznaniowych — ok. 200 tys. egzemplarzy Biblii, bądź ich części8. P odobny  ch arak te r m a 
C hrześcijańska A kadem ia Teologiczna w W arszawie. Kształci ona  na  poziom ie akade
m ickim  aktyw  kościelny najbardziej liczebnych mniejszościowych związków w yznanio
wych. W ciągu ćwierćwiecza istnienia (1954-80) opuściło jej m ury  ok. 350 absolw entów  
teologii chrześcijańskiej9.

M ów iąc o m niejszościach wyznaniowych należy odnotow ać także działalność Polskiej 
R ady Ekum enicznej, międzywyznaniowej organizacji stawiającej sobie za cel zbliżenie 
międzykonfesyjne oraz  w spółpracę w dziedzinie patriotyczno-obyw atelskiej. A ktualnie do 
PR E  należą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augs
burski, Kościół Ew angelicko-Reform ow any, Kościół Polskokatolicki, Kościół M etody
styczny, S tarokatolicki Kościół M ariaw itów , Polski Kościół Chrześcijan B aptystów , 
Z jednoczony Kościół Ewangeliczny, Polski O ddział Brytyjskiego i Zagranicznego 
Tow arzystw a Biblijnego oraz Społeczne Tow arzystw o Polskich K a to lik ó w 10.

Przy tak  sform ułow anym  tem acie opracow ania należałoby zdefiniować również 
pojęcie „działalność patrio tyczno-obyw atelska”. Jest to term in bardzo  nieprecyzyjny, a 
ponad to  pojem ny i rozciągliwy. N ajogólniej należałoby rozum ieć przez to  pojęcie udział 
kierow nictw  kościelnych i szeregowych wiernych w stałych akcjach i działaniach państw a, 
czy to  w k raju, czy też na  arenie m iędzynarodow ej, jak  również działalność kierow nictw  w 
kierunku kształtow ania aktyw ności społecznej (szeroko zresztą rozum ianej) wśród 
wyznawców. U jm ując  w ten sposób zagadnienie należałoby zwrócić uwagę na następujące 
kwestie:

1) udział w ogólnonarodow ych akcjach i przedsięwzięciach,
2) działalność na  rzecz pokoju,
3) działalność na  rzecz rozw iązania problem u niemieckiego,
4) w spółpraca w innych dziedzinach społecznych i politycznych.
Rejestr ten obejm uje tylko najważniejsze spraw y z zakresu aktyw ności patrio tyczno- 

-obywatelskiej, pom ija mniej ważne czy też okazjonalne. Z góry też trzeba zaznaczyć, iż 
pod uwagę zostaną  wzięte jedynie działalność Polskiej R ady Ekum enicznej i n iektórych 
K ościołów  członkowskich oraz K ościoła Adw entystów  D nia S ió d m eg o 11. Bowiem

7 O  prasie mniejszości por. Urban K., Wyznaniowa prasa nierzymskokatolicka w Polsce Ludowej, „Zeszyty  
Prasoznawcze” 1980, nr 2, s. 6 5  80.

8 Por. zwięzły szkic Enholz-Narzy oskiej B. i Narzyńskiego J., Z dziejów Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce 1816-1966, Warszawa 1966.

9 Por. bliżej Urban K., Z  historii i działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, „Życie Szkoły 
Wyższej”  1981, nr 12, s .2 1 -3 6 .

10 O  PR E por. m in. Karski K., Powstanie i rozwój Polskiej Rady Ekumenicznej, „Posłannictwo” 1974, nr 2, s. 78- 88.
11 Tezę tę postawiono w oparciu o  obszerne badania. Por. Urban K., Nierzym skokatolickie związki wyznaniowe wobec 

przemian ustrojowych w Polsce Ludowej, Kraków 1979 (maszynopis rozprawy doktorskiej obronionej w Uniwersytecie 
Jagiellońskim).
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pozostałe związki religijne nie przejawiały szerszej działalności pozakonfesyjnej i w 
niniejszych rozważaniach zostaną pominięte. Nie oznacza to jednak, by ich aktywność nie 
mieściła się w tendencjach współdziałania nakreślonych poniżej.

1. UDZIAŁ W OGÓLNONARODOWYCH AKCJACH I PRZED
SIĘWZIĘCIACH

Masowe akcje społeczno-polityczne, wokół których koncentrowały się uwaga i wysiłki 
całego społeczeństwa dotyczyły zawsze istotnych spraw dla narodu i państwa, dla 
wszystkich obywateli niezależnie od przekonań światopoglądowych. Niektóre Kościoły i 
związki wyznaniowe uczestniczyły aktywnie w tych poczynaniach. Jako pierwsze należało
by wymienić uczestnictwo w referendum w 1946 roku, którego wynik miał nadać 
ustrojowy i terytorialny kształt naszemu państwu 12. Na przełomie lat czterdziestych i 
pięćdziesiątych włączały się one aktywnie do kampanii protestacyjnych przeciwko 
ekskomunice watykańskiej (1949 r.) mającej wyraźny wydźwięk polityczny, a także do 
dyskusji nad projektem nowej Konstytucji13. Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych w 
naszym kraju koncentrowała uwagę społeczeństwa wokół realizacji założeń planu 
sześcioletniego, w której starały się uczestniczyć również Kościoły mniejszościowe.

Od 1952 roku stałym programem działalności niektórych wyznań stały się kampanie 
przedwyborcze do Sejmu i rad narodowych. D o tradycji już należy wydawanie przez 
kierownictwa kościelne odezw i listów pasterskich w sprawie wyborów czy też dyskusji 
nad programami rozwojowymi naszego kraju. W jednym z listów pasterskich ks. 
J. Nie wieczerzał, ówczesny zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, przypo
minając ewangelikom reformowanym ich chlubne tradycje w historii naszego narodu 
stwierdzał, że świadomość odpowiedzialności obywatela za całość państwa i byt pokojowy 
jest szczególnie bliska polskiej reformacji. Wskazując na dorobek okresu powojennego, na 
dążenia do zachowania pokoju oraz ewangelickie tradycje apelował jednocześnie do 
wyznawców o współudział we wszelkich poczynaniach ludowego państwa, o uczestnictwo 
we Froncie Narodowym i o postawę obywatelską w dniu wyborów 14. Podobne apele 
wystosowały również niektóre kierownictwa kościelne, a problematyka jedności obywate
li i wspólnego wysiłku w realizacji zadań programowych Frontu znalazła odbicie w 
periodykach konfesyjnych 15.

Jednak w odniesieniu do lat 1948-55 trzeba mieć na uwadze to, iż nie tylko lojalność 
wobec państwa, ale i postawy „współdziałania” były bardzo często w sposób administra

12 Chrześcijańska Rada Ekumeniczna w sprawie glosowania ludowego, „Dziennik Ludowy” z 21 czerwca 1946 r.
13 Por. np. Deklaracja Chrześcijańskiej Rady Ekumenicznej w Polsce, „Kościół Powszechny” 1949, nr 8  9. s. 6; Uwagi 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. do projektu Konstytucji PR L, Archiwum Urzędu do Spraw Wyznań 
(materiały nieuporządkowane).

14 List Pasterski do O gółu Wiernych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce z 30  września 1952 r., tamże.
15 Por. np. Program wyborczy Frontu Narodowego, „Posłannictwo” 1952, nr9, s .130; Ewangelicy wobec Frontu 

Narodowego, „Strażnica Ewangeliczna” 1952, nr 19, s. 150.
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cyjny przez władze wymuszane i egzekwowane. Na kształcie tych metod, postaw i 
zachowań ważył z reguły kult jednostki, realizowany również w płaszczyźnie polityki 
wyznaniowej. Dopiero w okresach późniejszych starano się zerwać z tym modelem 
polityki wyznaniowej wobec mniejszości religijnych.

Kampanie wyborcze przeplatały się względnie łączyły z okolicznościowymi jubileusza
mi Polski Ludowej. Odnotowano w działalności kościelnej dziesięciolecie, piętnastolecie i 
dwudziestolecie Odrodzenia Polski. Specjalną oprawę zyskały zwłaszcza uroczystości 
25-lecia. Była to najbardziej, jak dotąd, masowa akcja patriotyczno-obywatelska, jaką 
przedsięwzięły przede wszystkim Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie. Na 
centralnej akademii w Poznaniu bp A. Wantuła z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
nawiązując do jubileuszu Polski Ludowej, mówił, że „...ona to jest dziś naszym wspólnym 
domem, domem całego narodu polskiego, którego jesteśmy naturalną cząstką, kością z 
kości i krwią z krwi jego. W domu tym znaleźliśmy swoje miejsce, swoje zadania, swoją 
pracę, dolę i niedolę. Nasz osobisty los został z nim na zawsze złączony na dobre i na złe, i 
nie umiemy sobie wyobrazić, jakbyśmy mogli żyć obok niego i bez niego” "’. Równie 
uroczyście obchodzono XXX i XXXV-lecie święta narodowego. Tradycja ta była 
kontynuowana także w latach kryzysu, jaki dotknął nasz kraj. W 1982 roku bp Z. Tranda z 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w okolicznościowym kazaniu stwierdził m.in., że 
„... dla polepszenia się sytuacji społeczno-politycznej i wydźwignięcia kraju z głębokiego 
kryzysu wszyscy winniśmy się przyczynić poprzez rzetelną i uczciwą pracę oraz pojednanie 
wynikające ze wzajemnego zrozumienia i zaufania... Miejmy nadzieję, że odnowa etyczno- 
-moralna naszego Narodu w końcu doprowadzi do odnowy naszej Ojczyzny i jej 
dobrobytu. Jak już wspomniano, warunkiem spełnienia tych zamierzeń musi być 
zachowanie spokoju, wynegocjowane pojednanie i ofiarna, każdego z nas z osobna praca 
dla dobra Polski” 17. Źródła i inspiracja powyższych uroczystości i imprez tkwiły 
niewątpliwie w patriotyzmie i obywatelskiej postawie.

Patriotyzm i obywatelskość ujawniły się w sposób szczególny w okresie obchodów 
Tysiąclecia naszej państwowości i Millenium chrześcijaństwa w Polsce. Został bowiem 
przy okazji obchodów odgrzebany przez Kościół Rzymskokatolicki slogan „Polak- 
-katolik” — kwestionujący i narodowość i patriotyzm i obywatelskość wyznawców 
Kościołów mniejszościowych. Rzeczy v\ istość jednak potwierdziła, iż był on bez pokrycia, 
że był podporządkowany raczej partykularnym interesom Kościoła Rzymskokatolickie
go. Środowiska ekumeniczne bowiem szeroko włączyły się w obchody Tysiąclecia już w 
początkach uroczystości, w latach pięćdziesiątych. Oczywiście, nasilenie aktywności 
przypadło na lata 1965 66, na okres najostrzejszej konfrontacji Kościoła z państwem. 
Wcześniej jednak podejmowano próby korygowania rzymskokatolickiej historiozofii 
naszych dziejów. Odwoływano się przy tym do genezy chrześcijaństwa w Polsce, które 
bynajmniej nie przyszło po raz pierwszy z Zachodu, do bogatych tradycji innowierczych i 
reformacyjnych w życiu wyznaniowym, politycznym i kulturalnym. Przypominano

16 Por. „Posłannictwo” 19*9, nr 7 -9 , s. 24  26.
r  Dąbrowski K.. Nabożeństwo w Pobkiej Radzie Ekumenicznej, „Siowo Powszechne** z 29lipca 1982 r.
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sylwetki zasłużonych działaczy okresu Reformacji i czasów późniejszych, w skazywano na 
ich postępow ość w porów naniu  do em inentnych postaci K ościoła R zym skokatolickie
go 18.

K ierow nictw a kościelne włączyły się rów nież d o  m asowych akcji społecznych, 
zwłaszcza w kam panię budow y szkół i in ternatów . T a  osta tn ia  została p o p a rta  konkretny
mi św iadczeniam i rzeczowymi i finansow ym i19. N iektóre zwierzchnictwa wystąpiły do 
wiernych z okolicznościowym i odezwam i, inne zaś ogłaszały stosow ne artykuły  i 
om ów ienia n a  łam ach czasopism  konfesyjnych 20. Zdecydow ana większość enuncjacji i 
publicystyki zaw ierała krytyczne akcenty pod  adresem  K ościoła R zym skokatolickiego, 
nie tylko z pow odu przeciw staw iania czy utożsam iania „m ilenijności” -  tysiącleciu 
państw ow ości, ale i za  zawężenie chrześcijaństwa w Polsce do  religii rzym skokatolickiej.

W yraźnie polityczne aspekty działalności milenijnej ep iskopatu  rzym skokatolickiego, 
szczególnie uw ypuklone w orędziu do  ep iskopatu  niem ieckiego, spotkały  się z gremialnym  
potępieniem  wszystkich środow isk ekum enicznycli21. Orędzie, w swej zasadniczej treści 
kłócące się z ówczesną racją  stanu  państw a polskiego oraz realizow aną polityką 
zagraniczną wobec jej najdrażliwszego problem u, zaw ierało nie tylko ładunek  polityczny, 
ale i uderzało w najistotniejsze warstwy polskiego patriotyzm u. O stra  reakcja PR E i 
K ościołów  członkowskich w zm ocniona została  dodatkow o faktem, iż au torem  orędzia był 
ich ideowy oponent na  przestrzeni stuleci i dawniej, i współcześnie. Fak tem  jest jednakże, 
iż w opublikow anym  „Stanow isku...” te ostatn ie kwestie zeszły n a  p lan  dalszy, natom iast 
wybijały się wątki patrio tyczne i obyw atelsk ie22. Uwzględniając szeroką i jedn o stro n n ą  
p ropagandę  w wielu środow iskach Z achodu, dotyczącą prześladow ań religijnych w 
naszym  kraju, a przede wszystkim K ościoła Rzym skokatolickiego, Polska R ada E kum eni
czna i jej członkowie uznali za stosow ne opublikow anie stanow iska w języku angielskim i 
niem ieckim . Podjęli rów nież p ró b y  przeciw działania w tych środow iskach wrogiej, 
antypolskiej p ropagandzie  ukazując intencje i oblicza rzym skokatolickiej kam panii 
m ilenijnej. Pod wpływem tej działalności m.in. Św iatow a R ada K ościołów  w Genewie, 
m im o o trzym ania zaproszenia od ep iskopatu  polskiego na uroczystości częstochowskie, 
oficjalnie odm ów iła udziału w tych uroczystościach.

18 Por. np. Konar J., Cyrylometodyzm w rzeczywistości i legendzie, „Jednota” 19*0, nr 6, s. 123 125; Jelinek Ł ,  Jan 
Łaski, „Jednota” 1960, nr 1, s. 4  S i nr 2, s. 35 -36 , 41; W ojak T., Szkice z  dziejów Reformacji w Polsce XVI i XVII w., 
W arszawa 1977.

19 Por. np., Z  życia Kościoła, „M ariawita” 1967, nr3, s. 13-14; Odezwa Naczelnej Rady PKChB z 27 kwietnia 1960 r. 
do pracowników Kościoła, Archiwum...; W iadomości urzędowe, „Strażnica Ewangeliczna” 1960, nr6, s.149.

20 Np. List pasterski arcybiskupa Tym oteusza w związku z obchodami Tysiąclecia państwa polskiego, „Cerkovnyj 
W iestnik” 1960, nr5  6 , s .3 -4 ; Obchody Millenium, „Jednota” 1958, nr5, s .21 ; Benedyktowicz W „ Millenium — 
Tysiąclecie odpowiedzialności, „Pielgrzym Polski” 1958, nr 3, s. 24-27.

21 Obszerną analizę programu milenijnego przedstawił m.in. M ysłek W., Kościół Katolicki i Tysiąclecie, Warszawa 
1963; Por. Orędzie do biskupów niemieckich. Materiały i dokumenty, W arszawa 1966.

22 Stanowisko PRE wobec Orędzia Episkopatu Rzymskokatolickiego Polski do niemieckich biskupów rzymskokato
lickich, W arszawa 1966; Obszernej analizy dokonał m.in. Guranowski J„ Polska Rada Ekumeniczna wobec orędzia 
biskupów, „Zeszyty Argumentów” 1966, nr 3.
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Ze swej strony Polska Rada Ekum eniczna i Kościoły członkowskie zorganizow ały 
centralne uroczystości w W arszawie (czerwiec 1966)23. Również w prasie środowisk 
ekum enicznych zam ieszczano w tym czasie wicie publikacji poświęconych sprawie 
M illenium, roli K ościoła Rzym skokatolickiego w historii naszego kraju  innych wyznań. 
Publikow ane artyku ły  charakteryzow ały się rzeczową argum entacją historyczną, akcen
tującą związek kościołów  mniejszościowych z twórczą pracą całego narodu. N iejako 
podsum ow aniem  obchodów  była plenarna sesja PRE (luty 1967), podczas której 
przedłożono referat sprawozdaw czy z działalności Rady za lata 1963 67. Stw ierdzono w 
nim. iż jednym  z czterech podstaw ow ych kierunków  pracy PR E jest „...kształtow anie 
właściwej postawy K ościołów  należących do PR E wobec aktualnej sytuacji i problem ów
życia kościelnego i społecznego w k ra ju ...” oraz .....organizow anie akcji i działalności
świadczącej o woli twórczego w spółdziałania Kościołów zrzeszonych w PR E z silami 
pokoju  i postępu w kraju  i za granicą” 24. Udział środowisk ekum enicznych w obchodach 
zasadniczo te konstatacje potwierdził.

2. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISK EKUMENICZNYCH NA 
RZECZ POKOJU I ROZBROJENIA

Równic ważnym  odcinkiem  zainteresow ań środow isk ekum enicznych była szeroko 
rozum iana prob lem atyka pokojowa. Stopień zainteresow ania wypływał z dośw iadczeń
II wojny światowej, z teologicznych koncepcji nierozstrzygania konfliktów  na drodze 
zbrojnej, z przew artościow ań w spojrzeniu na problem  pokoju  i miejsca chrześcijan w 
walce o pokój, wreszcie z uznania — w odniesieniu do  niektórych kościołów — 
działalności pokojowej za „apolityczną”. W om aw ianym  okresie m ożna było zaobserw o
wać dwa wyraźne e tapy  kształtow ania się tej działalności. Pierwszy trwał d o  początków  lat 
sześćdziesiątych, drugi zaś charakteryzow ał się skoordynow aną w spółpracą PRE i jej 
członków w Polskim  O ddziale Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej.

Pojęcie pokoju  jest pojęciem bardzo ogólnym , dlatego też należy uwzględnić kwestie 
związane nie tylko z walką o utrzym anie pokoju, ale i inne towarzyszące im spraw y i 
problem y. Należy zwrócić uwagę na współpracę z Polskim  Kom itetem  O brońców  Pokoju, 
ale i także na w spółpracę z konfesyjnymi organizacjam i m iędzynarodowym i. Ten 
stosunkow o szeroki krąg  zagadnień rzutow ał na różnorodność form i działań podejm ow a
nych na rzecz utrzym ania pokoju. Na czoło wysunie się niewątpliwie upraw iana na  łam ach 
konfesyjnych czasopism  publicystyka pokojow a. Podnoszone treści i problem y, słownict
wo i język wiązały się ściśle z etapam i pow ojennych stosunków  m iędzynarodow ych, 
począwszy od okresu zimnej wojny, a skończywszy na tendencjach rozbrojeniow ych i

23 Por. np. Kościoły zrzeszone  w Polskiej Radzie Ekumenicznej obchodzą tysiąclecie państwowości i  chrztu Polski, 
„Jednota” 1966, nr8, s .6  -14.

24 Por. A. W., Plenarne posiedzenie PRE, „Jednota" 1967, nr 4, s. 16-17.
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odprężeniow ych lat sześćdziesiątych -  siedem dziesiątych czy zaostrzaniu  się sytuacji 
m iędzynarodow ej pod koniec lat siedemdziesiątych. A rtykuły prasow e m ogły wypełniać (;i 
po części z pewnością wypełniały) po linii konfesyjnej funkcję em ancypacyjną wśród 
szeregowych wiernych. M ogły również wskazywać na teologiczne, religijne uzasadnienia 
działań na  rzecz pokoju. Bowiem nie tak odległe były czasy, kiedy właśnie na forum 
religijnym w Am sterdam ie w 1948 roku poglądy na pokój poróżniły wielu działaczy 
re lig ijnych25. Co więcej, w tym okresie niektóre kościoły Zachodu czynnie popierały 
polityków  na rzecz trzeciej wojny światowej. K ilkadziesiąt lat później czołowy polski 
działacz pokojow y ks. W. Benedyktowicz z K ościoła M etodystycznego pisał, iż „...w 
naszych czasach teologia musi brać na swój w arsztat zagadnienia sprawiedliwości 
społecznej i m iędzynarodow ej, pokojowego współżycia narodów , odpowiedzialności 
politycznej i zaangażow ania społecznego. Chrześcijanie są z natury  zmuszeni do  zajęcia 
stanow iska i podejm ow ania decyzji i wyboru w spraw ach, k tó re  jeszcze do  niedawna 
wydawały się im odlegle i obce" 26. Słowa te były pisane z okazji Światowego Kongresu 
Pokoju i m ogą świadczyć o skali w spom nianych wyżej przewartościow ań.

G dyby odwoływać się do  czasopism  konfesyjnych i częstotliwości zamieszcza
nych artykułów  poświęconych tem atyce pokojowej, to m ożna wyróżnić dwa okresy 
(1948/49-55 i 1960—65), w których ta prob lem atyka była szczególnie eksponow ana. 
Pierwszy da się wytłumaczyć okresem  zimnej wojny i groźbą konfliktu światowego, a stąd 
szczególną oceną tych kwestii ze strony państw a. W przypadku naszego kraju  nie bez 
znaczenia okazał się ówczesny m echanizm  życia społeczno-politycznego oraz wspo
m niane wypaczenia w polityce wyznaniowej. O kres drugi obejm uje początki działalności 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej w Pradze (lata 1957-60) i charakteryzuje się 
autentycznym  zainteresow aniem  środow isk ekum enicznych tą form ą działalności kościo
łów, zwłaszcza w w arunkach państw a socjalistycznego.

N a przełom ie lat czterdziestych-pięćdziesiątych opinię społeczną w Polsce absorbow a
ły trzy ważne wydarzenia: Zjazd In telektualistów  we W rocław iu, drugi Światowy Kongres 
Pokoju  w W arszawie oraz akcja zbierania podpisów  pod Apelem Sztokholm skim . 
W ydarzenia te, ściśle ze sobą związane, znalazły poparcie również w środow iskach 
kościelnych. Jakkolw iek szereg publikacji, oświadczeń i apeli było form ułow anych w 
ówczesnym  stylu, to trzeba nadm ienić, iż m asowość wystąpień oraz ich zasięg może 
świadczyć o deklarow anym  lub faktycznym  poparciu  a k c ji27. W szystkie Kościoły 
zabierały głos w tych ważkich wydarzeniach i kam paniach wydając okolicznościowe 
odezwy czy publikując stosow ne artykuły. D uchow ni n iektórych kościołów  tworzyli także 
specjalne sekcje (np. Sekcja Księży Ewangelickich) przy Polskim  Kom itecie O brońców

2 ’ Por. np. Oświadczenie Kościoła Metodystycznego w Polsce w sprawie metodystów amerykańskich, „Pielgrzym  
Polski” 1949, nr 3 , s.33.

26 Benedyktowicz W., Nowy etap pracy na rzecz pokoju, „Pielgrzym Polski” 1974, nr5, s. 68-69.
27 Por. np. Rogalski M ., N a marginesie Zjazdu Intelektualistów we Wrocławiu, „Posłannictwo" 1949, nr 1-2, s. 3; 

W ezwanie, „Pielgrzym Polski” 1949, nr 5, s.70; II Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Warszawie, „Strażnica 
Ewangeliczna” 1950, nr 22, s. 180; Kircun A., Apel pokoju, „Słowo Prawdy” 1950, nr 4 -9 , s. 1.
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Pokoju28. Wypowiadała się nawet Rada Ekumeniczna, która zasadniczo w tym okresie 
zaprzestała działalności29.

Także i następne wydarzenia, jak Kongres Narodów w Obronie Pokoju w Wiedniu, 
wiedeńskie i berlińskie obrady Światowej Rady Pokoju w Helsinkach znajdowały odbicie 
w bieżącej działalności kościelnej, a jej nurt nigdy w powojennym okresie nie był tak żywy, 
co jednak należy tłumaczyć po części wspomnianą presją władz. Ton tych enuncjacji 
scharakteryzowano powyżej. Przybierały one bądź postać apologii, bądź miały charakter 
konstruktywnych wypowiedzi. Przykładem tych ostatnich może być stanowisko mówiące
o wkładzie Kościoła Prawosławnego na rzecz umacniania pokoju. Stwierdzono w nim, iż 
Kościół z dużym zainteresowaniem śledzi walkę o pokój, ma w tej walce określony wkład 
poprzez kazania i odezwy hierarchii i duchowieństwa do szeregowych wiernych, poprzez 
oświadczenia i apele do organizacji pokojowych 30.

Chociaż w drugiej połowie lat pięćdziesiątych zarysowały się tendencje odprężeniowe 
między Wschodem i Zachodem, to jednak nie wyeliminowały groźby konfliktu nuklearne
go. Widmo broni termojądrowej znalazło się w centrum całej postępowej opinii światowej. 
Problematyka ta znalazła odbicie także na łamach czasopism konfesyjnych. W wielu 
rzeczowych artykułach działacze kościelni starali się naświetlić ewentualne skutki 
konfliktu dla całej ludzkości odwołując się przy tym do głębszych refleksji teologicznych, 
przy czym co ciekawe, mimo różnic doktrynalnych ton tych wypowiedzi był podobny 31. 
Na apel Biura Światowej Rady Pokoju (Berlin 1957) w sprawie zakazu doświadczeń z 
bronią jądrową niektóre środowiska podjęły specjalne rezolucje. Do głosów tych 
przyłączyła się także Chrześcijańska Akademia Teologiczna 32.

Od końca lat pięćdziesiątych działalność pokojowa kościołów ekumenicznych oraz 
Rady kształtować się zaczęła w dwu kierunkach. Pierwszy polegał na włączaniu się w prace 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej (o czym dalej), zaś drugi na współdziałaniu z 
Komitetem Obrońców Pokoju oraz podejmowaniu różnorodnych inicjatyw pokojowych. 
Tradycyjnie również podejmowano na łamach czasopism ówczesne problemy, że wspo
mnieć radzieckie inicjatywy rozbrojeniowe, zagadnienia strefy bezatomowej czy pokojo
wego współistnienia. W 1960 roku, szczególnie owocnym w rozliczne inicjatywy pokojo
we, Polska Rada Ekumeniczna wystosowała „Komunikat” do Kościołów członkowskich, 
by we wszystkich placówkach duszpasterskich odprawiano specjalne modły o pokój 33. 
Ważnym wydarzeniem było również publiczne wystąpienie Rady na Polskim Kongresie 
Pokoju w czerwcu 1962 roku, w którego obradach udział wzięli zwierzchnicy kościołów 
członkowskich oraz rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W przedłożonym z tej 
okazji „Oświadczeniu” PRE m.in. wyraziła poparcie dla wszystkich ludzi, którzy działają

28 Por. np. księża ewangeliccy w walce o  pokój, —Strażnica Ewangeliczna” 1951, nr I I ,  s. 101.
29 Protokół z posiedzenia Pełnego Prezydium RE z dn. 12 IV 1951 r„ Archiwum...
111 Prot. Niesłuchowski M .. W ałka o  pokój w 1954 roku, „Cerkovnyj Wiestnik” 1954, nr 12, s .6  9.
31 Por. np. Wantnla A., W  obliczu atomowej epoki, „Jednota” 1958, nr 12, s. 18 19; W iadomości ze świata, „Słowo 

Prawdy” 1957, nr 6 , s. 22.
32 Rezolucja profesorów i studentów ChAT, „Strażnica Ew angeliczni” 1958, nr 12.
33 Komunikat PR E, „Jednota” 1960, nr 11, s. 264.
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na rzecz likwidacji zimnej w ojny i jej skutków , dążą do unorm ow ania środkam i 
pokojow ym i stosunków  m iędzynarodow ych — zwłaszcza z N iemcam i, zm ierzają do  
całkow itego rozbrojenia i zakazu dośw iadczeń z  b ron ią  jąd row ą, wreszcie dążą do  
w prow adzenia w życie zasad pokojow ego współistnienia między p ań stw am i34.

W ydarzeniem , k tóre wpłynęło intensyfikująco i koordynująco na działalność pokojo
wą środow isk ekum enicznych było pow ołanie przez Radę do życia Polskiego O ddziału 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej (1963 r .)35. Polski O ddział Konferencji bardzo 
często w ypow iadał sit: w imieniu Rady i K ościołów  członkowskich w spraw ach pokoju i 
rozbrojenia. W latach sześćdziesiątych był również organizatorem  tzw. „Chrześcijańskich 
Zgrom adzę.) Pokojow ych”, na k tórych byiy podejm ow ane apele i rezolucje wiążące się z 

aktualnym i konfliktam i czy ogniskam i zapalnym i na świecie. Jedną z pierwszych imprez 
tego typu było zorganizow anie w 1964 roku w W arszawie „Ekum enicznego Z grom a
dzenia Pokojow ego”. W zorem  W arszawy podobne uroczystości odbyły się w Oddziałach 
PRE w G daAsku, K rakow ie, Łodzi, W rocław iu i Poznaniu. O  percepcji tych im prez w śród 
wiernych świadczyć m oże m.in. uroczystość krakow ska, k tó ra  zgrom adziła  p onad  tysiąc 
o só b 35a.

W latacn następnych te dw a kierunki działalności PO  C liK P  -- zgrom adzenia 
pokojow e oraz popularyzacja zagadnień na lam ach czasopism  konfesyjnych będą 
kontynuow ane. Z grom adzenia pokojow e poświęcone były raczej spraw om  m iędzynaro
dowym , a zwłaszcza konkretnym  konfliktom . Publicystyka zaś podejm ow ała szereg 
problem ów  wiążących się z szeroko rozum ianą tem atyką. N aw iązyw ano m.in. do  tragedii 
H iroszim y — k tó ra  stała  się sym bolem  chrześcijańskiego ruchu pokoju, prow adzono 
krytykę wyścigu zbrojeń czy konfliktów  lokalnych, ustosunkow yw ano się do  inicjatyw 
odprężeniow ych Z ważniejszych przedsięwzięć należy wymienić udział przedstawicieli 
kościołów  ekumenicznych w posiedzeniu O gólnopolskiego K om itetu  Pokoju  (1970r.), na 
k tórym  uczestnicy obrad  podpisali Apel Sztokholm ski w spraw ie W ie tn am u 37. Polska 
R ada Ekum eniczna byia p o n ad to  wespół ze Św iatow ą P.adą Pokoju w spółorganizatorem  
warszaw skiego spo tkan ia  chrześcijańskich działaczy pokojow ych E uropy (1971 r .)38. Już 
w latach siederr.dziesiątych koncen trow ano  uwagę na przygotow aniach d o  Europejskiej 
Konferencji Bezpieczeństwa i W spółpracy, a następnie realizacji A ktu Końcowego z 
Helsinek. Trzeb,, jednak  stwierdzić, iż środowisKa ekum eniczne w tym okresie aktywniej 
uczestniczyły w pracach C h K P  — i po tej linii angażow ały „woich działaczy — aniżeli w 
działalności ruchu pokojow ego w kraju. W iązać to należy zapewni z tendencjam i 
wzm ocnienia C hK P , gdyż w jej a jia la ln o śd  po raz kolejny poczęły się ujaw niać sytuacje

34 Oświadczenie Polskiej Rady Ekumenicziwj na Polskim Xongresie Pokoju w dniu 12IV  I962r., „Jednota'* 1962, 
nr7 8 ,5 .1 6 9 .

-'5 Por. Zasady ideowo-organizacyjne PO C hK P, ...iediunu" 1964, n r l ,  s.
.'Su Przymicrce boże — to życie i pokój, Warszawa 1964: ekum eniczne zgromadzeni-i pokojowe, „Jednota" 1964, 

nr 10, 3.8 9, !1.
~1'' Por. np. W .G .. Casus Hiroszim;], „M ariawita" 1967, nr8, s . .  1 12; W imi^ pokoju. „Rodzim ”  1974, nr30, s .2 .
•l? Posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, „Cerkovnyj Wicstnik" 1970, nr 3, s. II.

Por. Spotkanie chrześcijańskich działaczy pokoju, „Ccrkovnyj W iestnik” 1971, nr 8, s .2 9  30.
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kryzysowe, przede wszystkim  na tle oceny czechosłowackich wydarzeń sierpniowych. 
N atom iast wątki pokojow e „rodzim e” pojaw iały się wyraźnie przy okazji obchodów  
rocznic w ybuchu i zakończenia II wojny światowej. Z resztą było to obserw ow alne w całym 
om aw ianym  o k resie39.

D rugi n u rt zaangażow ania środow isk ekum enicznych na rzecz pokoju  i rozbrojenia 
koncentrow ał się w ram ach działalności Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej w 
Pradze. Jednak  tradycje uczestnictwa sięgają lat wcześniejszych, aniżeli 1958 roku  — daty  
u tw orzenia C hK P . M ożna tu wymienić prośbę ówczesnego K ościoła Praw osław nego 
abpa  Tym oteusza sk ierow aną do  m etropolity  M ikołaja (Rosyjski Kościół Praw osław ny) o 
reprezentow anie go na D rugim  Św iatowym  Kongresie Pokoju, k tó ry  odbył się w 1950 
roku  w Sheffield (W ielka B ry tan ia)40. Akcje te były sporadyczne i nie przybierały ani 
szerszego, ani stałego zasięgu. D opiero inicjatywa działaczy kościelnych z Czechosłowacji, 
w ysunięta po konferencji w M odrej (1957 r.) spo tkała  się z akceptacją i poparciem  
działaczy w P o lsce41. O d  tego czasu datu je  się trwałe zaangażow anie środow isk 
konfesyjnych na arenie m iędzynarodowej i w ram ach międzywyznaniowej organizacji.

W  historii C h K P  m ożna wyróżnić trzy dość wyraźne okresy rozwojowe. Pierwszy, 
obejm ujący lata  1958-60, charakteryzow ał się organizow aniem  rokrocznie tzw. Ogól- 
nochrześcijańskich Konferencji Pokojowych. Nie były one zbyt liczne, ani też ruch praski 
nie posiadał rozbudow anej s tru k tu ry 42. T rak tow ane  były jak o  konferencje przygotow a
wcze do Ogólnochrześcijańskiego Z grom adzenia Pokojowego. Pierwsze tego typu 
Zgrom adzenie odbyło  się w 1961 roku  z udziałem  ponad  600 delegatów  ze wszystkich 
kontynentów . Drugie Zgrom adzenie m iało miejsce trzy lata  później, na  które przybyło już 
około  1000 przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. Trzecie, podobnie jak  dwa 
pierwsze, odbyło się w Pradze w 1968 roku. Kolejne zaś, bardzo brzem ienne w skutki, w 
1971 roku. W ydarzenia m iędzy trzecim  i czw artym  Z grom adzeniem , zwłaszcza sierpniowe 
w ypadki w Czechosłowacji, otworzyły trzeci e tap  w historii C hK P . C harakteryzow ał się 
on dezintegracją ruchu, w yraźnym  zróżnicow aniem  opcji politycznych chrześcijańskich 
działaczy W schodu i Z achodu wobec określonych wydarzeń i p róbam i rozłamowymi 
Konferencji Praskiej. U łatw iały takie działania istniejące lokalne (krajowe) oddziały 
C hK P , które poczęto tworzyć — w m iarę um asowienia idei praskich — w pierwszej 
połowie lat sześćdziesiątych. Z drugiej jednak  strony okres trzeci charakteryzow ał się 
również wysiłkami wielu chrześcijańskich działaczy, zwłaszcza z krajów  socjalistycznych, 
n a  rzecz konsolidacji ruchu  i zintensyfikowania jego działalności. Służyć temu także miała 
reorganizacja s tru k tu ry  C h K P  w 1971 roku.

O m aw iając udział polskich działaczy kościelnych w ruchu  praskim  trzeba stwierdzić, iż 
był on system atyczny, aktyw ny, różnorodny i efektywny. M ożna go rozpatryw ać w trzech 
płaszczyznach:

39 Por. np. Jan Chryzostom ( ' / . .  Kraina bez powrotu, „Posłannictwo” 1950, nr 10, s. 10; Tranda B., Wczoraj, dziś, 
jutro, „Jednota” 1974, nr 7, s .5 -7 .

40 Por. Pism o z-cy M etropolity z 10 października 1950 r. do Urzędu do Spraw W yznań, Archiwum Urzędu...
41 Por. bliżej Benedyktowicz W., Chodak J., Kościoły chrześcijańskie w walce o  pokój, Warszawa 1967.
42 Por. zwięzły rys tego okresu: Joten, Dotychczasowa droga chrześcijańskiego ruchu pokojowego, „Jednota” 1961, 

nr 6  7, s. 125-127.
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— jako uczestnictwo w masowych zgromadzeniach pokojowych,
— jako popularyzację dorobku ruchu praskiego,
— wreszcie jako działalność w poszczególnych organach Konferencji.

Polscy działacze ek umeniczni, jako jedni z pierwszych odpowiedzieli na apel kościołów 
czechosłowackich z 1958 roku. Wzięli też czynny udział w I Konferencji, a dowodem ich 
aktywności był wybór ks. A. Wantuły do 20-osobowej Rady Naczelnej43. Aktywność ta 
została potwierdzona na kolejnych Zgromadzeniach i konferencjach rozmaitych organów 
ChKP. W posiedzeniach i obradach delegaci polscy występowali bądź w charakterze 
członków, bądź zaproszonych gości, co świadczyło o ich randze i znaczeniu w chrześcijań
skim ruchu pokojowym. Przykładem może być ocena jednego z posiedzeń, o którym 
pisano następująco: „...delegacja Polskich Kościołów Ekumenicznych uczestniczyła w 
pracach Komisji i obradach. Ustosunkowując się do poszczególnych zagadnień, porusza
nych w referatach, zwracała uwagę na sprawy stanowiące istotne problemy naszego życia 
kościelnego i narodowego jak: konieczność pokojowego uregulowania spraw międzyna
rodowych, zakaz przeprowadzania prób z bronią jądrową, rozwiązanie problemu 
niemieckiego i ustalenie warunków zaufania między narodami” 44.

Aktywność tę uwypuklił najbardziej kryzysowy moment w działalności ChKP, jakim 
okazały się wydarzenia czechosłowackie z 1968 roku. Wskutek jednostronnej oceny tych 
wydarzeń, dokonanej przez ówczesnego prezydenta ChKP J. Hromadkę i jego najbliż
szych współpracowników doszło do zróżnicowania poglądów działaczy ruchu co do tej 
oceny, tym bardziej że zaangażowane zostały w to niektóre organy ChKP (Sekretariat 
Międzynarodowy). Tym kwestiom zostało poświęcone wspólne posiedzenie Komitetu 
Roboczego i Sekretariatu Międzynarodowego Konferencji, które odbyło się w październi
ku 1968 roku w Paryżu-Massy. Ujawniły się na nim w całej pełni wspomniane różnice. 
Konstruktywne stanowisko polskiej delegacji (ks. ks. W.Benedyktowicz, Z. Pawlik, 
J. Makowski) umożliwiło jednak sformułowanie nie tylko dokumentu końcowego 
posiedzenia, ale i w istotnym stopniu wpłynęło na postawę wielu niezdecydowanych bądź 
niezorientowanych uczestników45. Wpłynęło również na podtrzymanie i kontynuację 
działalności ChKP, podobnie jak i na dalsze przedsięwzięcia w następnych latach46.

Chcąc podsumować dorobek środowisk ekumenicznych w ruchu praskim należy 
stwierdzić, iż był on stosunkowo duży w porównaniu do liczebności kościołów skupionych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Co więcej, linia teologiczno-pokojowa, reprezentowana

Narbutt E., Byliśm y w Pradze, „N asze Posłannictwo'’ 1958, nr8 , s .8  10.
44 J .N ., Obrady Komitetu D oradczego Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej w Karłowych Varach, „Jednota”  1962, 

nr 6, s .138 .
45 Komunikat wspólnego posiedzenia Komitetu Roboczego i Sekretariatu Międzynarodowego ChKP 1 4  października 

1968 r. w Paryżu-M assy, „Jungę Kirche” 1968, nr 10; Ks. ihumen Szymon (Romańczuk), Chrześcijańska Konferencja 
Pokojowa, „W iadomości PAKP” 1975, nr 1 2, s. 140 141.

46 M.S., Sesja Komitetu Roboczego ChKP, „Cerkovnyj W iestnik" 1969, n r 3 -4 ,s . 18 -20; Czwarta O gólnodirześcijań- 
ska Konferencja Pokojowa, „Cerkomyj Wiestnik” 1971, nr 11, s .2 7  28; Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, 
„Cerkovnyj Wiestnik" 1973, nr 6, s .5 ; Informacje, „Pielgrzym Polski” 1974, nr 2, s.30; ks. Pawlik Ł ,  Sprawozdanie z 
działalności PO  ChKP za okres od 10 V I 1970 r. — 15 V 1973 r., M ateriały Studyjne z działalności PRE, W arszawa 1973, 
s .3 5  43  (materiał powielony).
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przez polskich duchownych, była bardzo zbliżona do polskiej racji stanu w zakresie 
polityki zagranicznej i w zasadzie stanowiła jej afirmację. Tak głębokie przewartościowa
nia w zakresie konfesyjnych doktryn społeczno-politycznych mogły się dokonać tylko na 
gruncie realnego dostrzegania tej polityki. Z tego też punktu widzenia — jak się 
wydaje — podjęto w tych środowiskach prace nad teologią pokoju, w wyniku których 
powstała pierwsza w historii rozprawa o irenologii chrześcijańskiej autorstwa ks. W. Be- 
nedyktowicza 47.

Kryzys w ChKP zbiegł się z wyłonieniem innego nurtu pokojowego, powstałego w 
obrębie chrześcijaństwa, a mianowicie z Konferencją przedstawicieli wszystkich religii w 
ZSRR. Po raz pierwszy Konferencję zwołano — z inicjatywy Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego — w 1951 roku 48. Jednakże przedstawiciele Polski w niej nie uczestniczy
li. Kolejna zaś odbyła się dopiero w 1969 r. w Zagorsku. Zajęła się ona takimi kwestiami, 
jak bezpieczeństwo europejskie, konflikty wietnamski i bliskowschodni, neokolonializm. 
Zgromadziła ponad 3000 uczestników z czterdziestu kilku krajów, co świadczyło o jej 
popularności i dużym zainteresowaniu nie tylko w środowiskach chrześcijańskich, ale i 
wspólnotach niechrześcijańskich. Również z Polski w obradach uczestniczyła liczna 
delegacja, a bpNikanor z Kościoła Prawosławnego zabierał głos podczas obrad 
plenarnych 49. Dorobek zaś Konferencji w postaci dokumentów końcowych i rezolucji 
został spopularyzowany w prasie konfesyjnej. Podobny przebieg miały wizyty delegacji 
PRE i Kościołów członkowskich z okazji kolejnych Konferencji, włącznie z ostatnią, 
zorganizowaną w 1982 roku 50.

Konferencji nie można uważać za konkurencyjną instytucję wobec ChKP. Jednak 
liczny udział działaczy ruchu praskiego w jej pracach, także i polskich, należałoby odczytać 
jako próbę jego wzmocnienia i konsolidacji oraz zaangażowania na rzecz pokoju 
wszystkich społeczności wierzących na świecie.

3. POLSKA RADA EKUMENICZNA I KOŚCIOŁY CZŁONKOW
SKIE WOBEC PROBLEMU NIEMIECKIEGO

Analizując aktywność PRE oraz Kościołów członkowskich w dziedzinie społeczno- 
politycznej i włączanie się w nurt szeroko rozumianych przemian ustrojowych w sferze 
wewnętrznej i zewnętrznej działania państwa należy — mając na uwadze tę ostatnią —

47 Por. B enedykłow cz Próba irenologii chrześcijańskiej. Doświadczenia praskie, Warszawa 1965.
44 Por. bliżej: W alka o  pokój obowiązkiem wszystkich kościołów i zrzeszeń religijnych w ZSRR, „Strażnica 

Ewangeliczna” 1952, nr 10, s.142; Historyczny Apel do wierzącego świata, „Posłannictwo” 1952, nr6, s .9 .
*9 Por. np. Bp Nikanor, Konferencja przedstawicieli wszystkich religii w ZSRR w sprawie współpracy i pokoju między 

u ro d a m i, „Cerkovnyj Wiestnik” 1969, nr 7, s. 15-20. '
50 W  latach siedemdziesiątych została ona przekształcona w Konferencję światową. Obszerne relacje z ostaniej 

(1 0 -1 4  V 1982r.), która odbyła się pod hasłem „Działacze religijni na rzecz ratowania świętego daru życia przed katastrofą 
nskleanią”  opublikowała „Rodzina” 1982, nr 17, s .8 -9  i nr 18, s .3 -4 .
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stwierdzić, iż bodaj żadne zagadnienie eksponowane w naszej polityce zagranicznej nie 
spotkało się z takim poparciem i aprobatą, jak właśnie działania na rzecz rozwiązania 
problemu niemieckiego, a w ich obrębie przede wszystkim sprawa poprawnego ułożenia 
stosunków z Republiką Federalną Niemiec5'. Długotrwały i mozolny proces normaliza
cji, znaczony szeregiem pokojowych propozycji ze strony państwa, znajdywał częste 
odbicie w oficjalnych działaniach kościelnych. U podstaw afirmacji przedsięwzięć władz 
państwowych legło szereg motywów i przyczyn natury historycznej, patriotycznej czy 
religijnej. Wszystkie bowiem kościoły doświadczyły w okresie okupacji prześladowań i 
poniosły straty. W płaszczyźnie patriotyczno-obywatełskiej dostrzegały ponadto zasad
ność polskiej racji w rozwiązaniu problemu niemieckiego. Ujawniły wreszcie próby 
zastosowania założeń teologicznych, religijnych do jego oceny. Tym bardziej że społeczeń
stwo zachodnioniemieckie mieniło się być chrześcijańskim i w swoim stosunku do 
najnowszej historii Niemiec nierzadko odwoływało się do racji religijnych (w środowi
skach konfesyjnych NRD nie obserwowało się, przynajmniej oficjalnie, wystąpień i działań 
w sposób wyraźny kwestionujących realia wynikające z następstw układu poczdamskie
go). Racje te różniły się jednak często od religijnej oceny problemu przez kościoły i 
organizacje wyznaniowe w innych krajach, a zwłaszcza w Polsce.

Kościoły ekumeniczne, zwłaszcza protestanckie, adresowały postulaty naprawienia 
winy przez naród niemiecki przede wszystkim do środowisk „Ewangelickiego Kościoła w 
Niemczech” (EKD). Kościół ten został powołany do życia w 1945 roku w wyniku 
reorganizacji tzw. „Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego” — skompromitowanego 
współpracą z reżimem hitlerowskim oraz dojścia do głosu działaczy tzw. „Kościoła 
wyznającego” -  opozycyjnego ruchu kościelnego wobec urzędowego wówczas Kościoła. 
Nowe kierownictwo Kościoła (EKD) wydało w 1945 roku ważny dokument zwany 
„Stuttgartskim wyznaniem winy”, zredagowany w duchu odpowiedzialności i pokuty za 
okrucieństwa i zbrodnie dokonane podczas II wojny światowej w imieniu narodu 
niemieckiego52. Dokument stuttgartski stanowił więc dodatkową, moralną podstawę dla 
Rady i Kościołów członkowskich w formułowaniu odezw i apeli do społeczności 
ewangelickich w Niemczech. Trzeba jednak stwierdzić, iż jakkolwiek społeczna i 
polityczna rola EKD w RFN była duża, to jednak aż do połowy lat sześćdziesiątych nie 
podejmowano w tym względzie szerszych działań. Można co prawda odnotować szereg 
wystąpień niektórych działaczy, zwłaszcza w ramach konferencji ChKP, lecz nosiły orie

5' O  pojęciu „problem niemiecki” por. bliżej J. Szlapczyński, D ziś i jutro problemu niemieckiego, Warszawa 1972. 
Zasadniczo ograniczamy charakterystykę do normalizacji stosunków z R F N . Układ Zgorzelecki stworzył podstawę do 
poprawnego ułożenia stosunków z N R D , stąd zainteresowanie środowisk ekumenicznych tą relacją nie było zbyt wielkie. 
Istniały jednak pewne animozje w płaszczyźnie rełigijno-kościełnej z  „Ewangelickim Kościołem w Niemczech” (na 
terytorium N R D ), który do połowy lat siedemdziesiątych stanowił specyficzną całość organizacyjną z  „Ewangelickim  
Kościołem w Niem czech” (na terytorium R FN ). Kwestie te w innym wymiarze pojawiły się w okresie wydarzeń 
posierpniowych w Polsce, bowiem niektóre środowiska ewangelickie w N R D  próbowały zajmować antypolską postawę. 
Zostały one potępione na Synodzie Kościoła Ewangelickiego N R D , a także podjęte zostały kontakty dwustronne PRE — 
Rada Kościołów Ewangelickich N R D .

52 O  „Kościele wyznającym” por. m.in. Benedyktowie/. W., Próba irenologii..., passim; Kościół Ewangelicki w 
Niemczech, „Jednota” 1966, nr 11, s. 10.
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charakter bardziej indywidualistyczny aniżeli instytucjonalny. W jednym z wywiadów 
ks. W. Benedyktowicz stwierdzał, że „...w wielu Kościołach krajowych Niemiec Zachod
nich nie istnieje wyczulenie na to zagadnienie” 53. Istniało natomiast wśród ekumeni
cznych środowisk w Polsce i ta dychotomia była cechą charakterystyczną problemu. 
Zagadnienia niemieckie przewijały się bowiem systematycznie w oficjalnej działalności i 
kościelnej publicystyce. Dawały do tego asumpt okolicznościowe rocznice wybuchu i 
zakończenia wojny, akcje pokojowe wielu organizacji i instytucji czy konkretne wydarze
nia w RFN. Stopień zainteresowania był uwarunkowany natężeniem tendencji rewizjoni
stycznych, faszyzujących, zimnowojennych czy odwetowych i militarystycznych. Był 
również uzależniony od siły i liczebności niemieckich pokrewnych organizacji wyznanio
wych, a także w odniesieniu do tzw. kościołów wolnych (baptyści, częściowo metodyści, 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny — por. dalsze uwagi) ich doktryną religijną separują
cą się od spraw społeczno-politycznych. Długotrwałość i aktualność problemu sprawiła, iż 
znajdował się on systematycznie w centrum uwagi PRE i większości Kościołów 
członkowskich w całym powojennym okresie.

Już w latach czterdziestych Rada Ekumeniczna wypowiedziała się stanowczo w kwestii 
niemieckiej. Powodem stał się list Piusa XII z 1948 roku do katolików niemieckich, w 
którym najwyższy autorytet Kościoła Rzymskokatolickiego podjął próbę zakwestiono
wania uchwał Konferencji Poczdamskiej, zwłaszcza dotyczących transferu ludności 
niemieckiej i powojennych granic. Spotkał się on z krytyką w wielu środowiskach, także i 
związanych z Radą Ekumeniczną54. Utworzenie dwóch państw niemieckich oraz 
uczynienie z RFN jednego z najistotniejszych instrumentów zimnej wojny ukierunkowało 
krytykę kościołów ekumenicznych wobec środowisk politycznych i wyznaniowych w 
Niemczech Zachodnich. Szczególny niepokój wzbudziła remilitaryzacja RFN oraz 
utworzenie Bundeswehry55. Dalsze lata przyniosły, mimo procesów odprężeniowych, 
nasilenie się tendencji odwetowych i odradzanie się nazizmu. W jednej z rezolucji Rada 
Ekumeniczna stanowczo potępiła przejawy antysemityzmu, neonazizm, tolerowanie 
dygnitarzy hitlerowskich na stanowiskach państwowych, zwłaszcza w sądownictwie i 
szkolnictwie. Nie zawahała się skrytykować i obwinić za ten stan rzeczy m.in. środowiska 
kościelne56.

Trzeba zaznaczyć, iż tak ostrej krytyki zachodnioniemieckich kół protestanckich do 
tego czasu (tj. do początków lat 60-tych) nie prowadzono. Tym bardziej że od 1956 roku 
podejmowano kontakty, zwłaszcza ze strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
Jakkolwiek w kontaktach tych był zainteresowany głównie Kościół Ewangelicki w 
Niemczech (z racji politycznych oraz obsługi religijnej ewangelików-Niemców w Polsce), 
to można odnotować w tym okresie udział luteran (ks. ks. Z. Michelisa i A. Wantuły) w

53 T am ie.
34 Por. Papież Pius XII da biskupów niemieckich, M nm , s .1 6 ; Stanowiska Rady Ekumenicznej, „Kościół 

Powszechny” 1948, nr 6 -7 , s .9 . -
55 Por. op. Rezolucja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z 22  marca 1955 r., Archiwum...

36 Rezolucja Rady Ekumenicznej, „Jednota” 1960, nr 4, s .90 . W arto dodać, iż opublikowały ją  wszystkie organy 
prasowe kościołów członkowskich.
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konferencjach organizowanych w Zachodnich Niemczech57. Ich wystąpienia zostały w 
zachodnioniemieckich środowiskach protestanckich przyjęte przychylnie, zwłaszcza apel 
ks. Z. Michelisa o pojednanie obu narodów.

Mimo tych pojednawczych gestów w środowiskach tych i wcześniej i później brafy górę 
racje polityczne nad racjami religijnymi, co przejawiło się m.in. w stanowisku i określonych 
akcjach wobec wyjazdów ludności niemieckiej i autochtonicznej z Polski po 1947 roku, a 
zwłaszcza po październiku 195658. Szczególnie niesławnie w tej dziedzinie zapisała się 
„Kościelna Służba Wschodu", znana bardziej pod niemiecką nazwą „Kirchendienst Ost'\ 
W swojej działalności wysuwała m.in. wyraźne cele polityczne, jak utrzymywanie wśród 
mieszkańców antypolskich nastrojów, podtrzymywanie antypolskich i proniemieckich 
postaw wśród ludności autochtonicznej zamieszkałej w Polsce, stwarzanie poczucia 
nietrwałości i tymczasowości granicy na Odrze i Nysie itp. Działania te skierowane były 
przede wszystkim do ludności wyznania ewangelickiego. Stąd kierownictwo Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, które zdawało sobie sprawę z negatywnej działalności 
„Kościelnej Służby Wschodu”, czyniło rozliczne próby przeciwdziałania antypolskim 
akcjom. W jednej z podjętych uchwał stwierdzono, że „...władze kościelne nie godzą się na 
ten stan rzeczy i wzywają wiernych do zajęcia obywatelskiej postawy w tej sprawie” 59

Z powyższych i podobnych powodów działaczom ewangelickim w Polsce nieraz 
przyszło podejmować polemiki ze współwyznawcami zachodnioniemieckimi. Bowiem 
działania te nieraz były skierowane w nich nie tylko jako w polskich obywateli, ale i 
luteran-Polaków. Najbardziej znanym konfliktem w tym okresie była polemika 
pomiędzy bpem A. Wantułą — ówczesnym zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko
-Augsburskiego. a bpem O. Dibeliusem, znanym ze swych militarystycznych przekonań 
dostojnikiem protestanckim"0.

Mimo przytoczonych i podobnych sytuacji środowiska ekumeniczne w Polsce, 
zwłaszcza ewangelickie, starały się dostrzegać pozytywne sylwetki niektórych działaczy 
EKD z czołowym jego przywódcą — pastorem M. Niemoellerem. Reagowały również na 
wszelkie przejawy przychylnego stosunku do Polski o powojennych realiach, wywodzące 
się z niemieckich środowisk protestanckich, zarówno konfesyjnych, jak i politycznych. 
Szczególnym (i pierwszym po wojnie) takim wydarzeniem było opublikowanie przez 
czołowych działaczy EKD w 1965 roku słynnego memorandum w sprawie granicy na 
Odrze i Nysie oraz sytuacji przesiedleńców w R FN M. Jakkolwiek „Memorandum”

57 Por. sprawozdania ks. Z . M ichelisa z 8  października 1958 r. i ks. A. Wantuly z  marca 1956 r. do Urzędu do Spraw 
Wyznań, Archiwum...

5H Poszczególne kościoły członkowskie nie ujawniały rozmiarów emigracji swoich współwyznawców. Proces ten 
dotknął w największym stopniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (spadek o  ok. 70 tys. osób), K ościoła Metodystyczoe- 
go i Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Por. bliżej Urban K., Mniejszości wyznaniowe a procesy repolonizacyjno- 
integracyjne ludności mazurskiej po II wojnie światowej, „Zapiski Historyczne" 1983, z. 4, s. 103 122.

59 Por. bliżej Wojtowicz A., Przeciwko Polsce. Kościelna Służba Wschodu* „Jednota4' 1968, nr 4, s. 16 17, 20.
(>0 N p. polemika z ks. E. Kneiflera, autorem zniekształconej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 

(Geschichte der Evangeiische-Augsburgischen Kirche in Polen, Rotb bei Niirnberg 1962); K. Kotula, Dusza rozdarta, 
„Jednota" 1965, nr 3, s. 10 U ;  Bischof WantuhTs oflener Briefe, „Polniscbe Oekumenische Rundschau” 1962, nr2.

61 M emoriał Niem ieckiego Kościoła Ewangelickiego „O  sytuacji wypędzonych i stosunku narodu niemieckiego do jego 
wschodnich sąsiadów". Warszawa 1965, s .51 .
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zawierało wiele sformułowań, z którymi ani władze państwowe ani środowiska konfesyjne 
(ekumeniczne) nie mogły się zgodzić, to jednak wszystkie kościoły członkowskie i Rada 
Ekumeniczna starały się dostrzegać — m.in. w wydawanych oświadczeniach — realisty
czne wątki dokumentu i w miarę pozytywne przedsięwzięcia zachodnioniemieckich 
ewangelików62. Połowa lat sześćdziesiątych stanowi cezurę w stosunkach kościołów 
ekumenicznych z ewangelickimi ośrodkami w Niemczech Zachodnich, a zwłaszcza z 
Kościołem Ewangelickim. Ze strony polskiej przybrały one dwutorowy charakter. 
Pierwszy polegał na krytyce zimnowojennych i odwetowych zjawisk w życiu zachodnio- 
niemieckiego społeczeństwa, zaś drugi zmierzał do systematycznego podejmowania 
kontaktów z postępowymi działaczami Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.

Nowy etap w działaniach środowisk ekumenicznych na rzecz rozwiązania problemu 
niemieckiego rozpoczął się w 1970 roku i był związany z toczącymi się równolegle 
rozmowami normalizacyjnymi pomiędzy RFN i Polską. W roku tym doszło bowiem (po 
raz pierwszy po wojnie) do oficjalnych wizyt Polskiej Rady Ekumenicznej w NRD i RFN. 
W czerwcu, na zaproszenie Unii Kościołów Ewangelickich, odwiedziła NRD kilkuosobo
wa delegacja. Podczas wizyty przeprowadzono m.in. rozmowy z przewodniczącym Unii — 
bpem A. Schonherrem, który wyraził się, iż chrześcijanie i kościoły NRD poczuwają się do 
winy wobec Polaków i że obecna granica na Odrze i Nysie jest ich zdaniem ostateczna 63.

Nie tak klarowne natomiast stanowisko zostało zaprezentowane delegacji PRE 
podczas pobytu w RFN. W licznych rozmowach z działaczami kościelnymi i politycznymi 
ujawnił się cały szereg poglądów na temat normalizacji, mający swoje wyraźne odbicie w 
ówczesnych polemikach i dyskusjach międzypartyjnych. Mimo konfesyjnego charakteru 
wizyty jej polityczny wymiar był duży, ponieważ okazało się, iż od czasów rządów tzw. 
małej koalicji działacze ewangeliccy nie zajmowali tak wyraźnego stanowiska w sprawie 
pojednania z Polską, jak w latach 1965-69. Obok ewentualnej inspirującej roli delegacji w 
tym względzie, wymiar ten wypływał i z tego, że jej członkowie nie unikali drażliwych i 
kontrowersyjnych dyskusji, zwłaszcza na temat charakteru naszej zachodniej granicy, 
problemu wyjazdów do Niemiec czy wolności religijnej w Polsce. Wizyta ta znalazła także 
szersze odbicie w prasie zachodnioniemieckiej 64.

Z tych powodów m.in. środowiska ekumeniczne w Polsce z zadowoleniem przyjęły 
podpisanie układu między Polską i RFN. W okolicznościowym oświadczeniu PRE 
stwierdziły, że układ uznający ostateczny charakter naszej zachodniej granicy stwarza 
realne przesłanki do normalizacji i porozumienia między obu państwami. W oświadczeniu 
podkreślono też inspirujący wpływ postępowych środowisk ewangelickich na rzecz 
normalizacji oraz wyrażono nadzieję, że „...Kościoły ewangelickie w Niemieckiej Republi
ce Federalnej będą kontynuować działalność w duchu Memorandum i wnosić nadal swój

62 Por. Komunikat PR E w sprawie Memorandum Rady Kościoła Ewangelickiego Niem iec, „Jednota” 1966, nr 2,
& 14-15. Por. też np. Oświadczenie Synodu K ościoła Ewangelicko-Reformowanego w sprawie Memorandum Rady 
Kościoła Ewangelickiego N R F , „Jednota" 1966, nr 1, s .8 -9 .

63 W iadomości, „Jednota”  1970, nr9, s. 16. -
64 Por. np. M łodzi są zintegrowani. Dziennikarz warszawski w sprawie Niemców w Polsce, „Stuttgarter Nachrichten” 

z 14X11970.

40



wkład w dzieło normalizacji, która jest zapowiedzią nowej przyszłości opartej na 
wzajemnym zrozumieniu” 65.

Podpisanie układu i krytyka jego treści ze strony opozycji zachodnioniemieckiej, 
konieczność podejmowania działań przez środowiska ekumeniczne na rzecz jego ratyfika
cji, wreszcie pogrudniowa polityka władz państwowych (preferująca w większym stopniu 
kontakty z działaczami kościelnymi za granicą) przyczyniły się do intensyfikacji kontak
tów z ewangelickimi środowiskami w obu państwach niemieckich. Polityczny aspekt tych 
kontaktów, organizowanych wspólnie konferencji, a i intencji środowisk ekumenicznych 
w Polsce, był jednoznaczny i spotkał się z pozytywną oceną polskiego resortu spraw 
zagranicznych. Polska Rada Ekumeniczna stała się przy tym jednym z ważniejszych 
partnerów w rozmowach i dyskusjach na rzecz zbliżenia i normalizacji. W tym duchu 
złożone zostało oświadczenie PRE w sprawie ratyfikacji układów wschodnich, apelujące 
głównie do środowisk ewangelickich w RFN o podejmowanie działań finalizujących ten 
proces (1972 r.)65a. Temu też celowi służyła kwietniowa wizyta delegacji PRE w Republice 
Federalnej Niemiec na zaproszenie Krajowego Kościoła Ewangelickiego w Hessen- 
-Nassau, a więc w okresie najbardziej ostrych debat na forum parlamentarnym w 
Bundestagu. Do podstawowych celów i motywów tej wizyty zaliczono oprócz polityczne
go (normalizacja stosunków Polska —RFN) także „oddziaływanie ekumeniczne” na 
protestantów zachodnioniemieckich 66. .

Ratyfikacja układów wschodnich stworzyła formalno-prawne podstawy procesu 
normalizacji i nakreśliła jego ogólne ramy, ale tego procesu bynajmniej nie zakończyła. W 
jego realizacji w latach następnych uczestniczyły również środowiska ekumeniczne. Do 
najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć należy intensyfikację kontaktów i ich rozszerzenie 
na młodzież, przede wszystkim niemiecką, rozbudowę informacji o życiu religijnym i 
społecznym w Polsce, przeciwdziałanie funkcjonującym antypolskim stereotypom w 
społeczeństwie zachodnioniemieckim czy propagowanie akcji społecznych, jak np. 
budowa Centrum Zdrowia Dziecka67.

Dużą rolę w rozszerzaniu kontaktów polsko-zachodnioniemieckich, w tym również 
kościelnych odegrały procesy odprężeniowe, a zwłaszcza prżygotowania do Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisanie Aktu Końcowego w Helsinkach, 
podpisanie dalszych porozumień pomiędzy Polską i RFN w 1975 roku, a następnie 
praktyczna realizacja tych dokumentów. Środowiska ekumeniczne w Polsce, a po części i 
w Niemczech Zachodnich środowiska protestanckie, przywiązywały wielką wagę do tych 
wydarzeń. Jakby wychodząc naprzeciw tym problemom po linii konfesyjnej powołano w 
1974 roku wspólną mieszaną Komisję do Spraw Kontaktów Ekumenicznych. W ciągu

65 Oświadczenie PR E w sprawie podpisania układu między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Niem iecką Republiką 
Federalną, „M ateriały Informacyjno-Studyjnez działalności PR E, KKE i ŚRK”,  W arszawa — wrzesień 1972, s .5 6 -7 .

63a Oświadczenie PR E w sprawie ratyfikacji układdw zawartych przez Niem iecką Republikę Federalną z ZSRR i 
Polską, Tam że, s. 58-59.

66 Por. Niewieczerzał J-, W  służbie porozuflrienią i pokoju, „Jednota” 1972, nr 7 -8 , s . 5 - 7 , 10-12.
67 Tam że, s. 21; M iodzież-Kościół-Pokój, „Zwiastun" 1974. nr 8, & 124-125; Wojtowicz A.. W kład Kościołów w 

budowę Centrum Zdrowia D ziecka, „Zwiastun” 1979, nr I I , s. 171-172.
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tych kilku lat istnienia odbyła siedemnaście spotkań, które poświęcone były m.in. 
rozszerzaniu kontaktów, przeglądowi wzajemnych stanowisk wobec określonych proble
mów, nie tylko kościelnych, ale i społeczno-politycznych. Coraz większe znaczenie zaczęły 
odgrywać zarówno w płaszczyźnie konfesyjnej, jak i politycznej organizowane corocznie 
sympozja polsko-zachodnioniemieckie. Szczególnego wymiaru nabrało sympozjum w 
Loccum (1980r.), które zostało poświęcone idei przewodniej, jaką było hasło: „Porozumie
nia i konflikty. Doświadczenia i perspektywy polityki odprężenia”. Inicjatorem jego, była 
Polska, która wespół z gospodarzami zaprosiła do udziału nie tylko działaczy konfesyj
nych, ale i polityków, ekonomistów, politologów czy dziennikarzy, zarówno polskich, jak i 
zachodnioniemieckich68. ,

Sympozjum w Loccum zbiegło się prawie dokładnie z dziesiątą rocznicą podpisania 
układu Polska — RFN. Z tej okazji ks. W. Benedyktowicż w imieniu PRE i bp E. Lohse w 
imieniu Rady Kościoła Ewangelickiego w RFN wydali wspólne oświadczenie. Czytamy w 
nim, iż w wysiłkach i działaniach PRE oraz w treściach wspomnianego Memorandum z' 
1965 f. „...uwidoczniło się wyraźnie, że chrześcijańskie motywy pojednania mają także 
znaczenie dla politycznych stosunków międzynarodowych” 69. Obydwie strony zadekla
rowały również — odwołując się do układu normalizacyjnego — dalsze kontakty i 
działania na rzecz zbliżenia. O motywach zaś strony polskiej mówił w jednym z wywiadów 
ks. W. Benedyktowicż. Podkreśli! on, iż program współpracy i dialogu z kręgami 
kościelnymi i ekumenicznymi w RFN, jak również w innych krajach nie miał charakteru 
doraźnego, lecz formułował zadania i cele w perspektywie przyszłości. Ż tego'też powodu 
można powiedzieć, że rocznica podpisania układu zamyka pewien dość istotny etap w 
rozwoju stosunków pomiędzy środowiskami ekumenicznymi w Polsce i protestanckimi w 
Niemczech Zachodnich (po części i w NRD), stosunków, które oddziaływały pozytywnie 
na proces normalizacji w płaszczyźnie politycznej.

4  AKTYWNOŚĆ KOŚCIOŁÓW W INNYCH DZIEDZINACH 
SPOŁECZNYCH I POLITYCZNYCH

W węższym zakresie, choćiaż czynnie, włączały się również kościoły członkowskie PRE 
w inne akcje i przedsięwzięcia. Tradycyjnie już podejmowano, głównie na łamach 
niektórych czasopism, problematykę święta klasy robotniczej — lmaja. Rokrocznie 
ukazywały się na łamach Strażnicy Ewangelicznej, Zwiastuna, Jednoty, Rodziny, Maria
wity, Posłannictwa okolicznościowe publikacje poświęcone zarówno pierwszomajowym 
obchodom, jak i konieczności pracy, uczciwości w jej wykonywaniu itp.70 Warte jest

68 U dział środowisk cłurześcijańskich w procesie normalizacji stosunków Polska — R F N , „Rodzina” 1981, nr 5, s .8 .
69 Tam że,s.8. '
70 Por. np. O m ega, Praca w świćtle Biblii i  doktryny ewangelickiej, „Strażnica Ewangeliczna” 1952, nr9, s. 124-126; 

SwHSzczyóski U ., Humanizacja ży d a  gospodarczego, „Jednota” 1960, nr5, s .9 9 -1 0 0 ,1 1 0 ;  Innocenty M ., Święto pracy, 
„M ariawita” 1969, nr 5 , s , 5 -6 .
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podkreślenia swoiste wyeksponowanie przez tradycyjne kościoły ewangelickie protestanc
kiej nobilitacji pracy. Protestantyzm bowiem w odróżnieniu od tradycyjnej doktryny 
rzymskokatolickiej wskazywał, iż praca nie jest przekleństwem dla człowieka i karą za jego 
grzechy, lecz jest dobrodziejstwem, źródłem bogactwa, wytwarzania dóbr itp. W licznych 
artykułach podkreślano rolę i wkład klasy robotnicznej w walkę o szerokie prawa ludzi 
pracy. Nierzadko pojawiała się ostra krytyka ustroju kapitalistycznego i rozmaitych form 
wyzysku. Enuncjacje powyższe zawierały obszerne uzasadnienia teologiczne poparte 
sformułowaniami Biblii.

Środowiska ekumeniczne podejmowały także działania na rzecz likwidacji różnych 
plag i zagrożeń społecznych, zwłaszcza alkoholizmu i rozwodów. Nasilenie się alkoholiz
mu po II wojnie światowej, będące jednym z jej skutków było i jest jednym z 
najtrudniejszych problemów społecznych, jakie stanęły do rozwiązania przed władzami 
państwowymi. Zainteresowanie kościołów tym zjawiskiem wynikało z  faktu, iż kłóci się 
ono z ich etyczno-moralnymi założeniami. Jakkolwiek spożywanie alkoholu przez 
wiernych nie jest grzechem wykluczającym członka ze społeczności religijnej (jak w 
adwentyźmie), to da się zauważyć, zwłaszcza w kościołach protestanckich, pewien 
rygoryzm w porównaniu np. do Kościoła Rzymskokatolickiego. Z tego m.in. powodu 
podejmowano i w bieżącej działalności i na łamach organów prasowych problematykę 
alkoholizmu. Rzecz charakterystyczna, iż w mniejszym stopniu akcentowano zagrożenie 
pijaństwem dla danego kościoła (rozluźnienie się i spadek religijności — obserwowane 
wśród kościołów wolnych), ile wskazywano na zdrowotne, rodzinne, zawodowe i 
społeczne skutki nałogu. Obok akcji publicystycznych w periodykach kościelnych 
podejmowano szerokie działania informacyjno-szkoleniowe dla duchowieństwa i aktywu 
kościelnego 71. Niektóre kościoły podjęły ponadto systematyczne, masowe działania (np. 
Kościół Ewangelicko-Augsburski) organizując w placówkach duszpasterskich specjalne 
spotkania religijne połączone z informacją profilaktyczną. Wielu też duchownych, a nawet 
szeregowych wiernych uczestniczy w pracach Społecznych Komitetów Przeciwalkoholo
wych 72. Bezsprzeczne zasługi w walce 1  alkoholizmem położył Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego, którego doktryna walkę z alkoholizmem (podobnie i z  nikotynizmem, jak
i dbanie o higienę) podnosi niejako do rangi prawd wiary.

Wiele uwagi poświęcały niektóre kościoły sprawom rozwodów. Jakkolwiek większość 
z nich dopuszcza rozwody, to jednakże dostrzega realne niebezpieczeństwa nie tylko w 
ujemnych reperkusjach zjawiska, ale i konkretne dla siebie zagrożenia. Zaznaczono 
bowiem, iż większość z nich to kościoły diaspory i problem małżeństw, zwłaszcza 
mieszanych, jest szczególnie newralgiczny. Rozwody nie omijają również tych społeczności
i wpływają na ich stan posiadania. Rzutują także na zagadnienie religijnego wychowania 
dzieci. Analiza licznych enuncjacji prasowych pozwala na wyraźne wyróżnienie dwóch 
warstw: religijnej i społecznej zagadnienia. Źródłem pierwszej będzie niewątpliwie wąsko

11 Por. np. Konferencja teologiczno-diiszpasteroka, „W iadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne
go”  1973, nr 4, 8 .6 -7 .

72 N p. dr W. M arcinkowski z Krakowa. Por. Benedyktowkz W , Bracia z  Epworth, Warszawa 1968.
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pojęty konfesjonalizm , drugiej zaś cały kom pleks spraw  związanych z rozbitym i rodzina
mi, zwłaszcza wychowaniem  dzieci i młodzieży. Ten drugi nurt często daw ał znać o  sobie i 
przejawia! się w takich kwestiach, jak  krytyka chuligaństw a, k ry tyka „git ludzi”, problem  
adopcji dzieci z dom ów  dziecka, podnoszenie roli rodziny w wychowaniu dzieci itp .73 
M ożna stwierdzić, iż w tych dziedzinach kościoły starały się odegrać pozytyw ną rolę 
wzm acniając dodatkow o  swą argum entację autorytetem  własnej dok tryny  religijnej.

Środow iska ekum eniczne włączały się również w akcje pom ocy z pow odu klęsk 
żywiołowych. M ożna podać wiele przykładów  konkretnej ofiarności finansowej dla 
pow odzian, zarów no w latach  dawniejszych, jak  i obecnie (np. klęska powodzi w Płockiem  
w latach 1981 82 )74. Ciężki kryzys, jak i d o tk n ął nasz kraj oraz pogorszenie się sytuacji 
bytowej wielu osób spow odow ały uruchom ienie akcji pom ocy ze strony wielu nierzym- 
skokatolickich organizacji i kościołów  z zagranicy. Pom oc ta, liczona w dziesiątkach 
m ilionów dolarów , skierow ana została za pośrednictw em  PR E  i kościołów  członkowskich 
d o  rozm aitych instytucji opiekuńczych, charytatyw nych, M inisterstw a Zdrow ia i Opieki 
Społecznej75.

Z  innych przykładów  m ożna sięgnąć d o  lat pięćdziesiątych, kiedy to  w okresie 
szczególnego zagrożenia pokoju  wiele kierow nictw  kościelnych uczestniczyło w akcji 
N arodow ej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. Już w latach  siedem dziesiątych włączono się 
czynnie w dw a masowe, patriotyczne przedsięwzięcia, a  to w odbudow ę Zam ku 
W arszawskiego oraz budow ę C entrum  Zdrow ia Dziecka. W  obu przypadkach PR E  i 
kościoły członkowskie wystosowały odpow iednie apele i odezwy do  wiernych wzywające 
do ofiarności i uczestnictwa w akcjach lb . Złożyły również na ten cel odpowiednie kwoty. 
Pewnym novum  w tych działaniach było to, iż s ta ran o  się rozpropagow ać te przedsięwzię
cia w śród innowierczej Polonii oraz pokrew nych w yznaniowo organizacjach i kościołach. 
S tało się ju ż  tradycją od  początków  lat siedem dziesiątych, że liczne zagraniczne delegacje 
bywają zapoznane z odbudow ą Zam ku W arszawskiego i goszczą w paw ilonach C Z D . N a 
szczególne podkreślenie w tym  — i nie tylko — względzie zasługuje aktyw ność K ościoła 
Polskokatolickiego, ja k  i w ostatnich latach Społecznego Tow arzystw a Polskich 
K atolików . Z resztą wielu informacji na ten tem at dostarcza prasa, nie tylko polskokatolic- 
ka. T rzeba też podkreślić aktywniejszy udział kościołów  wolnych, poniew aż w tych 
społecznościach daw ało  się niekiedy zauważyć poczytanie takich działań  za polityczne i 
ja k o  takie za sprzeczne z ich d o k try n ą  re lig ijn ą77. W yrazem  zaangażow ania się środow isk

73 Por. np. Rozwody w Polsce, „Jednota" 1962, nr 9, s. 214- 215; Źycińska I'.. Dziecko z domów dziecka, „Jednota” 
1974, nr 6, s .7 -8 ;  Marzena, O  przestępczości nieletnich, „M ariawita” 1969, nr 2, s. 16-18; Kaniewski J., Siew w winnicy 
Pańskiej, „Strażnica Ewangeliczna" 1952, nr 9, $ .126-127.

74 Np. Okólnik nr 999 W arszawskiego Konsystorza Prawosławnego z 26 lipca 1949 r., AAN M A P, 1 .1043; Okólnik 
nr 18, „Strażnica Ewangeliczna” 1960, nr 17, s. 148; Apel księdza Prymasa dr M. Rodego do Rolników, „Posłannictwo” 
1962, nr 7 -8 , s .3 .

75 Pom oc ekumeniczna dla Polski, „Jednota" 1982, s .12 , n r l;  Delegacja Światowej Rady Kościołów z wizytą w 
Polsce, „Zwiastun” 1982, nr 3 -4 , s.61.

76 Sesja Soboru Biskupów, „Cerkovnyj W iestnik” 1971, nr 4, s .3 ; Przegląd ekumeniczny, „Jednota” 1971, nr 4, s. 23; 
PRE na rzecz Centrum Zdrowia D ziecka, „Pielgrzym Polski” 1974, n r4, $.60.

77 Por. np. Apel, „Słowo Prawdy” 1971, nr 4, s. 15-16; Centrum Zdrowia D ziecka, „Chrześcijanin” 1977, nr 7, s. 25.
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ekumenicznych w akcję odbudowy było przyznanie PRE w 1974 roku „Medalu Odbudo
wy Zamku”, chociaż żaden z jej przedstawicieli nie znalazł się w składzie Obywatelskiego 
Komitetu Odbudowy, co zresztą było uchybieniem ze strony organizatorów78.

Przytoczone w niniejszym podpunkcie wydarzenia nie wyczerpują oczywiście tematu, 
ale anonsują jedynie zagadnienia. Niemniej świadczyć mogą, iż poza omówionymi w 
punktach 1-3 płaszczyznami współdziałania istnieją inne dziedziny, w których współpraca 
państwa ze związkami religijnymi jest możliwa i może ulegać nawet poszerzeniu.

PODSUMOWANIE

Naszkicowane powyżej uwagi pozwalają na sformułowanie kilku wniosków i refleksji 
natury ogólniejszej. I tak, należy stwierdzić' iż istnieją pewne płaszczyzny i dziedziny, vf 
których można mówić o współdziałaniu socjalistycznego państwa i związków wyznanio
wych. Obszar ich najogólniej określa przyjęty model polityki wyznaniowej, a raczej różne 
wersje leninowskiej koncepcji rozdziału tych dw;óch instytucji. W warunkach naszego 
kraju realizowana polityka wyznaniowa zasadniczo sprzyjała współdziałaniu, chociaż 
administracyjna reglamentacja działalności mniejszościowych związków religijnych 
była niekiedy zauważalna (chodzi tu o pierwszą połowę lat pięćdziesiątych).
Można jednak stwierdzić, iż najogólniej realizowany model polityki wyznaniowej 
współdziałaniu sprzyjał. Czynnikiem kolejnym, w niniejszym opracowaniu nie ekspono
wanym (z racji ograniczonej objętości), ułatwiającym współdziałanie była emancypacyjna 
(po części i prewencyjna) działalność państwowej administracji wyznaniowej (głównie 
Urzędu do Spraw Wyznań) na odcinku kontaktów z wieloma kierownictwami kościelny
mi. Wreszcie czynnikiem sprzyjającym była postawa kierownictwa Kościoła Rzymskoka
tolickiego wobec wielu realiów naszej powojennej rzeczywistości, w stosunku do której 
kierownictwa prawie wszystkich związków religijnych odnosiły się bardzo krytycznie. Z 
tym problemem wiąże się zresztą inne zagadnienie, a mianowicie realizowane po wojnie 
reformy wyznaniowe. Stanowiły one jedno ze źródeł nie tylko lojalności niektórych 
związków religijnych, ale i dyspozycyjności do współdziałania, gdyż formalnie przynaj
mniej ograniczały pozycję, także i nietolerancyjność, Kościoła Rzymskokatolickiego.

Po stronie związków wyznaniowych dyspozycyjność tę ułatwiała ich doktryna 
społeczno-religijna, względnie jej ewolucja. Bowiem wiele elementów tej doktryny 
okazywało się być zbieżnymi z hasłami zawartymi w programach formułowanych przez 
państwo. Ta zbieżność pozwalała na aktywne włączanie się niektórych kierownictw 
kościelnych w realizację szczegółowych programów. Istotnym elementem tego procesu

78 Przegląd ekumeniczny, „Jednota” 1974, nr 10, s. 15-16.
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(tych działań) mógł być patriotyzm, mocno akcentowany zwłaszcza wśród społeczności 
religijnych mających długie tradycje na ziemiach polskich, względnie eksponujących 
narodowy charakter danego wyznania. •

Mówiąc o ewolucji założeń religijno-społecznych niektórych związków (czy też 
ewolucji postaw kierownictw kościelnych) warto zwrócić uwagę na działania tzw. 
kościołów wolnych (z członków PRE: Kościół Metodystyczny, Polski Kościół Chrześcijan 
Baptystów, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny), które stopniowo przestawały traktować 
niektóre zagadnienia i problemy jako  „polityczne”, co umożliwiało im włączanie się do ich 
rozwiązywania (np. walka o pokój, po części i problem niemiecki). Nie bez znaczenia 
mogła okazać się tu wspomniana emancypacyjna działalność państwowej administracji 
wyznaniowej. Niemniej jednak wyznania te w sposób zauważalny dystansowały się — w 
porównaniu do innych — od nawet dostrzegania niektórych podniesionych w opracowa
niu problemów. Stąd obserwowało się niekiedy wyraźny rozziew pomiędzy deklaracjami 
PRE (której są członkami), a ich bieżącą działalnością i aktywnością w płaszczyźnie 
patriotyczno-oby watelsk iej.

Na problem współdziałania należy spojrzeć przez pryzmat kształtowania się stosunku 
poszczególnych wyznań religijnych wobec przemian ustrojowych w naszym kraju. Przy 
tym ujęciu, biorąc pod uwagę charakteryzowane kościoły, można wyróżnić dwa modele 
ich „zaangażowań ustrojowych". Pierwszy stanowiłyby kościoły aktywnie włączające się 
w nurt przemian i wydarzeń. Zaliczyć do nich należałoby:

1. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny — dyspozycyjność wspomniana 
wynikała głównie z tradycyjnej, doktrynalnej lojalności prawosławia wobec państwa, a po 
części i z długoletniej tradycji na ziemiach polskich.

2. Kościół Polskokatolicki,Starokatolicki Kościół Mariawitów — dyspozycyjnością 
wypływała głównie z ich rodzimej genealogii, koncepcji kościoła narodowego (zwłaszcza w 
Kościele Polskokatolickim) — stąd i podkreślany bardzo mocno patriotyzm oraz 
radykalne hasła społeczne głoszone przed wojną, a przyjęte do realizacji po wojnie przez 
państwo.

3. Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany — dyspo
zycyjność wynikała przede wszystkim z długoletnich tradycji na ziemiach polskich, także i 
tradycji patriotycznych, ewolucji postawy kierownictwa kościelnego, a także liberalnej 
stosunkowo doktryny społeczno-politycznej.

Do drugiego modelu („związków wyznaniowych angażujących się selektywnie w nurt 
przemian") zaliczyć by należało:

I. Kościół Metodystyczny, Polski Kościół Chrześcijan Baptystów, Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego — dyspozycyjność ta 
przejawiała się w ściśle określonych dziedzinach, traktowanych jako „niepolityczne”, a 
więc zbieżnych, względnie mesprzecznych z ich doktryną społeczno-polityczną. Po części 
wynikała też z ewolucji postawy kierownictw kościelnych oraz wspomnianych działań 
emancypacyjnych władz państwowych.

Uzupełnieniem hasłowo raczej wyliczonych uwarunkowań tej dyspozycyjności były 
realizowane reformy wyznaniowe, zwłaszcza te, które neutralizowały lub pomniejszały
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pozycję Kościoła Rzymskokatolickiego w życiu społeczno-politycznym naszego kraju,jak 
również w dziedzinie stosunków międzywyznaniowych.

W opracowaniu skoncentrowano się jedynie na działalności kierownictw kościelnych, 
bowiem one zasadniczo nadają kierunek działania całej społeczności danego wyznania. 
Brak natomiast badań oraz wystarczających materiałów nie pozwolił na prześledzenie i 
charakterystykę percepcji tych działań wśród szeregowych wiernych. Jednak w ydaje się, iż 
można postawić tezę, że przedstawione wyżej działania i przedsięwzięcia (a przynajmniej 
niektóre z nich) nie ograniczały się tylko do kierowniczych gremiów poszczególnych 
związków wyznaniowych.*

* W niniejszym artykule Autor prezentuje stanowisko i poglądy, których Redakcja „Posłannictwa'" nie w pełni 
pod/iela.



Mirosław Boruta

RUCH ZIELONOŚWIĄTKOWY: 
JEGO HISTORIA, DOKTRYNA 

I DZIEŃ DZISIEJSZY

Wstęp. Początki i źródła. Przyczyny powstania. Prekursorzy i założyciele. Doktryna. Ruch 
zielonoświątkowy w Stanach Zjednoczonych. Pentekostalizm w świecie. Zielonoświąt
kowcy w Polsce. Podsumowanie.

Wstęp

Wśród licznych tekstów modlitewnych, znajdujących się w wielu zbiorach i brewia
rzach chrześcijańskich, spotykamy także i takie, których podmiotem jest Duch Święty, 
czczony przez wielu jako  jedno z trzech wcieleń Boga. Jedna ze strof hymnu „Veni, Creator, 
Spiritus” zawiera następujące słowa:

Ty darzysz laską siedemkroć, 
bo moc z prawicy Ojca masz, 
przez Ojca obiecany nam, 
mową wzbogacasz ję zyk  nasz.

— niechaj będą one mottem tego szkicu, który opowiadać ma o jednym z licznych ruchów 
chrześcijańskich w świecie, mianowicie o Kościele Pentekostalnym, zwanym inaczej 
Kościołem Zielonoświątkowym.

Truizmem jest oczywiście twierdzenie, iż wyznawcy religii chrześcijańskiej nie są w 
swym działaniu zjednoczeni. Nie miejsce tu  na wyliczanie wszystkich Kościołów 
wchodzących w skład tego nurtu, trzeba jednak umiejscowić wśród nich wspomniany 
wyżej Kościół, który właśnie Duchowi Świętemu przyznaje poczesne miejsce w swojej 
doktrynie. Jak każdy większy i ważniejszy nurt myślowy, chrześcijaństwo także nie było 
nigdy pozbawione tarć wewnętrznych powstałych z różnic interpretacyjnych Pisma 
Świętego, opozycji wobec ośrodków władzy religijnej i hierarchii duchowej, czy innych 
różnego typu czynników. Zjawisko to miało miejsce już za czasów pierwszych apostołów i 
raz mniej, raz bardziej się nasilając trwa do dziś. Doprowadziło ono do rozbicia 
chrześcijaństwa na trzy główne, wyróżnione współcześnie nurty: prawosławny, rzymsko
katolicki i protestancki. Dwa pierwsze, mimo iż także nie stanowią monolitów, muszą



ustąpić pod względem rozdrobnienia i zróżnicowania trzeciemu — mianowicie protestan
tyzmowi. Określimy tym mianem grupy wiernych, które odrywały się od wpływów 
rzymskich począwszy od połowy XIV wieku, a nie przyłączyły się do denominacji (używam 
tu tego terminu w szerokim znaczeniu) prawosławnych. D o grup protestanckich zaliczyć 
można m.in.: trzy zbiorowości główne, będą to luteranie, kalwini i anglikanie, a także 
Kościoły tzw. „drugiej reformacji”, czyli anabaptystów, mennonitów, arian, kongregacjo- 
nalistów, kwakrów, metodystów, baptystów, Uczniów Chrystusa, adwentystów, mormo
nów, świadków Jehowy, grup uświęcenia oraz interesujących nas tu najbardziej gmin 
zielonoświątkowców.

Ruch zielonoświątkowy, powstały na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczo
nych, a przeniesiony stąd na wszystkie kontynenty, naucza, iż wszyscy chrześcijanie winni 
poszukiwać nawrócenia religijnego w zjawisku zwanym „chrztem w Duchu Świętym” . 
Chrzest taki uważają wyznawcy ruchu za najważniejsze przeżycie w życiu chrześcijanina. 
Przypominają oni jeden z najważniejszych fragmentów Pisma Świętego: „Tymczasem 
nadszedł dzień Zielonych Świątek i wszyscy byli zebrani w jednym miejscu. Nagle dał się 
słyszeć wysoko z nieba szum jakby silnego wichru i napełnił cały dom, w którym 
przebywali. Równocześnie ukazały im się języki, jakby z ognia, które rozdzieliły się i na 
każdym z nich z osobna osiadł jeden. Wszyscy napełnieni zostali Duchem Świętym i 
poczęli mówić w obcych językach tak, jak im Duch kładł w usta” (Dz 2, 1-4). Z tego to 
właśnie fragmentu Biblii bierze swój początek nazwa ruchu (chociaż np. Żydzi także 
obchodzili Zielone Świątki na pamiątkę dojścia pięćdziesiątego dnia, od przejścia Morza 
Czerwonego, do Góry Synaj i otrzymania tam przykazań Bożych), także od niego 
rozpoczynają się pojawiać w chrześcijaństwie tzw. dary Ducha Świętego (mówienie 
nieznanymi językami, prorokowanie, uzdrawianie i inne), oraz przekonanie, iż każdy 
chrześcijanin w pełni będący wyznawcą Boga i Chrystusa, powinien otrzymać chrzest 
Ducha wraz z towarzyszącymi mu zjawiskami podobnie jak  doznali go pierwsi 
apostołowie. Michael Harper twierdzi nawet, że „...dzieje pentekostalizmu, to dzieje 
prawowiernego ruchu chrześcijańskiego. Począł się on w Kościołach, został jednak 
poważnie zignorowany i odrzucony. Stal się dzisiaj czymś więcej niż kolejna, jeszcze jedna 
denominacja, stał się niezwykłą silą w chrześcijaństwie. Pojawia się w Kościołach na nowo. 
Rozwija się na całym świecie, często w miejscach najmniej oczekiwanych. Jest tematem 
rozmów wszędzie, we wszystkich kręgach chrześcijańskich”

Przyznać trzeba, że prawie przez okres pięćdziesięciu lat od swego powstania ruch 
zielonoświątkowy uważany był przez teologów chrześcijańskich za zjawisko tyle głośne co 
efemeryczne, którego badanie jest właściwie bezprzedmiotowe. Ocena pentekostalizmu ze 
strony teologów była różnorodna. Traktowano go jako  coś nieważnego i nie mającego 
większego znaczenia, jako  coś prowadzącego do nikąd, odciągającego chrześcijan od 
głównej linii rzeczywistości. Większość traktowała też pentekostalizm jako  szarlatanerską 
strawę dla łaknących cudów „maluczkich”, a jedynie nieliczni zainteresowali się ruchem 
bliżej.

1 Michael Harper — Tak jak  na początku, Londyn* b.r^ s. 7.
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Proces zmian zapoczątkowały lata pięćdziesiąte. W 1958 roku Henry P. Van Dusen, 
prezydent Union Theological Seminary, w artykule zatytułowanym „The Third Force" 
(„Trzecia siła”) zamieszczonym w piśmie „Life” z 6 VI tegoż roku, zwrócił uwagę 
kościelnych ekspertów wyznań tradycyjnych na fenomenalny rozwój Kościołów penteko- 
stalnych na całym świecie. Pisał on między innymi: „Jest kilka przyczyn, które tę Trzecią 
Potęgę uczyniły niezwykłym, religijnym fenomenem naszych czasów. Te grupy religijne 
zwiastują wyraźne, łatwe do zrozumienia poselstwo biblijne. Zazwyczaj obiecują też 
natychmiastowe, przekształcające życie spotkanie z Bogiem w Chrystusie, co dla wielu 
ludzi jest o wiele ważniejsze niż wersja, k tórą znaleźć można w konwencjonalnych 
kościołach”. I dalej Van Dusen pisze: „Z wielkim naciskiem podkreślają wagę Ducha 
Świętego, co tradycyjni chrześcijanie tak bardzo zaniedbują, jako  bezpośredniej, potężnej 
obecności Bożej tak w duszy jednego człowieka, jak  i w całej chrześcijańskiej społeczności. 
Przede wszystkim oczekują, że ich członkowie będą praktykować aktywnie i wytrwale 
„siedem dni chrześcijaństwa na tydzień”. Jeszcze niedawno inni protestanci uważali ten 
ruch za zjawisko czasowe i przemijające, nie zasługujące na większą uwagę. Teraz jednak 
lepiej poznano prawdziwe rozmiary tego ruchu i jego ogromną żywotność. Tendencja do 
lekceważenia jego poselstwa jako  niedostatecznego robi miejsce tłumionej jeszcze chęci 
zbadania tajemnicy jego potężnego oddziaływania” 2.

Wynikiem zainteresowania się tym ruchem przez przedstawicieli innych wyznań były 
przeżycia charyzmatyczne w szeregach ich duchownych i świeckich członków, co dało 
początek tzw. neopentekostalizmowi. W Kościele Rzymskokatolickim powstał wówczas 
Katolicki Ruch Odnowy Charyzmatycznej, różniący się od nurtu zielonoświątkowego 
stylem modlitwy i nieuznawaniem chrztu w Duchu Świętym jako  sakramentu. Członko
wie ruchu uważąją'się po prostu za chrześcijan, którzy zdecydowali pozwolić Duchowi 
Świętemu kierować swym życiem. Papież Paweł VI w przemówieniu do uczestników 
Trzeciego Kongresu Ruchu Odnowy powiedział: „Takie szukanie Boga nie ma nic 
wspólnego z wolą zdobywczą i zaborczą. Nie, ono pragnie być czystym, otwarciem się, 
przyjęciem Tego, który nas ukochał i który oddaje się nam w sposób wolny, pragnąc, 
dlatego że nas kocha, udzielić nam życia, które za darno od Niego otrzymujemy, ale nie bez 
pokornej wierności z naszej strony” 3. Jan Paweł II zaś, swoje stanowisko wyraził w dniu 
23 listopada 1980 roku w Rzymie podczas spotkania z uczestnikami pielgrzymki N arodo
wego Włoskiego Ruchu Charyzmatycznego „Odnowa w Duchu Świętym”. W swym 
przemówieniu papież zaznaczył, iż ruch pentekostalny i charyzmatyczny ma przed sobą i 
szerokie perspektywy i pewne niebezpieczeństwa. Perspektywy to m.in. większe niż 
dotychczas zaangażowanie w działalności na rzecz odnowy kościelnego i duchowego życia
— w poczuciu głębokiej miłości bliźniego. Wśród niebezpieczeństw papież wymienił 
położenie zbytniego nacisku na emocjonalne przeżywanie religii, nieumiarkowane 
poszukiwanie jakiejś widowiskowości i nadzwyczajności w uczuciach religijnych, zbyt 
łatwe i pośpieszne dokonywanie interpretacji Pisma Świętego, oraz zbytnie upodobanie

2 W: John L. Sherrill -  Oni miwiy innymi językami, Paryż, lir., ss. 41-42.
3 „Z nak” 286-287, Kraków, 1978, s. 621.
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we własnej działalności, które to izoluje od innych ludzi i zamyka się w sobie. W 
zakończeniu Jan Paweł II oznajmił: „Ożywieni miłością nie tylko przyczynicie się do tego, 
aby spontanicznie byli słuchani ci, których Duch Święty postawił jako  pasterzy Kościoła 
Bożego, ale oddajecie także potrzebę otwarcia się na rozumienie innych braci, aby wraz z 
nimi prawdziwie czuć jednym sercem i jedną duszą. W konsekwencji wyniknie z tego 
autentyczna odnowa Kościoła, której życzył sobie Sobór W atykański II” 4.

Jednak, ogólnie rzecz biorąc, w początkach naszego wieku obserwowano szybki 
rozwój tego ruchu; był to bez wątpienia najszybszy wzrost liczebności wiernych wśród 
wszystkich kościołów, co więcej, właśnie te inne zanotowały wtedy duże straty. Szczególnie 
tym zjawiskiem zostali dotknięci rzymskokatolicy. Jak podaje J. Sherrill, wśród nich to 
właśnie kursowała historia o zielonoświątkowym tłumaczeniu Biblii. W katolickiej Biblii 
rozkaz Jezusa dla Piotra brzmiał: „Paś owieczki moje!”, a w wersji zielonoświątkowej 
miało być napisane: „Kradnij owieczki moje!” . Inne, protestanckie Kościoły też nie 
uniknęły podobnego losu. Oficjalne statystyki porównujące wzrost liczebny Kościołów w 
czasie od 1926 do 1936 roku wskazują, że w czasie tego okresu Kościoły tradycyjne straciły 
8% członków, a trzy największe ugrupowania pentekostalne powiększyły swój stan 
posiadania: Pentecostal Assemblies (Zbory Zielonoświątkowe) o 265%, Assemblies of God 
(Zbory Boże) o 209%, oraz Church of God (Kościół Boży) o 93% 5.

Obecnie liczbę członków tego Kościoła w świecie szacuje się na około 8 do 
12milionów, choć są i tacy, którzy wymieniają liczbę lOOmilionów i więcej 6.

Jest to mimo wyznawania pewnych wspólnych, najważniejszych zasad wiary przez 
wszystkich, grupa podzielona i niejednolita. Wbrew jednak tendencjom zielonoświątkow
ców do różnicowania się na grupy, z jednej strony przyjmujące gorliwość wiary, 
spontaniczność, legalizm i hierarchię, z drugiej zaś, porządek, rytuał, tolerancję i 
niezależność, ruch ten, trzeba to stwierdzić z całą mocą, ciągle powiększa się w 
fenomenalnie szybki sposób.

Początki i źródła

Jak większość Kościołów protestanckich, tak i zielonoświątkowy odnajduje swe 
początki w Biblii i przyznać trzeba, że czyni to  w sposób dość przekonujący, albowiem 
cytatów dotyczących zjawisk występujących w obrębie tego ruchu jest wiele i są to cytaty 
niezmiernie ważne w całym kontekście Pisma Świętego. M ocną stroną działalności ruchu 
jest także to, że stanowi on kontynuację przeżyć pierwszych, najbliższych Jezusowi 
wyznawców Kościoła chrześcijańskiego — mianowicie apostołów. Najważniejszy, jak  się 
przyjmuje, fakt objawienia wiary, to często występujące mówienie nieznanymi językami 
chrztu w Duchu Świętym, analogiczne do tego, które miało miejsce w wieczerniku,

4 „Osserwatore Romano” 12/1980.
5 John L. Sherrill — Oni mówią..., ss. 76-77.
6 Liczbę taką podaje nowa World Christian Encyclopedia, w takich też granicach ocenia się liczbę wiernych skupionych 

wokó) Światowych Konferencji Zielonoświątkowych.
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pięćdziesiąt dni po Wniebowstąpieniu Chrystusa. Stąd większość cytatów biblijnych tego 
typu odnosi się właśnie do języków.

Najistotniejszy z nich, zawierający słowa samego Jezusa, znajduje się w Ewangelii 
św. M arka: „Te oto znaki towarzyszyć będą tym, co uwierzyli: w moim imieniu czarty 
wypędzać będą; nowymi językami mówić będą; węże w swe ręce brać będą, a gdyby nawet 
truciznę pili, nie zaszkodzi im; na chorych ręce kłaść będą, a ci powrócą do zdrowia” (Mk 
16,17-18). Wzmianki o językach, w związku z objawieniem Ducha Świętego znajdują się 
także w Dziejach Apostolskich, a ich używanie było dowodem na obecność tegoż Ducha, 
np.: „Wiernych żydowskiego pochodzenia, którzy przybyli wraz z Piotrem, ogarnęło 
zdumienie, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan; słyszeli bowiem, że 
mówią językami i wielbią Boga” (Dz 10, 45-46), podobnie cytowana wcześniej scena w 
Wieczerniku. Święty Paweł, postać z chrześcijańskiego firmamentu, często zwracał uwagę 
na języki, które według niego służyły do uwielbiania Boga w osobistej modlitwie, 
pozwalały się modlić nawet wtedy gdy ktoś nie wiedział, o co się modlić, oraz w czasie 
puolicznego nabożeństwa pozwalały wraz z ich tłumaczeniem (innym darem Ducha 
Świętego), na bezpośrednią komunikację z Bogiem. Wyliczając dary Ducha, mówi 
św. Paweł o językach i ich tłumaczeniu: „Jednemu bywa dany przez Ducha dar mądrości; 
... jeszcze innemu dar języków, owemu dar wykładania języków” (1 K or 12, 7-10). Jako 
jeden z pasterzy Kościoła, św. Paweł mówi także: „Ubiegajcie się o miłość, lecz starajcie się 
też o dary Ducha, a  szczególnie o dar prorokowania. Bo ten, który Językam i mówi”, nie 
mówi do ludzi, lecz do Boga... i buduje samego siebie; a ten,co prorokuje, gminę Bożą 
buduje” (1 K or 14, 1-4).

Zjawisko to, opisywane także i dziś, staje się żywym dowodem istnienia pozamaterial- 
nej siły wpływającej na ludzi, a dla wielu z nich, ten graniczący z cudem fenomen staje się 
początkiem nowej drogi życiowej. Michał Hydzik w szkicu „Bóg pragnie mieć Kościół 
pełen mocy duchowej”, twierdzi, że: „Wydarzenie Pięćdziesiątnicy całkowicie zmieniło 
postawę tych ludzi, którzy tak niedawno płakali i smucili się, drżeli ze strachu przed 
żydowską opozycją, teraz przejęli inicjatywę w swoje ręce i będąc napełnionymi mocą 
Ducha Świętego oraz mając autorytet imienia Jezus — podbijali królestwa, zaprowadzali 
sprawiedliwość, położyli podwaliny pod chrześcijaństwo nie używając do tego ani miecza, 
ani ognia, lecz mocy Ducha Świętego. W ciągu krótkiego okresu dokonali tak wiele, że to 
wystarczyło na całe pokolenia”. Oraz dalej: „To nie Bóg się zmienił, to  ludzie się zmienili. 
Bóg ciągle szuka ludzi, którzy w swej postawie serca byliby podobni do Piotra, Jana czy 
Pawła. Bogu bardzo zależy na tym, by ludzie chcieli być pełni Ducha. Bóg chce, aby 
chrześcijaństwo i dzisiaj było takie, jak  na początku: pełne miłości i współczucia, pełne 
ognia i mocy, a tymczasem stało się ono podobne bardziej do klubów dyskusyjnych lub 
synagog z czasów Jezusa” 1.

Nawiązując do tych zdań, spróbujmy pokazać, iż jeden z najważniejszych darów 
Ducha, a mianowicie języki towarzyszące chrztom, właściwie nie zaniknęły w Kościele, a 
były w nim obecne poprzez całe jego dzieje.

7 „Chrześcijanin” 1/1983.
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Zjawisko mówienia nieznanymi językami, czyli glossolalia, pojawia się w niedługim 
czasie po zakończeniu działalności pierwszych apostołów, albowiem już w końcu II wieku. 
Nastąpiło wtedy tzw. przebudzenie, pod wodzą M ontanusa, które zostało przychylnie 
przyjęte przez ówczesnych biskupów. Udzielili mu nawet poparcia dwaj wpływowi 
dostojnicy Kościoła, Tertulian i Ireneusz. Ale gdy języki i inne towarzyszące temu 
przebudzeniu zjawiska zaczęły się rozszerzać, montanizm ogłoszono herezją. Pomimo 
tego wyznawcy ruchu przetrwali aż do V wieku. Pachomiusz, który w IV wieku założył 
pierwszy klasztor chrześcijański, używał biegle greki i łaciny, nie ucząc się wcześniej 
żadnego z tych języków. W tym też okresie, wspomniane zjawiska pojawiają się częściej 
wśród wyznawców Kościoła Wschodniego, uznawanego zresztą powszechnie za bardziej 
nastawiony na natchnienia i przeżycia religijne.

Ta tajemnicza zdolność pojawia się znów w XIV wieku, w przeżyciu św. Wincentego 
Ferrery, oraz w misjonarskiej pracy Franciszka Ksawerego, jezuity, który nawracając 
Japończyków i niektóre plemiona indiańskie, używał ich własnych języków, mimo iż 
wcześniej były mu one zupełnie nieznane.

Języki pojawiają się też na początku wielu ruchów religijnych, które ukształtowały się 
potem w odrębne wyznania; tak było z dwunastowiecznymi waldensami; podobno 
językami mówił M arcin Luter, hugenoci w Cavennes, jansenici na czele z Pascalem, 
kwakrzy czy wreszcie metodyści. Np. w opisie zgromadzenia pierwszych kwakrów 
czytamy: „Gdy oczekiwaliśmy na Pana, często otrzymywaliśmy wylanie Ducha na nas i 
mówiliśmy nowymi językami” 8.

Bliższy nam i lepiej znany wiek XIX przynosi jeszcze większą ilość wzmianek o 
językach; można by nawet zaryzykować twierdzenie, że proces pojawiania się ich uległ 
przyśpieszeniu i spotęgowaniu. W  Szkocji, w roku 1830, M ary Campbell — dziewczyna 
chcąca zostać misjonarką -  podczas wieczornej modlitwy zaczyna mówić w nieznanym 
sobie języku; myślała z początku, że jest to język, który m a jej pomóc w pracy misyjnej, 
nigdy jednak nie zdołała go już później zidentyfikować. W cztery lata po tym wydarzeniu, 
w Anglii, młody i popularny kaznodzieja Kościoła prezbiteriańskiego, Edward Irving 
odkrywa przeżywanie języków w swojej parafii i zachęca do ich praktykowania. Inną 
wybitną osobistością w dziewiętnastowiecznym ruchu odrodzenia darów duchowych był 
Cure d’Ars, który, znając wyłącznie francuski i łacinę, w czasie udzielania rozgrzeszania 
posługiwał się zupełnie innymi językami.

W roku 1854 glossolalia pojawia się w Stanach Zjednoczonych. Wpierw w Nowej 
Anglii, gdzie dochodzi do mówienia i wykładania języków, a potem w stanie Illinois, gdzie 
z kolei językami mówią Mormoni, zwani też Świętymi Dni Ostatecznych. W tym samym 
roku, wieści o zielonoświątkowych przeżyciach w Kościele prawosławnym docierają z 
głębi carskiej Rosji, przede wszystkim z Syberii.

W latach siedemdziesiątych języki pojawiają się w stanie Rhode Island (mówi nimi 
pastor z Providence — R.B. Swan) i Arkansas, gdzie mówiący nimi W. W althall napisze: 
„Zupełnie nie znałem biblijnej nauki na tem at chrztu w Duchu, czy języków” 9.

8 John Ł. SherrilJ — Oni mówią..., s. 126.
9 T am ie — s. 128.
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Podobnie lata osiemdziesiąte przynoszą obfity plon modlitw w językach, przede 
wszystkim w Anglii, na skutek kampanii ewangelizacyjnej Dwighta L. Moody’ego, w 
Szwajcarii, gdzie nieznająca angielskiego M aria Gerber posługiwała się nim w czasie 
modlitw, w sposób płynny oraz w Armenii, w której doszło także do spisania proroctwa 
na temat mającej się dokonać krwawej inwazji Turków na Armenię (nastąpiła ona w 
1914 roku, w którym to Turcy wymordowali ponad 3 miliony Ormian). Działanie 
języków i dar proroctwa, szczególnie w armeńskim mieście K ara Kala, doprowadził do 
wyjazdu, w 1912 roku, ostatniej rodziny zielonoświątkowej z tego regionu. To uchro
niło je od zagłady i pozwoliło, w Stanach Zjednoczonych, na zorganizowanie m.in. 
największej w świecie prywatnej mleczarni, a po wojnie doprowadziło jednego z członków 
grupy — Demosa Shakariana do prezesury wpływowego towarzystwa o nazwie „Fuli 
Gospel Business Men’s Fellowship International” (Międzynarodowa W spólnota Ludzi 
Interesu — Zwolenników Pełnej Ewangelii)10.

Przyczyny powstania

Ogromny sukces ruchu zielonoświątkowego w czasie pierwszej dekady obecnego 
wieku mą swe źródła w rozwoju Stanów Zjednoczonych, po wojnie domowej lat 
sześćdziesiątych. Cechuje się on między innymi przybywaniem kolejnych dużych grup 
imigrantów z Europy, szybką urbanizacją i uprzemysłowieniem oraz rozwojem swoistego 
„amerykańskiego stylu życia”, w ramach którego przynależność do Kościoła sformalizo
wała się, a sam wybór wyznania stał się, prawdopodobnie na skutek zerwania więzi z 
byłym otoczeniem, sprawą prywatną jednostki.

Nastąpił też wówczas, związany z powyższymi zjawiskami, proces powstawania 
różnorodnych interpretacji Biblii i osłabienia przeżyć religijnych w tradycyjnych 
Kościołach na rzecz rozważań teologicznych i dysput czysto intelektualnych. Ekspansja 
pozytywizmu i związanych z nim darwinizmu i scjentyzmu pozbawiła Kościoły wielu 
zjawisk psychiczno-emocjonalnych, które przecież jeszcze niedawno występowały szeroko 
wśród metodystów i członków grup uświęcenia. Kościoły amerykańskie bogaciły się 
materialnie, ale należące do nich świątynie, pomimo coraz piękniejszego wystroju świeciły 
raczej pustkami. Kościoły te stawały się domeną klas wyższych i średnich, spychając poza 
siebie dużą liczbę wyznawców z klas niższych, coraz liczniejszych przecież ze względu na 
początkowo niską pozycję imigrantów. Pozyskanie tych mas ludzkich dla Kościoła, a 
także chęć tych ludzi do wyrwania się spod kurateli Kościołów tradycyjnych niechętnie 
widzących biedotę we wnętrzu swych wspaniałych świątyń, była bezpośrednią przyczyną 
powstania Kościoła zielonoświątkowego, a także i innych, np. Christian Science.

Ruch' zielonoświątkowy rozszerzył się także ze względu na swe treści psychologiczne. 
Zjawisko napełnienia Duchem Świętym pozwalało na ogromne zaangażowanie i inten

10 Ciekawą historię życia Demosa Shakariana opisują J . i E.Sheriiilowie w książce „Najszczęśliwsi na świecie”.
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sywne krzewienie nowej wiary, opartej od tego momentu na realnej podstawie i 
potwierdzonej „namacalnym” skądinąd dowodem. Stal się też ruch ten bazą spotkań i 
źródłem szczególnych więzi między ludźmi z różnych grup i przedziałów społecznych. Na 
tej podstawie tworzyły się zbiorowości nowego typu — ludzi bliskich sobie w przeżyciu 
religijnym, a więc w wartości pozamaterialnej, niewymiernej — równej dla wszystkich. 
Kościoły pentekostalne były bardziej właściwą i odpowiednią płaszczyzną dla bratania się 
ludzi niż denominacje tradycyjne; były niewielkie, zwarte, ich członkowie używali w 
stosunku do siebie określeń „siostro” i „bracie” (co czynią zresztą do dziś), a każdego 
nowego przybysza witali bardzo serdecznie.

Duża dawka emocji towarzysząca spotkaniom grup zielonoświątkowych, wyrażająca 
się w rytmicznym klaskaniu, przytupywaniu, okrzykach „amen” i „alleluja”, czy też 
mówieniu w nieznanych językach lub ich tłumaczeniu pozwalała każdemu, bez względu na 
zajmowane miejsce w strukturze społecznej, na spontaniczny, pełny i równy udział w 
nabożeństwie, a także, jak stwierdzono, przynosiła wcale nie nikłe efekty terapeutyczne.

Jeszcze inną przyczyną przebudzenia pentekostalnego była doktryna i praktyka 
uzdrowień. O d początków ruchu, jego animatorzy, tacy jak: Charles Parham , Mary 
Woodworth-Etter, Charles Price oraz Aimee Semple M cPherson twierdzili, iż kwestia 
wyleczenia człowieka od wszelkich dolegliwości przebiega na bardziej „mistyczno- 
-psychologicznej” płaszczyźnie, aniżeli tłumaczy to współczesna medycyna. Ponieważ 
udało im się te słowa potwierdzać przykładami uzdrowień (jak? -  to już osobny problem: 
wpływ Ducha Świętego, autosugestia, bioprądy, psychoterapia?), zjednywało im to wielu 
dodatkowych zwolenników, a Kościołowi wielu nowych wyznawców.

Prekursorzy i założyciele

Narodziny nowoczesnego ruchu pentekostalnego związane są z nazwiskiem wspo
mnianego już, Charlesa Foxa Parham a. Urodził się on w Muscatine, w stanie Iowa, w 1873 
roku. Już w piętnastym roku życia został kaznodzieją Kościoła kongregacjonalnego, a 
później przyłączył się do metodystów, gdzie rozpoczął starania o przebudzenie tego ruchu. 
Po przeczytaniu Dziejów Apostolskich i Listów świętego Pawła doszedł do wniosku, że 
obecna służba duchownych nie ma tej samej mocy co dawniej. Zastanawiał się, dlaczego 
liczba nawróconych, cudów i uzdrowień jest tak znikoma w porównaniu z pierwszymi 
wiekami chrześcijaństwa. W październiku tysiąc dziewięćsetnego roku Parham  otworzył 
szkolę biblijną (Bethel Bibie College) w Topeka, w stanie Kansas. Wynalazł do tego celu 
budynek, zwany w okolicy „Stone’s folly” (głupota Stonego), czyli w połowie tylko zaczętą, 
murowano-drewnianą budowlę, k tórą za niską odpłatnością udało mu się wynająć. Z 
początku do jego szkoły zawitało czterdziestu studentów, przywożąc ze sobą żony, dzieci i 
cały dobytek, co zmieniło otoczenie budynku w pokaźne gospodarstwo. Jedynym ich 
podręcznikiem była Biblia, a podstawowe pytanie, jakie sobie zadali, dotyczyło widomych 
oznak, jakie pojawić się mogą w czasie chrztu Duchem Świętym. Odpowiedź znaleźli 
wkrótce; otóż w pięciu różnych opisach chrztu, występujących w Dziejach Apostolskich, w 
rozdziałach: 2,1-4; 8,14-19; 9,17-19; 10,44-47 i 19,1-6, odkryli oni zjawisko zwane
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„Mówieniem językami”. Parham i jego uczniowie, podnieceni odkryciem, zeszli się na 
modły i wtedy przeżycia chrztu doznała Agnes N. Ozman. Miało to miejsce 1 stycznia 1901 
roku, a tak opisywała to wydarzenie sama bohaterka:

„Podczas modlitwy wieczornej mieliśmy błogosławione nabożeństwo, modląc się, by 
Boże błogosławieństwo spoczęło na nas z nastaniem nowego roku. Pierwszego dnia 1901 
roku obecność Pana była odczuwana wśród nas w sposób szczególny, zachęcając nasze 
serca do oczekiwania większych rzeczy. Tego wieczoru duch modlitwy opanował nas 
wszystkich. Było około godziny jedenastej pierwszego stycznia, gdy przyszło mi na myśl, 
by poprosić o włożenie na mnie rąk w celu otrzymania daru Ducha Świętego. Gdy 
włożono na mnie ręce, Duch Święty zstąpił na mnie i uwielbiając Boga zaczęłam mówić 
innymi językami. Mówiłam kilkoma językami. Wydawało się, jak gdyby strumienie-wody 
żywej ze mnie wytryski wały”.11

Charles Parham doświadczył takiego przeżycia 3 stycznia 1901 roku.
Stopniowo ruch zapoczątkowany przez Parham a i jego słuchaczy rozwijał się i 

zdobywał sobie popularność, a wydarzeniem, które w sposób szczególny go umocniło, 
było uzdrowienie prawie niewidomej Mary Arthur w El Dorado Springs, w stanie 
Missouri. Dom, który zamieszkiwała przywrócona do zdrowia pani Arthur, stał się 
obiektem pielgrzymek i nowych nawróceń w takim stopniu, że gazeta „Cincinnati 
Inquirer” z 27 stycznia 1904 roku zamieściła fniędzy innymi taki oto komentarz: „Prawie 
trzy miesiące minęły od kiedy ten człowiek (Ch. Parham  — dop. MB) przyjechał do 
Galena, a już w tym czasie uzdrowił ponad 1000 osób i więcej niż 800 nawrócił... Tutaj 
wierzący otrzymują coś, co nazywają „zielonymi świętami” i to umożliwia im mówienie 
językami, tzn. mówienie w obcych językach, które są im bez tej mocy Ducha zupełnie 
nieznane... W poprzednim tygodniu podczas pewnego zgromadzenia wstała pewna 
kobieta i mówiła ok. 10 minut, nie będąc — jak się wydawało — przez nikogo zrozumianą. 
Pewien Indianin, który tego dnia przyszedł tam  z rezerwatu Pawnee, aby wziąć udział w 
zgromadzeniu, stwierdził, że mówiła ona w języku jego plemienia i że rozumiał on każde 
słowo jej świadectwa” 12.

Z następnej, założonej przez Parham a szkoły, w Houston, w stanie Teksas wyszedł 
pastor murzyński — William J. Seymour. Za jego to sprawą doszło do drugiego, wielkiego 
pasma przeżyć zielonoświątkowych w starym, opuszczonym budynku, przy ulicy Azu- 
sa312 w Los Angeles. Przez trzy lata budynek ten i zachodzące w nim zjawiska były 
powodem wielu pielgrzymek oraz nawróceń i uzdrowień. Trzy lata działalności tejże 
„misji” doprowadziły do ogromnego wzrostu ruchu pentekostalnego, czego przejawem 
były liczne nowe nawrócenia; głównie w Kanadzie i państwach Ameryki Łacińskiej, a 
także w Iranie i we Włoszech. Wychowankowie misji: Euderus N. Bell i Charles H. Mason 
przyczynili się w dużej mierze do powstania takich skupisk zielonoświątkowych jak, 
wspomniane już „Assemblies of G od” (Zbory Boże) i „Church of G od in Christ” (Kościół 
Boży w Chrystusie). Pentekostalizm rozprzestrzenił się dalej bardzo szybko i przed

11 „Chrześcijanin” 1/1983.
12 John L. SherriH '— Oni mówią..., s. 60.
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wybuchem pierwszej wojny światowej dotarł na Bliski Wschód, do Afryki, Ameryki 
Środkowej i Australii. W 1906 roku zaczęto się nim interesować w Indiach, a w okresie 
1908-1912 liczne przypadki przystąpień do ruchu zanotowano w Chinach.

N a osobną wzmiankę zasługuje Thomas Bali Barratt, którego działalność miała 
fundamentalne znaczenie dla uformowania się ruchu w Europie. Urodził się on w 
niewielkim, kornwalijskim miasteczku Albaston w roku 1862. Pięć lat później cała rodzina 
przeniosła się z Anglii do Norwegii, gdzie w 1882 roku Barratt został świeckim kaznodzieją 
tamtejszego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego, a następnie pracował w II i 
III Zborze w Oslo; został tam  nawet mianowany superintendentem. W 1905 roku udał się 
do Stanów Zjednoczonych w celu zdobycia pieniędzy na budowę dużego kościoła w 
centrum stolicy Norwegii. Tam to, zamiast zastrzyku finansowego, otrzymał zielono
świątkowy chrzest w Duchu, o którym napisał na łamach, założonego zresztą przez siebie, 
pisma „Byposten”. Od tego czasu rozpoczęły się liczne nawrócenia w Norwegii, w 
pobliskiej Szwecji (pomocą był mu tu kaznodzieja baptystyczny — Lewi Pethrus), a także 
w Niemczech i w Danii. On lub jego uczniowie i przyjaciele założyli wtedy pierwsze i 
najprężniejsze ośrodki ruchu pentekostalnego w tych krajach. B arratt wysyłał też 
literaturę zielonoświątkową, drukow aną w wielu językach, a  także wydawał swoje drugie 
pismo, oprócz wspomnianego „Byposten”, a mianowicie „Korsets Seier” (Zwycięstwo 
Krzyża) — w języku norweskim, a także po firisku, rosyjsku, niemiecku i hiszpańsku. On 
też zorganizował szereg konferencji europejskiego ruchu zielonoświątkowego oraz 
przeprowadził wiele kampanii przebudzeniowych. Przyczyniło się to do rozwoju pente- 
kostalizmu w takich krajach jak: Finlandia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Rosja, Belgia i 
Holandia, a pośrednio także w Austrii, we Francji i na Węgrzech.

Ogromny wzrost liczebny tego Kościoła w latach międzywojennych doprowadz|ł do 
głębokiego podziału między nim a Kościołami tradycyjnymi, który przełamany został 
dopiero w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Podział ów wynikał z powodu 
odrzucenia zjawiska „mówienia językami” przez denominacje tradycyjne, jako oznaki 
ingerencji Ducha Świętego, i uznania go za przemijające upodobanie. Denominacje 
tradycyjne zaś zostały odrzucone przez zielonoświątkowców właśnie ze względu na utratę 
kontaktu z dynamiczną mocą Ducha, która miała przecież być głównym dziedzictwem 
chrześcijaństwa.

Doktryna

D oktryna Kościoła Zielonoświątkowego, mimo iż należałoby ją  właściwie rozważać 
pod kątem religioznawczym, jest także jednym z elementów całościowego obrazu tego 
ruchu, a więc i jej poświęćmy kilka zdań. Wspólnie z innymi Kościołami protestanckimi 
wyznanie to przyjmuje zasady reformacji, w szczególności mowa tu o takich zasadach jak: 
zbawienie jako wolny dar łaski Bożej, niezależny od kościelnego pośrednictwa, kapłań
stwo wierzących z racji ich przynależności do Kościoła, a także nieomylność całości Pisma 
Świętego jako  Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego. Z drugiej strony, z
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powodu uznania zasad prostoty nabożeństwa, separacji od świata, chrztu dorosłych 
wierzących i oczekiwania na rychły powrót Jezusa, można Kościół ten zaliczyć do 
radykalnego skrzydła reformacji.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jednolitego credo, które obowiązywałoby cały ruch 
zielonoświątkowy, ale prowizoryczny jego zarys, oprócz nieomylności Pisma Świętego 
obejmować by mógł jeszcze następujące założenia: trójijedyność Boga (stąd tendencja do 
„dowartościowania” Ducha Świętego i zarzucanie innym chrześcijanom, że pozostawili 
go, jak  gdyby trochę, na uboczu), Synostwo Boże Jezusa, poczętego z Ducha Świętego, 
narodzonego z Marii Dziewicy, Jego wniebowstąpienie i wkrótce mające nastąpić 
powtórne przyjście, chrzest w Duchu Świętym oraz wieczne życie lub wieczne potępienie.

D la ludzi powierzchownie zapoznanych z ruchem, chrzest w Duchu Świętym oznacza 
mówienie językami, chociaż nie wszyscy zielonoświątkowcy kładą na to zjawisko 
szczególny nacisk, akcentując bardziej zagadnienie wtórnego, przełomowego doświad
czenia w życiu chrześcijanina. W spomniany już na początku szkicu Michael Harper 
powiada na przykład: „Najważniejszą jednak rzeczą nie jest koncentrowanie uwagi na 
znakach czy wynikach, lecz na rzeczy, którą one oznaczają” 13. A oto fragment opisu 
przeżycia chrztu w Duchu, jakiego doznał jeden z kaznodziejów tegoż Kościoła w Polsce:

„... wlała się we mnie ogromna radość, cały ocean radości, której nie odda żaden opis. 
Nie doznawałem jej w takiej potędze nigdy przedtem. Moja cała osobowość została nią 
napełniona... Wiem, że mówiłem tym językiem to, co zawsze chciałem powiedzieć Bogu, 
lecz teraz przez moje usta wyzwalały się te treści, których nie mogłem wyrazić nigdy 
przedtem. Czułem jakby coś we mnie zostało wyswobodzone, coś, co żyło w głębinach 
mojej osobowości”.14 Tutaj także przeżyciu chrztu w Duchu Świętym towarzyszyło 
mówienie nieznanym językiem. Ale najważniejszym elementem przeżycia jest, według 
zielonoświątkowców, zjawisko „opanowania” przez D ucha Świętego, które jest też dla 
nich wtórnym, przełomowym przeżyciem wiary.

Odnośnie rozpoznanych języków, których wcześniejszą naukę przez daną osobt 
należy- wykluczyć, podać można udokumentowane przykłady: Haralda Bredesena, w 
czasie modlitw posługującego się m.in. staroarabskim i polskim (!), L.B. Richardsona 
mówiącego płynnie po chińsku, Paula Goodwina posługującego się włoskim oraz
H. B. Garlocha używającego języka Pahnów (plemię afrykańskie) i wielu, wielu innych 
członków ruchu modlących się mniej lub bardziej egzotycznymi językami. Aby w miarę 
wyczerpać temat, przedstawić należy też różnice dzielące doktryny: zielonoświątkową i 
rzymskokatolicką. Są to: brak kultu świętych oraz brak wyraźnego kultu Matki Boskiej; 
komunia pod dwoma postaciami; chrzest ludzi dorosłych w formie zanurzenia oraz 
centralna pozycja kazania w czasie nabożeństwa.

' Michael Harper -  Chodzenie w Duchu Świętym, Londyn, b.r„ s.24.
14 „Chrześcijanin” 1/1983.

58



Ruch zielonoświątkowy w Stanach Zjednoczonych

Niewątpliwie krajem, w którym ruch zielonoświątkowy ma najwięcej zwolenników, są 
Stany Zjednoczone. Mamy tu do czynienia z wieloma dużymi grupami, z których na 
osobne omówienie zasługuje co najmniej sześć nniwiekszych 15.

1. „Assemblies of G od” (Zbory Boże). Posiadają dziś one 9930 budynków kościel
nych, 1 732000 członków, 13928 pastorów i 1 284 szkoły, stanowiąc największą grupę 
pentekostalną w Stanach Zjednoczonych. Ruch ten powstał w roku 1914, w Arkansas i 
połączył wiele mniejszych grup, działających dotąd samodzielnie na terenie całego kraju. 
Opiera się on w swym funkcjonowaniu na „Oświadczeniu o Prawdach Podstawowych”, 
przyjętym na zjeździe w H ot Springs (Arkansas), w 1941 roku. Wyznawcy Kościoła 
prowadzą bardzo szeroko zakrojoną działalność misyjną, którą realizuje ośmiuset 
misjonarzy w prawie siedemdziesięciu krajach. Wydawnictwo ruchu publikuje olbrzymią 
ilość literatury religijnej, a jego zwolennicy mogą pobierać naukę w dwu renomowanych 
collegach i wielu szkołach biblijnych.

2. „United Pentecostal Church” (Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy). Jest to 
Kościół wyrosły z połączenia doktryny zielonoświątkowej i Ruchu Jezusa, który kładł 
nacisk na osobę Chrystusa jako najwyższego ijedynego Boga. Jego wyznawcy przestrzega
ją  dość surowych reguł bycia, między innymi ograniczają do minimum kontakt ze 
środkami masowego przekazu, nie używają kosmetyków i przestrzegają także skromności 
posiłku i ubioru. Ruch ten ma obecnie 465 tysięcy wyznawców, około 3 500 świątyń i 2 682 
pastorów.

3. „Churches of G od” (Kościoły Boże). Ruch ten ukształtował się pierwotnie w 
Północnej Karolinie, w roku 1907 na skutek typowych przeżyć zielonoświątkowych. Od 
początku swego istnienia doznał on kilku rozłamów; w roku 1923 część wyznawców pod 
wodzą A. J. Tomlinsona utworzyła odrębny Kościół, który po śmierci założyciela, w roku 
1943 rozpadł się z kolei na dwie części kierowane przez jego synów — Miltona i Homera. 
Pomimo tych wydarzeń, Kościół umacniał swój potencjał ekonomiczny, co doprowadziło 
go do stworzenia ogromnego zaplecza wydawniczego, czteroletniego collegu oraz licznych 
misji, z których największa, znajdująca się w Afryce Południowej, liczy 30 000 wyznawców. 
Dziś Kościół posiada 5 013 świątyń, 435 tysięcy wiernych, 7 717 pastorów oraz 380 szkól i 
punktów katechizacji.

4. „Church o f G od in Christ” (Kościół Boży w Chrystusie). Denominacja ta została 
założona przez wspomnianego już Charlesa Masona, który po otrzymaniu chrztu w 
Duchu Świętym ogłosił swoją parafię, mieszczącą się w Memphis, w stanie Tennessee — 
parafią zielonoświątkową, a następnie założył jeszcze 12 wspólnot tego typu. Wiele lat 
kierując ruchem, doprowadził do jego rozkwitu i dziś stan posiadania Kościoła wyraża się 
liczbą 4 500 budynków, czterech tysięcy pastorów i 425 tysięcy wiernych.

15 Dane statystyczne dotyczące Stanów Zjednoczonych pochodzą z następujących źródeł: a) Information Please 
Almanac, O tto  T. Johnson (ed.), New York, 1983; b)The World Almanac, H ana U. Lane (ed.), New York, 1983; 
c) Statistical Abstract o f the United States -  lOOtta Edition, Washington, 1979.
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5. „Pentecostal Church of God of America” (Zielonoświątkowy Kościół Boży w 
Ameryce). Ruch ten wywodzi się z opozycji przeciw powstaniu Zborów Bożych 
(Assemblies of God), które mogły, według programu ruchu, zagrozić suwerenności i 
samodzielności poszczególnych grup wiernych. Utworzyły więc one organizację bardziej 
zdecentralizowaną, płynną, która swoją działalność skierowała w specyficznym kierunku; 
rozpoczęła mianowicie pracę misyjną wśród Indian amerykańskich. Ostatnie przeżycia 
zielonoświątkowe z roku 1970 umocniły Kościół, posiadający dziś 1 189 miejsc modlitwy, 
115 tysięcy członków, I 320 pastorów i 135 szkół.

6. „Pentecostal HolinessChurch” (Zielonoświątkowy Kościół Uświęcenia). Wywodzi 
się on, jak  można się domyślać, z XIX wiecznych G rup Uświęcenia (Holiness Groups), 
które przyjęły postać ruchu pentekostalnego po doznaniu chrztu w Duchu Świętym. Ze 
względu na swe dziedzictwo, denominacja ta podzielona jest na konferencje: generalną, 
okręgowe i podstawowe. Posiada ona pełnoprawny college w stanie Georgia, kilka szkół 
przygotowawczych oraz i 70 szkół przyparafialnych. Prócz tego, Kościół posiada też 2 340 
świątyń, 1 329 pastorów, a liczba jego wyznawców wynosi około 86 tysięcy.

W Stanach Zjednoczonych istnieje też wiele innych grup zielonoświątkowych, 
opartych o więzi regionalne lub etniczne. Są one już jednak -.nniej reprezentatywne dla tego 
ruchu, choć liczbę ich członków ocenia się na około 200 tysięcy.

Pentekostalizm w świecie

Poza Stanami Zjednoczonymi, iia kontynentach obu Ameryk większe skupiska 
zielonoświątkowców znajdują się w Meksyku, gdzie licząca około 150 tysięcy osób grupa 
stanowi najsilniejszy Kościół protestancki, oraz w Argentynie i w Brazylii, gdzie 
największe grupy pentekostalne -  „Kongregacja Chrystusowa” i „Zgromadzenia Boże w 
Brazylii” liczą ponad cztery miliony członków, a jedna z nich buduje świątynię w Sao 
Pr.ulo, która będzie mogła pomieścić jednorazowo 25 tysięcy osób. Ruch pentekostalny 
bujnie rozwinął się też w Chile, gdzie prawdopodobnie znajduje się największa liczba 
zielonoświątkowców w Ameryce Południowej, proporcjonalnie do liczby ludności, 
stanowiąca 80/0 całego ruchu protestanckiego w tym kraju. Kiedy umarł jeden z 
założycieli Kościoła, Manuel Umana, na pogrzeb jego przybyło ponad sto tysięcy ludzi; 
Umana był pastorem jednego ze zborów przez okres 55 lat, doprowadzając jego liczebność 
do 15000 (!) członków. Jeśli chodzi o stronę organizacyjną, to największym Kościołem 
ruchu jest tam Zielonoświątkowy Kościół Metodystyczny liczący około ośmiuset tysięcy 
wiernych.

Wypada nam jeszcze przedstawić pokrótce ruch pentekostalny w Europie — który, 
jak wiadomo już, rozpoczął się od działalności Thomasa B arratta i o dwa lata

16 Wiadomości o Kościele Zielonoświątkowym w Polsce i Luropie podaję za E. Czajko, który op=blikował je  w artykule 
„Ruch Zielonoświątkowy” w: „Chrześcijanin" 1/1983.
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wcześniejszego „przebudzenia walijskiego”. Z tegoż ostatniego, oraz z wieści dochodzą
cych z .„misji” -przy Azusa Street, wywodzić należy początki ruchu w Wielkiej Brytanii. 
Pierwszym jego przywódcą był pastor anglikański, Aleksander Bóddy, autor broszury 
„Pentecost for England” (Pięćdziesiątnica dla Anglii). Kościół umocnił się jeszcze po 
wizycie w Anglii Barratta, w 1907 roku, a  także doprowadził do  utworzenia słynnej China 
Inland Mission (Chińskiej Misji Lądowej). Obecnie ruch pentekostalny w Wielkiej 
Brytanii podzielony jest na trzy główne grupy współpracujące ze sobą w ramach Bfitish 
Pentecostal Fellowship (Brytyjskiej Społeczności Zielonoświątkowej). Największą grupę 
zielonoświątkowców brytyjskich stanowią „Assemblies of G od” (Zbory Boże), liczące 
66000 wiernych i ponad 500 zborów oraz prowadzące szkołę biblijną. Kościół ten wydaje 
ponadto tygodnik „Redemption Tidings”. Drugą grupę stanowi „Elim Pentecostal 
Church” (Zielonoświątkowy Kościół Elim) charakteryzujący się organizacją metodysty- 
czną oraz pirowadzący własny college i wydający pismo „elim Evangel” . Liczy on 44000 
wiernych, 271 pastorów i 308 zborów. Najstarszą zaś grupą jest „Apostolic Church” 
(Kościół Apostolski) zorganizowany w 1908 roku, który posiada dzisiaj 240zborów i 7 000 
wiernych. Ma on poważne osiągnięcia na polu misyjnym, szczególnie na terenie Afryki 
Zachodniej (90000 wyznawców) i Nigerii.

Zielonoświątkowcy norwescy, szweccy, fińscy i duńscy wywodzą swe początki z 
działalności „apostoła ruchu” — Thomasa Barratta, a ich stan posiadania dzisiaj 
przedstawia się następująco; w Norwegii ruch ma charakter baptystyczny, liczy 70000 
członków i posiada 350 zborów, a w Szwecji 130000 wiernych i ok. 2000 zborów, 
powiązanych w sposób kongregacjonalny, tzn. każdy zbór jest samodzielny i niezależny, 
wydają one także dziennik „Dagen” oraz kilka tygodników, m.in. „Evangelii Haerold”. Ze 
względu na specyfikę języka fińskiego przebudzenie dotarło tam o 4-5  lat później, to 
znaczy około 1911 roku. Do przywódców ruchu zaliczyć należy Norwega — Alberta 
Lunde i nawróconego w Chinach Vilho Pylkkaenena, dzięki któremu, już w 1926 roku, 
Otwarto szkołę biblijną. Kościół liczy obecnie ok. 40000 Członków, 200 zborów i ponad 
170 pastorów i misjonarzy. Pentekostalizm duński, z kolei, został zapoczątkowany w 
wyniku zebrań ewangelizacyjnych, prowadzonych przez Thomasa B arratta w 1907 roku, 
podczas których nawrócenie przeżyła znana aktorka — Anna Larsen stając się założyciel
ką dwu największych zborów, liczących około pięćset i tysiąc osób.

Mniejsze wspólnoty zielonoświątkowe znajdują się też w Belgii (4 500 osób), Holandii 
(lOtys.), Szwajcarii (3 tys.) i Austrii (2tys. wiernych), a także w Hiszpanii i w Portugalii, 
gdzie działalność kościelno-religijna tych grup wspierana jest przez misjonarzy ze Szwecji i 
Stanów Zjednoczonych. .

We Francji niewielkie grupy zielonoświątkowe istniały w Paryżu i Le Havre już od 
1909 roku. Jednakże poważniejszy rozwój ruchu datuje się od czasów akcji ewangelizacyj
nej Douglasa Scotta z Wielkiej Brytanii. Kościół skupia dziś 29000 wiernych w 6550 
zborach. Interesującym zjawiskiem jest tu rozwój ruchu pentekostalnego wśród francu
skich Cyganów.

Dobrze rozwinięty jest Kościół Zielonoświątkowy we Włoszech, liczący obecnie około 
600 zborów i ponad 100000 wiernych. Wydaje on miesięcznik pod nazwą „RisvegIio 
Pentecostale” i utrzymuje dom sierot na przedmieściu Rzymu.
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Ruch pentekostalny w Niemczech rozwinął się zaś dzięki działalności takich jego 
pionierów jak: Jonathan Paul, Karl Ecke, Emil Humburg i Martin Gensichen. Obecnie w 
RFN istnieją dwa większe ugrupowania zielonoświątkowe, a w NRD zbory ruchu należą 
do Związku Wolnokościelnych Zborów Ewangelickich.

Wśród pozostałych krajów Europy Wschodniej, ruch zielonoświątkowy najmniej 
rozwinięty jest w Czechosłowacji. Największe jego skupisko znajduje się na Zaolziu, w 
zborach polskich, wchodzących tam w skład Kościoła Braterskiego.

W Jugosławii grupy zielonoświątkowe zdobyły pewne prawa dopiero po drugiej 
wojnie światowej, a największą z nich jest Kristova Pentekostna Crkva (Chrześcijański 
Kościół Zielonoświątkowy), liczący ponad 1000członków, którego zbory znajdują się 
m.in. w Belgradzie, Nowym Sadzie. Osijeku i Zagrzebiu.

Na Węgrzech ruch pentekostalny powstał w wyniku działalności kaznodziejów z 
Zachodu i Szkoły Biblijnej w Gdańsku, a obecnie posiada około 180zborów oraz 
5 000 wiernych.

Do Rumunii przebudzenie zielonoświątkowe dotarło w roku 1920, kiedy to uzdrowie
nia i chrztu w Duchu Świętym doznało małżeństwo Rradinów we wsi Paulis, obok miasta 
Arad. Tam właśnie zorganizowano pierwszy zbór oraz utworzono Biserica Lui Dumnezeu 
Apostolica (Apostolski Kościół Boży). W latach następnych działali w tym kraju: Pavel 
Budean, ewangelista amerykański rumuńskiego pochodzenia oraz Gustaw H. Schmidt z 
Gdańska. Ten ostatni założył drugą grupę zielonoświątkowców w Rumunii — Crestini 
Botezati cu Duhul Sfint (Chrześcijanie Ochrzczeni Duchem Świętym). Pod koniec okresu 
międzywojennego powstał trzeci odłam ruchu: Uczenicii Domnului Isus Hristos (Ucznio
wie Pana Jezusa Chrystusa). Zjednoczenie tych grup nastąpiło po drugiej wojnie 
światowej, a w 1950 roku Kościół Zielonoświątkowy uznany został przez władze 
rumuńskie. Ilośćjego wyznawców wynosi obecnie ponad 150 tysięcy, a on sam podzielony 
jest na trzy okręgi: Arad (największy, duża liczba zborów przekracza 1000 wyznawców), 
Oradea i Bukowina. Kościół wydaje też miesięcznik pod nazwą „Buletinul Cultului 
Pentecostal”.

W Rosji pierwsze przebudzenia zielonoświątkowe miały miejsce pod wpływem relacji o 
zjawiskach występujących w Oslo. Zdarzyły się one wówczas w Estonii i Petersburgu, a 
następnie wzmocnione zostały wizytami Thomasa Barratta oraz treścią pisma „Pabieda 
Kresta” (rosyjskojęzyczną wersją wymienionego już „Korsets Seier”). Dopiero jednak 
działalność Iwana S. Woronajewa zapoczątkowała rozwój zborów pentekostalnych w tym 
kraju. Woronajew urodził się w 1886 roku. W latach 1908-1911 był kaznodzieją w Irkucku 
i Krasnojarsku, a następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie działał w 
rosyjskich zborach w San Francisco i Nowym Jorku. W początkowym okresie działalnoś
ci związany był z wyznaniem baptystycznym i dopiero w 1919 roku, wraz z 20 innymi 
członkami tego ruchu założył pierwszy rosyjski zbór zielonoświątkowy w Nowym Jorku. 
W lipcu 1920 roku przybył do Bułgarii, gdzie w krótkim czasie założył 8 zborów, dając tym 
samym początek ruchow i pentekostalnemu w tym kraju. Z Bułgarii powrócił na stałe do 
Rosji i zamieszkał w Odessie. W roku 1924 założył Związek Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej, a następnie rozpoczął wydawanie pisma „Ewangelist”. Związek posiadał w 
latach trzydziestych 350zborów i ok. 80000 członków. W sierpniu 1945roku, niektóre
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zbory zielonoświątkowe przystąpiły do założonej rok wcześniej Wszechzwiązkowej Unii 
Ewangelicznych Chrześcijan-Baptystów. Nastąpiło to na podstawie tzw. ugody sierpnio
wej.

Dodajmy jeszcze, iż w pewien sposób poszczególne Kościoły Zielonoświątkowe 
zrzeszone są poprzez uczestnictwo w Światowych Konferencjach Zielonoświątko
wych, którym przewodzi ostatnio dr Thomas F. Zimmerman ze Stanów Zjednoczonych. 
Pierwsza z nich odbyła się w roku 1947 w Zurychu i zgromadziła 260 uczestników z 
23 krajów; dwa lata później, na Konferencji w Paryżu reprezentowanych było 30 krajów, 
a na ostatniej, XIII Światowej Konferencji ruchu, w stolicy Kenii — Nairobi, swych 
przedstawicieli miało już 58 krajów, a więc można przypuszczać, że w 1985 roku 
w Bernie, na następnej Konferencji, ich liczba znowu wzrośnie.

Zielonoświątkowcy w Polsce

Idee zielonoświątkowe trafiły do Polski z dwóch kierunków: z Niemiec na tereny 
Śląska Cieszyńskiego oraz bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych i Francji za pośred
nictwem reemigrantów, którzy po nawróceniu powrócili do ojczyzny, by w rodzinnych 
stronach prowadzić działalność misyjną. W wyniku działalności tego typu powstały zbory 
pentekostalne na terenach wschodnich naszego kraju i w regionie centralnym, przede 
wszystkim w Łodzi. Na Śląsku Cieszyńskim ruch ten zapoczątkowany został przez 
Związek Stanowczych Chrześcijan powstały w wyniku mającego miejsce w tym regionie 
przebudzenia. Legalizacji tego Związku dokonano w roku 1910, a pierwszym jego 
prezesem został Jan Kajfosz. W tym okresie ruch doświadczył nowego przebudzenia, 
głównie wśród młodzieży, a jego zbory powstały m.in. w następujących miejscowościach: 
Cieszyn, Gródek, Jaworze, Milików, Niebory, Ustroń i Wisła-Malinka. W 1917 roku 
('puszcza Związek Jan Kajfosz, a nowym prezesem zostaje wybrany Karol Kaleta i jest nim 
przez trzy lata, aż do podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku. Wtedy to, na ziemiach 
polskich, rozpoczął kierować ruchem Karol Śniegoń z Cieszyna, który funkcję prezesa 
pełnił, z ośmioletnią przerwą, aż do roku 1947. Wtedy też Związek począł rozwijać się w 
sposób znaczniejszy podejmując budowę nowych kaplic w dziesięciu miejscowościach 
tego regionu. W czasie okupacji niemieckiej działalność Związku Stanowczych Chrześ
cijan została oczywiście zahamowana i mogła rozwijać się dopiero po zakończeniu 
wojny.

Jak już wspomniano, pracę misyjną na terenach wschodnich i centralnych Polski 
międzywojennej prowadzili reemigranci z Zachodu. Najwybitniejszymi kaznodziejami 
byli tu: G. Kraskowski, D. Komsa, S. Niedźwiecki, T. Nahorny. P. Ilczuk i A. Bergholc. Do 
roku 1929 zbory tamtejsze działały osobno; dopiero w maju tegoż roku na zjeździe w Starej 
Czołnicy, w pobliżu Łucka powołano do życia Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. 
Prezesem tego ruchu został A rtur Bergholc z Łodzi. Po zakończeniu wojny Kościół 
rozpoczął pracę misyjną na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
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O ba wymienione tutaj związki zielonoświątkowe , prowadziły także działalność 
wydawniczą. Pierwszy wydawał miesięcznik „Głos Prawdy” oraz dwukrotnie opubliko
wał „Śpiewnik Pielgrzyma”, a drugi posiadał w tym okresie takie pisma jak: „Przystęp” w 
języku polskim, „Ewangelskij Hołos” w ukraińskim oraz „Primiritiel”, wydawany z kolei 
po rosyjsku. Dodać należy, iż w okresie międzywojennym Kościoły te pracowały 
niezależnie od siebie, a nieliczne próby współpracy nie dały w tym czasie żadnego rezultatu.

Po wojnie oba ugrupowania zielonoświątkowe znalazły się w ramach Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego: Związek Stanowczych Chrześcijan od 1947 roku, a Kościół 
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej — od 1953 roku. Dziś Zjednoczony Kościół Ewangeli
czny skupia w Polsce ponad 10 000 wyznawców i wydaje własny miesięcznik zatytułowany 
„Chrześcijanin”. Swoich duchownych kształci zaś w Chrześcijańskiej Akademii Teologi
cznej i Dwuletniej Szkole Biblijnej w Warszawie. D o ważniejszych wydarzeń z najnowszej 
historii Kościoła zaliczyć należy wizytę w Polsce przewodniczącego Światowej Konferen-' 
cji Zielonoświątkowej i generalnego superintendenta Zborów Bożych (Assemblies of God) 
w Stanach Zjednoczonych doktora Thomasa F. Zimmermana, uczestnictwo przedstawi
ciela ruchu w grupie konsultującej budowę międzywyznaniowej świątyni na Majdanku, 
rozpoczęcie budowy nowej kaplicy w Warszawie oraz wybór, w dniu 22 marca 1983 roku, 
pastora Edwarda Czajko, przewodniczącego Rady Kościoła, na wiceprezesa Polskiej 
Rady Ekumenicznej.

Właściwie poza obrębem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego znalazły się tylko 
niewielkie grupy zielonoświątkowe, a mianowicie tzw. „prostacy”, których spotkać można 
jeszcze dzisiaj w Małopolsce Środkowej, Bieszczadach i na Białostocczyźnie11. Pochodzą 
oni głównie z okolic Tarnopola (w dużej części są to emerytowani kolejarze), a uważać ich 
można za „ortodoksyjnych” zielonoświątkowców, gdyż cechą ich jest separatyzm 
wyznaniowy i wiara w niezawodność glossolalii. Po wojnie nie podjęli oni starań o 
legalizację, między innymi z tego właśnie względu, iż są społecznością nieliczną, obywającą 
się właściwie bez jakiejkolwiek struktury organizacyjnej. Kierownictwo ruchu polega 
wyłącznie na autorytecie, a nie na regulaminach i przepisach, czemu sprzyja właśnie fakt 
nieuregulowanej sytuacji prawnej. Ich stosunek do państwa, podobnie jak  do wszelkich 
organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych cechuje daleko posunięta rezerwa.

Podsumowanie

Pełne i obiektywne podsumowanie ruchu zielonoświątkowego jest zadaniem trudnym, 
chociażby z tego względu, iż wyznanie to rozwijało się całkowicie niezależnie od reszty 
Kościołów i z tego powodu wytworzyło się wokół niego wiele uprzedzeń. Patrząc jednak z 
innej strony, stwierdzić można, że nie przeszkodziło mu to w bujnym rozwoju i 
zaznaczeniu swojej obecności we wszystkich, prawie, tradycyjnych denominacjach 
chrześcijańskich. Siłę ruchu widać też wyraźnie w bardzo dobrych metodach misyjnych, 
dążących do zakładania prawdziwie autonomicznych i tubylczych kościołów.

17 Informacje o tym odłamie ruchu pochodzą z publikacji A. Tokarczyka: „Trzydzieści wyznań*1, W-wa 1971 i 
„Protestantyzm” , W-wa 1980.
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Według samych zielonoświątkowców jednym z ich największych atutów jest miłość 
bliźniego -  jedna z najbardziej cenionych wartości chrześcijaństwa. Starają się oni 
pogłębić swą miłość do Boga, swoich współbraci, a także do wszystkich ludzi. Z niej to 
wypływa wiara w dużą moc, jaką zawiera w sobie działalność na rzecz pełnego godności i 
sprawiedliwości życia człowieka blisko Boga i blisko innych.

Inną, ogromną wartością ruchu jest jego siła i żywotność, która w połączeniu z 
pięknem i doświadczeniami Kościołów tradycyjnych dać może wspaniałe rezultaty w 
postaci np. odrodzenia etyczno-moralnego.

Te zbyt podniosłe może, ale i też nacechowane nadzieją ostatnie zdanie niech zakończy 
fragment pięknego wiersza ks. Wiesława Gawlika, któremu nadał on tytuł: „Zstąpienie 
Ducha” -

Ogień, (wicher), ptak skrzydlaty — 
symbole życia, ruchu, wymiany — 
nic nie trwa martwe, 
wszystko plonie, (tchnie), żyje.
..Zstąp Gołębica, Stwórczy Duch" — 
by poprzez nas 
Duch tchnął na t/linę 
i wszystko życiem ubogacił.
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SERAFIN KIRYŁOWICZ 
w 80-lecie urodzin

Postać Serafina Kiryłowicza jest doskonale znana w środowiskach nierzymskokatolic- 
kich społeczności wyznaniowych, bowiem związał on swoją działalność — przede 
wszystkim zawodową — z państwową administracją wyznaniową, która w zmienionych 
powojennych warunkach ustrojowych podjąć musiała wiele skomplikowanych, a zarazem 
doniosłych reform wyznaniowych, w tym jakże istotnych gwarancji dla mniejszości 
wyznaniowych w zakresie ich równouprawnienia oraz zabezpieczenia wolności sumienia i 
wyznania. Równolegle też starał się po linii zainteresowań naukowych upowszechniać w 
polskim piśmiennictwie problematykę mniejszości religijnych, często traktowaną przez 
religioznawców, socjologów czy politologów marginalnie.

Życie Jubilata przypadło na burzliwe dzieje naszego kraju. Urodzony w Łucku na 
Wołyniu spędził tam dzieciństwo i lata szkolne. Następnie po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, wstąpił na Uniwersytet Warszawski, który ukończył w roku 1928. W trzy 
lata później związał się z nim naukowo aż do wybuchu wojny. Po wyzwoleniu pracuje 
nieprzerwanie w państwowej administracji wyznaniowej, tj. do przejścia na emeryturę w 
1971 roku.

W działalności naukowej Serafina Kiryłowicza można wyróżnić dwa okresy. Wyzna- 
czają je lata: 1931-1939 oraz po 1945 roku.

W pierwszym okresie działalności naukowej przedmiotem zainteresowań Jubilata była 
problematyka z zakresu historii powszechnej Kościoła, historii sztuki i archeologu 
chrześcijańskiej oraz prawa kanonicznego. W roku 1931 jako absolwent Studium Teologii 
Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, Serafin Kiryłowicz zostaje zaangażowany 
na stanowisko asystenta tytularnego przy Katedrze Archeologii Chrześcijańskiej, którą 
kierował ówczesny zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego — 
metropolita Dionizy (Waledyński). Jako asystent przy wspomnianej już Katedrze 
Archeologii Chrześcijańskiej, prowadził Jubilat również wykłady zlecone z liturgiki.

W latach 1935-1936 w celu pogłębienia swoich studiów z zakresu historii sztuki 
kościelnej, uczestniczył — pod kierownictwem prof. Wojsława Mole — w seminarium 
historii sztuki kościelnej narodów słowiańskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Szczególnym zainteresowaniem Jubilata cieszyły się wówczas pradzieje ikony ruskiej. 
Jednocześnie współredagował rocznik naukowy Studium Teologii Prawosławnej UW — 
„Elpis”, na łamach którego opublikował trzy artykuły oraz wiele recenzji.

Wybuch wojny brutalnie przerwa! studia i działalność naukową uzdolnionego i 
rokującego nadzieję na przyszłość naukowca. Ścigany przez gestapo, wiosną 1940 roku 
ucieka z Warszawy i w dramatycznych okolicznościach przedostaje się do rodziny, do 
Krzemieńca. Przebywa tam do roku 1943, pracując jako robotnik w różnych zawodach. W 
jakiś czas potem, wskutek zbliżającego się frontu, przenosi się z powrotem do Warszawy.
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Przeżywa gehennę Powstania, ucieka z konwoju wysiedlonych mieszkańców miasta i w 
okolicach, dokąd udało mu się zbiec podejmuje pracę fizyczną, by zarobić na utrzymanie 
rodziny. Wyzwolenie, szesnastego stycznia 1945 roku, zastaje go w Tomaszowie Mazo
wieckim.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny Studium Teologii Prawosławnej nie zostało 
jednak reaktywowane, a wieloletnie starania jego byłych wykładowców sfinalizowano 
pozytywnie dopiero w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy to w ramach Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej uruchomiono sekcję teologii prawosławnej. W związku z tym, 
wielu pracowników zmuszonych było do tego czasu podjąć pracę w innych instytucjach, 
których profil znacznie odbiegał od przedmiotu badań i specyfiki wspomnianego studium. 
Szczęśliwym i przesądzającym w perspektywie zrządzeniem losu było podjęcie przez 
Jubilata pracy w nowo utworzonym (w 1945 r.) Ministerstwie Administracji Publicznej, 
które m.in. przejęło część kompetencji przedwojennego Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. W konsekwencji, w październiku tegoż roku, Serafin Kiryło- 
wicz podjął pracę w Departamencie Wyznaniowym nowo powołanego ministerstwa. 
Należał zresztą do bardzo nielicznych wówczas osób, mających wgląd w skomplikowany 
układ stosunków wyznaniowych w Polsce, zarówno przed wojną, jak i w czasie okupacji, a 
zwłaszcza po wyzwoleniu. Jego gruntowne studia historyczno-teologiczne zostały spożyt
kowane w pracy naukowej, i to w całym powojennym okresie. Początkowo w Minister
stwie Administracji Publicznej, a następnie — od kwietnia 195()roku — w nowo 
powołanym Urzędzie do Spraw Wyznań.

W urzędzie tym sprawował Serafin Kirylowicz liczne kierownicze funkcje jako 
naczelnik Wydziału Ogólnego (w latach 1959 -1962), Wydziału Zakonów (1962 -1965), 
oraz Wydziału Wyznań Nierzymskokatolickich (1950 59) i (1965-71). W obu jednak 
resortach najtrwalej związał się z problematyką mniejszości wyznaniowych i za jego 
kadencji podjęte zostały względem nich ważkie decyzje, przede wszystkim w zakresie 
unormowania ich bytu prawnego. Ale nie tylko, gdyż na odcinku funkcjonowania 
mniejszościowych związków religijnych, władze państwowe musiały rozstrzygnąć, zwła
szcza w początkowym okresie, skomplikowane i niezmiernie trudne problemy związane z 
uporządkowaniem stanu prawnego, realizowanym nadzorem, gwarancjami w zakresie 
wolności sumienia i wyznania czy wprowadzeniem w życie koncencji rozdziału Kościoła 
od państwa i szczegółowych reform wyznaniowych. Przybliży! je zresztą sam Jubilat 
podczas okolicznościowych uroczystości zorganizowanych z okazji XXX-lecia legalizacji 
Kościoła Polskokatolickiego, w 1976roku. O skali trudności podejmowanych wówczas 
przedsięwzięć może świadczyć fakt, iż stan prawny niemal wszystkich społeczności 
religijnych wymagał uporządkowania.

Wysiłek i trud, jakie włożył Jubilat na przestrzeni lat w rozwiązywanie powyższych 
zagadnień jest trudny do uchwycenia i oceny, zwłaszcza dla osób nie związanych z 
państwową administracją wyznaniową. Bardziej kompetentnie ocenią to jednak historycy 
mniejszości religijnych w Polsce Ludowej, jak i historycy polityki wyznaniowej, realizowa
nej w tym okresie. Piszący te słowa korzystał wielokrotnie z archiwaliów (także i 
publikacji) odnoszących się do tych problemów i może tylko stwierdzić, iż życzyłby sobie i 
wszystkim takiej erudycji, znajomości przedmiotu, pracowitości i poświęcenia, jakie
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prezentował Szanowny Jubilat w pracy zawodowej. Rzecz oczywista, że rzutowało to — ze 
szkodą — na pracę naukową, którą w miarę wolnego czasu starał się kontynuować. 
Dopiero przejście na emeryturę pozwoliło na większą aktywność w tej dziedzinie.

Dorobek naukowy Jubilata nie należy może do zbyt pokaźnych ilościowo, tym 
niemniej trzeba stwierdzić, iż to, co napisał, na trwałe weszło do piśmiennictwa i literatury 
przedmiotu. Przede wszystkim należy wskazać na działalność popularyzatorską (a przy 
okazji i prostowanie rozlicznych stereotypów) mniejszości religijnych w Polsce. Serafin 
Kiryłowicz jako jeden z pierwszych opublikował w końcu lat pięćdziesiątych na łamach 
czasopisma „Fakty i Myśli” cykl artykułów o niektórych społecznościach wyznaniowych. 
Również jako  pierwszy (w roku 1967) dał zwięzły rys prawno-historyczny mniejszości 
religijnych, rozbudowany następnie w pracy zbiorowej „Polityka wyznaniowa. Tło
— warunki —realizacja” (1975). Przez blisko dwadzieścia lat (1964-1982) synteza prawo
sławia, jaka  wyszła spod jego pióra, stanowiła jedyną, nie licząc przekładów, w literaturze 
krajowej pozycję (por. „Zarys dziejów religii”). Już w latach siedemdziesiątych opubli
kował w „Posłannictwie” wiele artykułów o sytuacji prawosławia w poszczególnych 
krajach, zwłaszcza zawiłej w kilku przypadkach sytuacji prawno-kanonicznej i stanie 
posiadania. Zainspirował tym ponadto historyków proweniencji prawosławnej — i nie 
tylko — do dalszych badań. Dał też pierwszą i pogłębioną w literaturze krajowej syntezę 
dziejów Kościoła Prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym (1978).

Najpełniej jednak erudycja i kompetencje Jubilata ujawniły się w pisanych przezeń 
recenzjach, które mogą być wzorem naukowej rzetelności. Tych kilkadziesiąt opublikowa
nych prac składa się na obraz dziejów prawosławia w Polsce i na świecie, traktuje o 
skomplikowanych probleńiach narodowościowych w okresie międzywojennym, prawie 
wyznaniowy m, względnie polityce wyznaniowej w krajach socjalistycznych, wreszcie tak 
zdawałoby się odległych zagadnieniach, jak  filozofia i teologia prawosławia rosyjskiego 
przełomu XIX XX wieku. Ażeby mieć pełny obraz działalności naukowej i publicystycznej 
Jubilata, należałoby dodać, iż przez długie lata (1971-1982) był on też autorem kroniki w 
tygodniku „Rodziną” — „Kościół w Świecie”.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych brał czynny udział w organizowanym przez 
Urząd do Spraw Wyznań szkoleniu kadr pracowników pionu administracji wyznaniowej 
szczebla wojewódzkiego i powiatowego, prowadząc wykłady z zakresu historii i stanu 
prawnego wyznań nierzymskokatolickich.

Swoją wiedzę i kompetencje spożytkował nie tylko w pracy zawodowej czy pisarskiej. 
Służył bowiem radą i pomocą wielu magistrantom, doktorantom , a  nawet habilitantom, 
podejmując szeroko rozumianą problematykę mniejszości religijnych w Polsce (do nich 
należy także niżej podpisany). Wiele z tych prac ukazało się zresztą drukiem. Godna 
podkreślenia jest również życzliwość Jubilata, otwartość, bezpośredniość i tolerancyjność 
wobec parających się — zwłaszcza stawiających pierwsze kroki na niwie naukowej — tymi 
zagadnieniami.

W czasie swojej długoletniej i ofiarnej pracy był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, 
m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Drogi Jubilacie! Z okazji ukończenia 80 roku życia życzyć Ci należy dobrego zdrowia, 
dalszych osiągnięć naukowych i nie opuszczającego Cię nigdy optymizmu.

Ad multos annos! '
Kazimierz Urban
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Uwaga. (1) Bibliografia powyższa nie obejmuje niestety wszystkich publikacji Jubilata. Do niektórych z nich nie sposób 
dzisiaj dotrzeć. .Mimo to zebrane noty bibliograficzne oddają w jakimś stopniu zasadniczy kierunek Jego zainteresowań oraz 
aktywności naukowej i publicystycznej. Dalsze poszukiwania pozwolą zapewne wydobyć kolejne publikacje i uzupełnić 
powyższy zestaw. (2) W odniesieniu do pozycji przedwojennych zachowano ówczesną pisownię. (3) Serafin Kiryłowicz w 
wielu przypadkach używał pseudonimów: Spectator, Sylwester Krzecki, względnie inicjałów S.K., K.S., a nawet zamieszczał 
bez podpisu niektóre opracowania i materiały. Przy odpowiednich pozycjach zamieszczono stosowne adnotacje.



KRONIKA PO LO N IJN A

W KRAKOWSKIM 
D O M U  PO LO N II

N a ostatnim  posiedzeniu komisji kultu
ry Oddziału Krakowskiego Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną „Polo
nia” został przedstawiony tegoroczny pro
gram pracy Oddziału w popularyzowaniu 
kultury.

Organizowane przez krakowski Dom 
Polonii imprezy będą nawiązywały do 
40-lecia Polski Ludowej. M.in. odbędzie się 
cykl prelekcji związanych z tą rocznicą, a 
także koncerty i wystawy przygotowywane 
we współpracy z Akademią Muzyczną i 
Akademią Sztuk Pięknych.

W ramach wystaw plastycznych prze
widuje się w Galerii „Jaskółka” wernisaże 
malarstwa profesorów i studentów ASP, a 
także artystów polonijnych. Interesująco 
zapowiada się cykl spotkań autorskich 
dziennikarzy i pisarzy, którzy przedstawią 
swoje wrażenia z kontaktów  ze środowi
skami polonijnymi. Również ciekawie za
powiada się Polonijne Lato 84. M.in. w 
jego ramach przewidziany jest w Domu 
Polonii cykl występów estradowych zespo
łów folklorystycznych.

M U ZEU M  EM IG RA CJI

Pomimo bogatej tradycji wychodźczej, 
udokumentowanej różnorodną literaturą 
publicystyczno-naukową, emigracja z ziem 
polskich nie doczekała się dotąd  zasłużone
go miejsca w polskim muzealnictwie. Stąd 
na uwagę zasługuje inicjatywa Muzeum

Okręgowego w Tarnowie zorganizowana 
w tworzonym obecnie skansenie w Dołędze 
Muzeum Emigracji. Wieś Dołęga łeży w 
dawnym centrum najbardziej intensywnej 
chłopskiej emigracji zarobkowej z tego 
regionu. Emigrowano również z pobliskie
go Zaborowa, Pojawia, Kwikowa, Szczu- 
rowej, Borzęcina czy Wietrzychowic. Emi
granci z tych stron nie stracili więzi z 
ojczystą ziemią. Pozostało z tych lat wiele 
pamiątek posiadających dzisiaj wartość hi
storyczną. Będą one zapewne pierwszymi 
eksponatami, które trafią do organizowa
nego Muzeum Emigracji.

KSZTAŁCENIE 
M ŁO D ZIEŻY  P O L O N IJN E J

O znaczeniu i celowości kształcenia 
cudzoziemców polskiego pochodzenia w 
kraju nie trzeba chyba nikogo przekony
wać. Akcja ta  służy zarówno umocnieniu 
więzi z Polską, jak  i ułatwianiu awansu 
edukacyjnego i społecznego — często trud
nego lub wręcz niemożliwego w krajach 
zamieszkania -  młodzieży polonijnej. Je- 
sienią ubiegłego roku na studia w kraju 
przyjęto 170 osób, w tym 78 pochodzących 
ze Stanów Zjednoczonych. Spore grupy 
stanowią studenci z RFN, Kanady i Brazy
lii, ale mają także swoich reprezentantów 
skupiska polonijne w Mongolii, Syrii i 
Sudanie. Tradycyjnie największą popular
nością cieszą się studia medyczne (zakwali
fikowano 44 osoby, ale liczba chętnych 
była znacznie wyższa). Sporo osób wybrało 
filologię polską, historię sztuki i nauki 
polityczne. Spadło natom iast zaintereso
wanie kierunkami tęchnicznymi i rolniczy
mi, a  także studiami w szkołach artysty
cznych, które dotychczas cieszyły się zna
cznym powodzeniem.
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PROBLEMATYKA PO LO N IJN A  
NA PR EZY D IU M  CK SD

KRAJ

N a lutowym posiedzeniu Prezydium 
CK Stronnictwa Demokratycznego zapo
znało się z informacją Tadeusza W. Młyń
czaka — prezesa Towarzystwa Łączności z 
Polonią Zagraniczną „Polonia” — o dzia
łalności Towarzystwa i sytuacji w środo
wiskach polonijnych. Prezydium podkre
śliło niezwykłą wagę problematyki doty
czącej kontaktów  ze środowiskami polo
nijnymi, dbałości o prawidłowe informo
wanie tych środowisk o sytuacji Polski i jej 
osiągnięciach, opowiedziało się za rozwo
jem szkolnictwa polonijnego oraz za po
parciem organizacji zajmujących się kul
tywowaniem polskich tradycji i kultury 
narodowej.

Prezydium CK SD potwierdziło nie
zmienne zainteresowanie Stronnictwa De
mokratycznego sprawami Polonii Zagra
nicznej.

P O L O N IJN E  CENTRUM  
KULTURALNO-OŚW IATOW E UMCS

Polonijne Centrum Kulturalno-Oświa
towe UM CS i Towarzystwo „Polonia” w 
Lublinie obchodzić będzie w roku bieżą
cym jubileusz 10-lecia.

Ostatnio z udziałem zastępcy sekreta
rza generalnego Towarzystwa Łączności z 
Polonią Zagraniczną „Polonia” Zbigniewa 
Tomkowskiego, rektora UMCS prof. dr 
hab. Józefa Szymańskiego oraz prezydenta 
Lublina Bronisława Popławskiego, odbyło 
się posiedzenie Rady Naukowo-Progra
mowej Centrum.

PO SIED ZEN IE M IĘD ZY 
RESO R TO W EJ K O M ISJI 

DS. PO LO N II

Pod przewodnictwem ministra spraw 
zagranicznych, Stefana Olszowskiego od
było się kolejne posiedzenie międzyresorto
wej komisji ds. Polonii zagranicznej, na 
którym omówiono i przyjęto plan działań 
związanych z obchodami wśród Polonii 
40-lecia Polski Ludowej. W obradach 
uczestniczył przewodniczący Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną „Polo
nia”, Tadeusz W. Młyńczak.

NAGRODA 
IM. FLORIA NA  ZNANIECKIEGO

N agroda im. Floriana Znanieckiego 
ustanowiona została wspólnie przez Pol
ską Akademię N auk i Towarzystwo Łą
czności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, 
dla wyróżniania prac naukowych o proble
matyce polonijnej lub całokształtu działal
ności naukowej, popularyzatorskiej i orga
nizatorskiej w dziedzinie rozwoju badań 
nad problematyką polonijną. Począwszy 
od 1980 roku, nagrodę przyznaje się co
rocznie lub co dwa lata. N agrody indy
widualne i zbiorowe przyznaje się w nastę
pujących kategoriach:

I. Prac naukowych ogłoszonych dru
kiem w języku polskim albo w językach 
obcych, w tym również prac habilitacyj
nych i doktorskich, lub za całokształt dzia
łalności naukowej, popularyzatorskiej i or
ganizatorskiej w dziedzinie badań polo
nijnych:
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pierwsza nagroda — 50000 zł 
druga nagroda — 35 000 zł 
trzecia nagroda — 25 000 zł
II. Innych prac naukowych (w tym nie 

opublikowanych prac doktorskich):
pierwsza nagroda — 25 000 zł 
druga nagroda -  20000 zł 
trzecia nagroda -  15 000 zł
III. Prac magisterskich — ■ wyróżnie

nia: sześć równorzędnych nagród po 
5 000 złotych.

Wnioski o przyznanie nagrody można 
nadsyłać w terminie do 30 września 
1984 roku pod adres sekretariatu Komi
tetu Badania Polonii Polskiej Akademii 
Nauk, Rynek Główny 34, 31-010 Kraków. 
Wniosek winien zawierać następujące in
formacje:

1. nazwisko i imię osoby zgłoszonej do 
nagrody  (w przypadku nagrody indywi
dualnej) lub nazwiska' i imiona zespołu 
zgłoszonego do nagrody (w przypadku 
nagrody zespołowej),

2. charakter nagrody (za konkretną 
pracę naukową lub całokształt działalności 
naukowej, popularyzatorskiej i organiza
cyjnej w dziedzinie badań polonijnych),

3. uzasadnienie wniosku, eksponujące 
szczególne znaczenie poznawcze pracy 
zgłoszone do nagrody.

Do wniosku należy dołączyć egzem
plarz pracy (lub prac).

Wszystkie zgłoszone wnioski rozpatrzy 
Jury powołane przez Sekretarza Wydziału 
I PAN w następującym składzie:

prof. d r Mariusz Kulczykowski — prze
wodniczący

prof. d r Władysław Markiewicz — wi
ceprzewodniczący

doc. dr hab. Marcin K ula 
doc. dr hab. Albin Koprukowniak 
doc. dr hab. Władysław Miodunka — 

sekretarz

prof. d r Andrzej Kwilecki 
prof. d r G erard Labuda 
prof. d r Witold Stankiewicz 
mgr Zbigniew Tomko wski

O D ZNA CZEN IA  DLA 
PRZEDSTAW ICIELI PO LO N II

W Konsulacie Generalnym PRL w 
Kurytybie odbyła się uroczystość wręcze
nia odznak „Zasłużony dla Kultury Pol
skiej”. Otrzymali je  Roman Denega, Józef 
Wolański oraz Tadeusz Krul, dziennikarz i 
publicysta, au tor książek. Odznaki przy
znane zostały za szczególne zasługi w po
pularyzacji polskiej kultury w Brazylii i 
podejmowanie działań na rzecz wzajemnej 
współpracy.

PO L O N IJN E  WYDANIE 
„PR ZEG LĄ D U  ZA C H O D N IEG O ”

„Przegląd Zachodni” — dwumiesię
cznik wydawany przez Instytut Zachodni 
w Poznaniu cieszy się ustaloną renomą w 
wielu krajaęh świata i pośród odbiorców 
krajowych. Niestety, w ostatnich latach 
zeszyty „Przeglądu” ukazywały się z du
żym opóźnieniem. Stąd dostępny dla czy
telnika jest obecnie dopiero nr 1 z 1983 ro
ku. Niemniej zawiera on interesujące mate
riały i zasługuje na szersze omówienie. Jest 

-to numer w całości poświęcony problema
tyce polonijnej.

„D ZIEŃ  PO L O N II”
W T EL E W IZ JI POLSKIEJ

Telewizja Polska emitowała wielogo
dzinny blok programowy pn. „Dzień Polo
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nii na antenie TVP”. Program prowadził 
Zygmunt Broniarek. Zaprezentowano bo
gaty zestaw filmów i reportaży obrazują
cych życie środowisk polonijnych na świe
cie. M.in. pokazano filmy: S. Szwarca- 
-Bronikowskiego pt. „Moje spotkania z 
Polakami na Antypodach”, B. Sienkie
wicza pt. „W śród trędowatych”, A. Chi- 
czewskiego pt. „Amerykański pejzaż”, J. 
Pichlaka i H. Wilk pt. „Dziękujemy wam 
Polacy”, o byłych żołnierzach Dywizji 
Pancernej gen. Maczka, wyzwolicielach 
holenderskiej Bredy. Opowiedziano rów
nież o środowiskach polskich w Czecho
słowacji i RFN.

Program  pozwolił polskiemu telewi
dzowi zorientować się nie tylko we wkła
dzie Polaków do rozwoju krajów osiedle
nia w przeszłości, ale dał również możli
wość zbudowania obrazu współczesnej Po
lonii, jej pozycji i dorobku, przeobrażeń, 
jakie przechodzą polskie zbiorowości.

, SOJUSZNICY 
POLSKIEGO SPORTU

Z Polskim Komitetem Olimpijskim 
współpracuje blisko pięć tysięcy osób z 
zagranicy, działaczy Klubów Olimpijczy
ka, Polonijnych Komitetów Olimpijskich, 
Kół Polskiego Funduszu Olimpijskiego i 
innych organizacji popierających polski 
sport. Organizacji tych jest blisko 200. 
G łówną formą współpracy Polonii zagra
nicznej z polskim sportem jest fundusz 
olimpijski. Działania na rzecz funduszu 
prowadzone są systematycznie, jednak 
przybierają one na intensywności w okre
sach poprzedzających igrzyska olimpijskie.

Zbliżająca się olimpiada oraz spodzie
wany przyjazd grupy polskich sportowców 
zdopingował kalifornijskich działaczy po

lonijnych do utworzenia Komitetu Przyję
cia Polskich Olimpijczyków. Prezesem Ko
mitetu został Stanley Pawłowski.

Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI

Nakładem Państwowego Instytutu 
Wydawniczego ukazała się powieść Marka 
Hłaski pt. „Palcie ryż każdego dnia”. Jest 
to ostatnia powieść tego twórcy pisana w 
latach 1967-1968 w Stanach Zjednoczo
nych. Akcję powieści autor umieścił w 
Kalifornii, gdzie przez jakiś czas pracował 
jako instruktor pilotażu. W powieści za
warł wnikliwe obserwacje obyczajowych 
realiów i lokalnego kolorytu. Czerpał rów
nież z własnych doświadczeń z pobytu na 
zachodnim wybrzeżu USA.

„CEPELIA”
MA JUŻ 35 LAT

Powstała w 1949 r., znana w kraju i za 
granicą „Cepelia” — oficjalnie Centralny 
Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowe
go i Artystycznego — miała na celu nie tyle 
zadania zarobkowe, co ochronę i rozwój 
tradycyjnego rękodzieła ludowego i arty
stycznego oraz kształtowanie i propagowa
nie tej kultury również w świecie. Jakie 
zadania przeważały w praktyce — ekono
miczne czy kulturalne — trudno powie
dzieć. Faktem  jest, że „Cepelii” nigdy nie 
dotow ano i zawsze była gospodarczo sa
modzielna, łącząc wypracowane zyski z 
funkcjami mecenatu, przy czym wewnę
trznie w różny sposób zakłady ekono
micznie silniejsze wspomagały te słabsze.

Dziś dla „Cepelii” pracuje ok. 45 tys. 
osób w stałych zakładach wytwórczych
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(kilkaset spółdzielni i sklepów), lub w sze
roko rozwiniętym systemie chałupniczym, 
zatrudniając wielu zawodowych artystów- 
p lastyków  i artystów ludowych. Podkreś
lić należy, że wbrew rozpowszechnionej 
opinii eksport stanowi — przynajmniej w 
chwili obecnej — niewielki procent sprze
daży i „Cepelia” opiera się właściwie o 
rynek krajowy.

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI

Zastępca przewodniczącego Rady Pań
stwa, prezes Towarzystwa Łączności z Po
lonią Zagraniczną „Polonia”, Tadeusz Wi
told Młyńczak spotkał się w Domu Dzien
nikarza w Warszawie z członkami Klubu 
Polonijnego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
PRL. Spotkanie było poświęcone Polonii 
w Argentynie i Brazylii oraz zamierzeniom 
Towarzystwa „Polonia”.

DELEGACJA Z WĘGIER

W Polsce przebywała z kilkudniową 
wizytą delegacja Polskiego Stowarzyszenia 
Kulturalnego im. Józefa Bema na Węg
rzech wraz z prezesem Władysławem Wiś
niewskim i wiceprezesem Aldoną Hejj. De
legacja złożyła wizytę w Towarzystwie 
„Polonia”. Omówiono wzajemną współ
pracę w 1984 r.

Stowarzyszenie liczy ponad tysiąc osób. 
Szczególną uwagę przywiązuje ono do pra
cy z młodzieżą i dziećmi. Planuje Się, że 

“40-osobowa grupa młodzieży przybędzie 
na kolonie letnie do Polski. G rupa dzie
cięca uczestniczyć będzie w kursie polskich 
tańców ludowych oraz uczęszczać na kurs 
języka polskiego. Ponadto, przedstawiciele

PSK wezmą udział w imprezach kultu
ralnych z okazji czterdziestolecia dolski 
Ludowej.

SZLAKIEM OLIMPIAD

Olimpijski rok 1984 uczczony zostanie 
w niecodzienny sposób przez grupę mło
dych cyklistów z Polski, studentów Uni
wersytetu Śląskiego, którzy zorganizowali 
ogromną wyprawę — sztafetę kolarską 
„Szlakiem Olimpiad”.

Cała wyprawa trw a od 10 marca do 
5 września 1984 roku. Składa się z dwóch 
etapów: europejskiego — gdzie trasa po
wiedzie przez kilkanaście miast — daw
nych gospodarzy Igrzysk Olimpijskich 
oraz amerykańskiego, który rozpocznie się 
pod koniec maja br. po przebyciu przez 
uczestników wyprawy oceanu na pokładzie 
statku Polskiej Żeglugi Morskiej. Drugi 
etap swej podróży kolarze rozpoczną w 
Montrealu. Następnie wzdłuż wschodnich 
wybrzeży Stanów Zjednoczonych, poprzez 
wielkie aglomeracje miejskie, kolarze dotrą 
do Mexico City. Po krótkim  odpoczynku 
osiągnięta zostanie meta w Los Angeles. 
Zakończenie m aratonu kolarskiego nastą
pi tuż przed inauguracją letnich Igrzysk 
Olimpijskich.

Tegoroczna wyprawa jest szóstą ekspe
dycją studentów ze Śląska. Poprzednie 
wyprawy to: „Bałkany 78”, „W 80 dni 
dookoła Europy”, „Północna Afryka 80”, 
„Trzy przylądki” oraz najtrudniejsza pod 
względem technicznym — „Sahara 83”, 
podczas której studenci pokonali na rowe
rach największą pustynię świata.

Śmiałe sportowe przedsięwzięcie pol
skich studentów — a wśród nich należy 
wyróżnić Andrzeja Słodkowskiego, organi
zatora i uczestnika wypraw — budzą zain



teresowanie w Polsce oraz w krajach leżą
cych na trasach tych niezwykłych ekspedy
cji. Oprócz ambitnych celów sportowych, 
uczestnicy wypraw zbierają materiał foto- 
graficzno-filmowy, wykorzystywany póź
niej w wielu publikacjach. W yprawom to
warzyszą także konferencje prasowe oraz 
liczne spotkania „na trasie”, a wśród nich 
mile wspominane kontakty ze środowi
skami polonijnymi.

DAR MALARZY WŁOSKICH 
DLA POLSKICH M U ZEÓ W

W Domu Polonii w Warszawie odbyła 
się uroczystość przekazania przez Marię 
Ostrowską — zamieszkałą na stałe we 
Florencji polonijną działaczkę — zbioru 
współczesnych dzieł sztuki dla muzeów 
narodowych w Warszawie, Krakowie i w 
Kielcach. Kolekcja — dar 15 znakomitych 
artystów florenckich i toskańskich obejmu
je 24 obrazy, a także cenną, niewielkich 
rozmiarów rzeźbę lekkoatlety — dzieło 
słynnego Delio Granchi. Prace większości 
ofiarodawców eksponują największe gale
rie europejskie, USA i Kanady.

M. Ostrowska wręczyła również od 
Akademii Medycejskiej we Florencji dy
plom i dwa medale dla działającego na 
warszawskiej Starówce Muzeum Marii Cu- 
rie-Skłodowskiej.

W uroczystości wzięli udział przedsta
wiciele Ministerstwa K ultury i Sztuki, Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych, Włoskie
go Instytutu Kultury w Warszawie, pol
skich placówek muzealnych.

Dziękując za hojny dar, zastępca sekre
tarza generalnego Towarzystwa Łączności 
z Polonią Zagraniczną „Polonia” — An
drzej Pieniak — podkreślił znaczenie sta

łych kontaktów  kulturalnych Polski i 
Włoch, wskazał na rolę przedstawicieli 
środowiska polonijnego, dzięki którym 
stale uzupełniają się nasze kolekcje dzieł 
najwybitniejszych współczesnych arty
stów. W uznaniu zasług na tym polu 
M. Ostrowska otrzymała medal i dyplom 
Towarzystwa „Polonia”. W latach 1979—
1983 pol,onijna działaczka z Florencji 
walnie przyczyniła się do wzbogacenia ko
lekcji muzeów w Warszawie.

USA

UNIA POLSKA W AMERYCE

U nia Polska w Ameryce powstała w 
1890roku jako  organizacja bratniej pomo
cy. Mając siedzibę w Buffalo, skupia dziś 
około 15 tys. członków z terenu Stanów 
Zjednoczonych. Od szeregu lat Unia ota
cza opieką studia młodzieży polonijnej. W 
tym celu stworzyła fundusz stypendialny, z 
którego korzystają osoby polskiego pocho
dzenia należące do organizacji. Zamiarem 
Unii jest rozszerzenie tej pomocy poprzez 
utworzenie specjalnego funduszu stypen
dialnego dla młodzieży polonijnej wybiera
jącej się na studia do Polski. U nia prowadzi 
również D om  Spokojnej Starości pn. Stad- 
nitski Gardens. Liczy on 100 apartamen
tów, z których korzystają starsi mieszkańcy 
polskiego pochodzenia w Buffalo.

O statnio utworzono świetlicę dla nowo 
przybyłych Polaków do Buffalo. W świetli
cy uruchomiono kurs języka angielskiego.

Ponadto organizacja utrzymuje polskie 
tradycje i popularyzuje kulturę polską. 
Tradycyjna polska wigilia organizowana 
jest zazwyczaj z udziałem przedstawicieli 
stacji telewizyjnych i wydawców gazet, któ
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rzy zapoznają się z polskimi zwyczajami i 
mają możność przekonać się o  żywotności 
polskiej kultury w polonijnej społeczności. 
Unia nie stroni również od działalność 
turystycznej. Organizuje wycieczki na tere 
nie Stanów Zjednoczonych i do Polski 
Wydaje periodyk „P.U.A. Paradę”.

POLSKA FUNDACJA 
KULTURALNA

Na zachodnim wybrzeżu w San Fran
cisco działa Polska Fundacja Kulturalna. 
Wieloletnim prezesem organizacji jest 
W anda Tomczykowska. Fundacja popula
ryzuje kulturę i polskie tradycje narodowe. 
Organizuje spotkania, przygotowuje wy
stawy, prowadzi bibliotekę, urządza wy
cieczki do Polski. Tradycyjnie, co roku 
organizo wany jest bal Fundacji z bogatym 
$|©gjęfmeni ' towarzyszącym. Ostatni bal 
^ftżądzony. został l z okazji trzechsetlecia 
Ódśieczy Wiedeńskiej. Okazji tej poświę
cono również okolicznościową wystawę.

O  przygotowywanych imprezach Fun
dacja systematycznie informuje członków i 
sympatyków na łamach wydawanego mie
sięcznika.

CENTRALA POLSKICH 
ZŁĄCZONYCH TOWARZYSTW

Centrala Polskich Złączonych Towa
rzystw w Hartford, Conn została założona 
w 1943 r. Skupia ona w swym gronie ponad 
30 organizacji z Hartford i okolicy i przez 
40 lat pracuje aktywnie na rzecz polskości. 
Organizuje przede wszystkim liczne impre
zy. Wspiera finansowo studentów polonij
nych, przyznając im stypendia za dobre 
wyniki w nauce.

POMOC DLA KRAJU

Z ogłoszonego ostatnio sprawozdania 
Kongresu Polonii Amerykańskiej wynika, 
że do końca października 1983 r. wysłano 
do kraju dary wartości ponad 40 min dola
rów. Połowa tej sumy przypada na sprzęt 
medyczny i leki ofiarowane polskim szpita
lom. Na 10 min dolarów szacuje się wysła
ne obuwie i odzież, zaś 6,5 min wynosi 
wartość żywności. Jak wiadomo dary te 
rozdzielane są w kraju za pośrednictwem 
władz kościelnych.

LICZEBNOŚĆ 
POLONII AMERYKAŃSKIEJ

Znane są kłopoty statystyków amery
kańskich, jeśli chodzi o precyzyjne ujęcia 

t ilościowe, społeczeństwa Stanów Zjedno- 
* ćzonych według kryteriów narodowościo

wych. Różny stopień świadomości narodo
wej i więzi z krajem pochodzenia, różny 
czas emigracji i zaawansowania procesu 
asymilacji, wreszcie wzajemne przenikanie 
się amerykańskich „mniejszości” powodu
ją, iż w statystyce ludnościowej USA poja
wiły się kategorie pojęciowe sięgające do 
agregatów najprostszych. W ten sposób 
powstało pojęcie grupy etnicznej, oparte ną 
kategorii pochodzenia etnicznego języka. 
Zastosowano je w jednym z ostatnich ra
portów federalnego biura spisowego Sta
nów Zjednoczonych (U.S. Bureau of the 
Census) w ramach bieżących przeglądów 
ludnościowych. Materiał omawiany poni
żej został opublikowany w maju 1982 r.

Z danych statystycznych wynika, że na 
łączną populację Stanów Zjednoczonych 
wynoszącą 216 613 tys. osób uzyskano da
ne dotyczące identyfikacji etnicznej nieco
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ponad 179 min (czyli 82,7 proc. całej lud
ności) pfzy czym 96 496 tys. osób identyfi
kowało się z jedną grupą etniczną, a 82 582 
tys. z dwiema i więcej grupami. Charakte
rystyczne jest, że według tak ustalonych 
kryteriów największe kłopoty wynikły z 
zaklasyfikowaniem „pochodzenia amery
kańskiego”, na które powołało się ponad
13,5 min osób (American lub United Sta
tes), zaś znaczny odsetek (11 proc.) nie 
udzielił żadnej odpowiedzi. W sumie nie 
uzyskano żadnej identyfikacji etnicznej w 
odniesieniu do ponad 37,5 min osób.

Wyłaniający się z tego obraz społe
czności polsko-amerykańskiej, która na
wiasem mówiąc nie miała — podobnie jak 
Włosi — większych kłopotów z samoiden- 
tyfikacją etniczną, dzieli się na część etni
cznie homogeniczną i część etnicznie hete
rogeniczną, dając łącznie grupę Ameryka
nów polskiego pochodzenia sensu largo. 
Ta kategoria nie jest równoznaczna ani z 
określeniem „Polonia amerykańska” ani z 
określeniem „Amerykanie polskiego po
chodzenia”, choć tej ostatniej jest bliższa. 
Zastosowanie tego kryterium podnosi zna
cznie liczebność polskiej grupy etnicznej 
sensu largo do 8 421 tys. osób (w tym 
3498 tys. osób pochodzenia homogeni- 
cznie polskiego i 4923 tys. heterogenicznie 
polskiego) dając jej dziesiąte miejsce wśród 
mniejszości etnicznych i ósme wśród lud
ności amerykańskiej pochodzenia europej
skiego po grupach etnicznych: niemieckiej, 
irlandzkiej, angielskiej, szkockiej, francu
skiej, hiszpańskiej i włoskiej. Jeśli zaś po
traktować łącznie wychodźców z Anglii, 
Szkocji i Walii (56 777 tys. Amerykanów), 
to wówczas grupa polska przesuwa się na 
szóste miejsce.

G rupa polska largo wykazuje znacznie 
wyższy stopień integracji z globalnym spo
łeczeństwem amerykańskim niż np. włoska,

jeśli sądzić po charakterystycznym dla tego 
procesu wskaźniku małżeństw etnicznie 
mieszanych. Rzutuje to m.in. korzystnie na 
status społeczno-ekonomiczny, sytuując 
grupę polską sensu largo na poziomie 
powyżej średniej amerykańskiej.

Pod względem języka macierzystego: 
na prawie 170,5 min osób w wieku 14 lat i 
wyżej niemal 32,5 min podało inny niż 
angielski. Język polski znalazł się tu na 
piątym miejscu po angielskim, hiszpań
skim, niemieckim i włoskim, ale przed 
francuskim. Język polski jako  macierzysty 
podało 2 452 tys. osób (7,5 proc. populacji 
nieanglojęzycznej).

ZRZESZENIE 
NAUCZYCIELI POLSKICH 

W AMERYCE

Z udziałem 52 osób odbyło się walne 
zebranie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich 
w Ameryce. W wygłoszonych sprawozda
niach podzielono się doświadczeniami z 
pracy w szkolnictwie polonijnym. Organi
zacja, zrzeszająca nauczycieli, z których 
większość uczy w sobotnich szkołach języ
ka polskiego, dysponuje skromnymi fun
duszami. Niemal w całości przeznacza je na 
zakup podręczników.

W ybrano Zarząd ZNPwA w składzie: 
Franciszek K okot — prezes, Zofia Zioło, 
Janusz Boksa i Grażyna Mączyńska — 
wiceprezesi, Helena Danielska — sekre
tarz.

WYKŁADY W ORCHARD LAKE

Wydział Polskich Studiów w Kolegium 
Najświętszej Marii Panny Polonijnych
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Zakładów Naukowych w O ręhard Ląke 
przygotował dla studentów uczelni cztery 
kursy poświęcone Polonii amerykańskiej i 
Polsce. Zaproponowano 15-tygodniowe 
wykłady na następujące tematy: „Polski 
Amerykanin w amerykańskiej literaturze”, 
„Przegląd polskiej literatury w tłumacze
niach na angielski: 1822 do czasu obecne
go”, „Polska historia od 1795 roku” i 
„Polscy Amerykanie”.

KONKURS CHOPINOW SKI

Oddział Fundacji Kościuszkowskiej w 
Chicago zorganizował konkurs chopinow
ski, w którym wzięło udział 10 wykonaw
co w .Jury, pod przewodnictwem prof. Da
niela Połlacka z Uniwersytetu Południo
wej Kalifornii, przyznało główną nagrodę 
15-letniej Dalya Knan z Winnete, III. Wrę
czenie nagród odbyło się podczas koncertu 
laureatów na Uniwersytecie Roosvelta w 
Chicago. Program rejestrowała stacja ra
diowa W FMT.

M IĘDZYNARODOW A 
K ON FERENCJA  NORW IDOW SKA

Staraniem Towarzystwa im. C.K. N or
wida i Wydziału Literatury i Języków 
Słowiańskich Uniwersytetu Illinois oraz 
Polskiego Instytutu Naukowego w Amery
ce i Polskiego Klubu Kulturalnego w Chi
cago, zorganizowano Międzynarodową 
Konferencję Norwidowską w 150 rocznicę 
śmierci wybitnego polskiego poety. Do 
udziału w Konferencji zaproszono norwi- 
dologów ze Stanów Zjednoczonych oraz 
Europy. W wygłoszonych referatach pod
kreślono prekursorstwo artystyczne N or
wida, analizowano twórczość poety i treści 
wyznawanej przez niego filozofii humani
stycznej.

Konferencję wzbogaciła dyskusja z gro
nem tłumaczy pracujących pod kierunkiem 
prof. T. Karpowicza nad przekładami 
twórczości Norwida. Z okazji zjazdu nor- 
widologów zorganizowano również wysta
wę literatury polskiej epoki romantyzmu 
oraz koncert polskiej muzyki romanty
cznej.

POLISH FOLK DANCE 
ASSOCIATION 

O F  TH E AMERICAS

W Stanach Zjednoczonych powstała 
nowa organizacja reprezentująca polonijne 
zespoły obu Ameryk pod nazwą Polish 
Folk Dance Association of the Americas. 
Wśród dyrektorów stowarzyszenia są kie
rownicy najbardziej znanych zespołów fol
klorystycznych w USA i Kanadzie. Pier
wszym dużym przedsięwzięciem nowej 
organizacji będzie Festiwal Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych.

AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO 
KRZEW IENIA 

KULTURY POLSKIEJ

W Milwaukee, Wisc. powstało Amery
kańskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Polskiej (American Association for the Ad- 
vancement of Polish Culture). Głównym 
celem organizacji jest popieranie artysty
cznej działalności emigrantów przybyłychz 
Polski i zamieszkałych w Stanach Zjedno
czonych, a  także przedstawicieli starszego i 
młodego pokolenia Polonii.
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ZW IĄZEK POLAKÓW  
W AMERYCE

W Cleveland odbyło się posiedzenie 
Zarządu Centralnego Związku Pokaków 
w Ameryce. Podsumowano dotychczaso
wą działalność i omówiono tegoroczne 
plany. Jest to już 89 rok istnienia organiza
cji. Związek został założony jako organiza
cja narodowa i ubezpieczeniowa. Podtrzy
muje polskie tradycje w środowisku. Roz
wija jednocześnie wielokierunkową dzia
łalność. W ramach organizacji działa m.in. 
Komitet Sportowy, który ostatnio powołał 
koło narciarskie. Związek organizuje rów
nież akcje charytatywne. Zebrane środki 
przeznacza m.in. dla Ociemniałych Dzieci 
Polskich w Laskach. D ba również o po
większenie składu członkowskiego organi
zacji. Z  tego tytułu ogłasza konkursy wer
bunkowe. Wydaje dwutygodnik redago
wany w języku polskim i angielskim pt. 
„Związkowiec”.

POLSKA SZKOŁA 
IM . E. PLATER

Polska Szkoła im. E. Plater w Mont 
Prospect rozpoczęła dziesiąty rok swojej 
pracy. Szkoła umożliwia młodzieży i oso
bom dorosłym naukę języka polskiego 
oraz poszerzanie wiedzy o polskiej historii i 
kulturze. Wiele uwagi poświęca się również 
propagowaniu polskiego dorobku kultu
ralnego wśród mieszkańców północno-za
chodniej części metropolii chicagowskiej, w 
której mieści się szkoła.

Zaliczana do największych szkół sobot
nich w rejonie Chicago, szkoła im. E. Plater 
ceniona jest również jako  ważna placówka 
kulturalna w tej części miasta. W ubiegłym

roku naukę ukończyło 216 uczniów. Zaję
cia prowadzone były według programu 
ośmioklasowej szkoły podstawowej, czte
roletniego gimnazjum i zajęć przedszkol
nych. Szkoła prowadzi ponadto klasę pol
sko-angielską. W obecnym roku szkolnym 
naukę pobiera 200 uczniów. Młodzież 
uczestniczy w życiu kulturalnym. Przygo
towuje „Jasełka”, wystawy, bierze udział w 
paradzie 3-Majowej, wykonuje programy 
artystyczne z okazji świąt i akademii.

JE S Z C Z E  O ODSIECZY 
W IED EŃ SKIEJ

Obchody trzechsetnej rocznicy Odsie
czy Wiedeńskiej trwały w Fundacji Koś
ciuszkowskiej trzy dni. Uczestniczyło w 
nich kilkaset osób. W programie miały 
miejsce odczyty, koncerty i wystawy. Słu
chacze mieli m.in. możliwość wysłuchania 
odczytu dr. A. Kamińskiego nt. Polski za 
czasów panowania króla Jana III Sobie
skiego. Odbył się również koncert Niny 
Polan. Artystka wykonała utwory polskie 
powstałe na przestrzeni czterech wieków, 
od XIV do XVIII.

Z zainteresowaniem przyjęto okoli
cznościową wystawę. Szczególną popular
nością cieszyły się eksponaty nie prezento
wane wcześniej na terenie Stanów Zjedno
czonych. Pochodziły one najczęściej z pry
watnych zbiorów Polaków zamieszkałych 
w USA. W śród najcenniejszych znajdowa
ły się polskie i tureckie szable, złote i 
srebrne medale z czasów koronacji, monety 
i medale wybite w 100-lecie bitwy pod 
Wiedniem oraz najnowsze, wydane z okazji 
300-lecia, a także sztychy, zbroje, starodru
ki i portrety.

Organizatorzy zadbali również o szero
ki zestaw publikacji tematycznie związa
nych z epoką Sobieskiego.
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KANADA

WŚRÓD KANADYJSKICH 
PO LO NIKÓ W

Liczne kanadyjskie polonica wzbogaci
ła pozycja Stanisława Badowskiego pt. „W 
kręgu wspomnień na ojczystym szlaku”. 
Jest to zbiór wierszy, które autor zaczął 
tworzyć w okresie H wojny światowej. W 
tym czasie S. Badowski, jako  14-letni chło
piec wywieziony został na roboty przymu
sowe do Niemiec. Ciężk:e koleje losu zna
lazły swój wyraz w nowo wydanym tomiku 
wierszy.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Polo
nii z Toronto oraz prowincji kanadyjskich.

W czasie dwudniowych obrad prele
genci wygłosili kilka referatów, poddając 
analizie treści kanadyjskiego programu 
wielokulturowości i sposoby jego realizacji 
w odniesieniu do polskiej grupy etnicznej. 
Wystąpili m.in. senator S. Haidasz, poseł 
J. Flis i przedstawiciel Sekretariatu Stanu 
M.Tiley.

W podsumowaniu dyskusji podkreślo
no, że społeczność polonijna winna wyka
zać większy stopień konsolidacji i odwa
żniej występować z inicjatywami grupy, 
aby móc pełniej uczestniczyć w kanadyj
skim programie wielokulturowości.

‘ PAM IĘCI NORW IDA

M etropolitan Toronto Library uczciło 
100 rocznicę śmierci C ypriana Kamila 
Norwida starannie przygotowaną wystawą 
jego dzieł. O  stronę estetyczną ekspozycji 
zadbał artysta-grafik Joseph Tatarnic.

W związku z wystawą zorganizowano 
w gmachu Centrum Języków Obcych, w 
którym mieści się biblioteka, wieczór lite
racki, poświęcony wielkiemu poecie. Po
mysłodawcą zarówno wystawy, jak i wie
czoru dedykowanego pamięci Norwida byt 
Tadeusz Uranowski, bibliotekarz działu 
języków słowiańskich w Centrum.

SY M PO Z JU M  W TO RO N TO

Z końcem ub. roku, staraniem 
ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odby
ło się w Toronto sympozjum nt. „Polityka 

' wielokulturowości i Polonia kanadyjska”.

ODZNA CZEN IA  DZIAŁACZY

W Konsulacie Generalnym PRL w 
Toronto miała miejsce uroczystość wręcze
nia odznaczeń, medali i dyplomów przy
znanych w ostatnich latach grupie kilku
dziesięciu obywateli kanadyjskich. W uro
czystości wzięło udział około 190 osób. 
Przybyli m.in. przedstawiciele rządu onta- 
ryjskiego, instytucji kulturalno-oświato- 
wych, działacze i liderzy organizacji polo
nijnych oraz zespołów polonijnych, biznes
meni, reprezentanci środowisk twórczych i 
naukowych. Wiele osób przybyło spoza 
Toronto, m.in. z Windsor, Chatham , Wa- 
terloo i Niabara Falls.

Medalem „Za udział w Wojnie O bron
nej 1939” odznaczono 7 osób, „Warszaw
skim Krzyżem Powstańczym”, dwie osoby 
medalem „Za wybitne osiągnięcia w dziele 
umacniania patriotycznej więzi Polonii z 
Macierzą”, trzynaście osób oraz polonijną 
organizację The Polish Heritage Society of 
Canada. Po dwie osoby otrzymały medale
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upamiętniające 100-lecie ruchu robotnicze
go w Polsce, medale okolicznościowe z 
okazji 100-lecia urodzin Karola Szyma
nowskiego.

RFN

50-LECIE W IELKIEGO ZLO TU

W 1934 r. na Nabrzeżu Kościuszkow
skim w Warszawie odbyła się wielka, pa
triotyczna manifestacja. W ramach trwają
cego w tym okresie zjazdu Polaków z 
zagranicy, spotkało się w Warszawie
3,5 tys. naszych rodaków zamieszkujących 
w Niemczech. Był to więc zlot tych, którzy 
walczyli o polskość skupieni pod znakiem 
Rodła. Na Nabrzeżu Kościuszkowskim 
odbyła się wówczas uroczystość zaślubie
nia rodlackich sztandarów z Wisłą. Ciąg 
dalszy tej imprezy odbył się następnie w 
Krakowie, gdzie ogłoszono powstanie 
Światowego Związku Polaków z Zagra
nicy.

Z okazji zbliżającej się 50 rocznicy tej 
manifestacji działacze spod znaku Rodła, 
zamieszkujący na Pomorzu Zachodnim, 
postanowili w sposób szczególny uczcić 
owe półwieczne trwania na straży polskoś
ci. Na najbliższymi posiedzeniu Rady K ra
jowej PRON  prezes szczecińskiego koła 
Rodła, przewodniczący Rady Miejskiej 
PRON  w Szczecinie Witold Kmiecik, z 
upoważnienia szczecińskich rodłaków wy
stąpi z wnioskiem o zorganizowanie latem 
br. wielkiej patriotycznej imprezy, która 
przebiegać będzie pod nazwą „Zaślubiny 
Odry z Wisłą” .

Szczecińscy działacze spod znaku Rod
ła proponują, aby uroczystość ta — w 
której duży udział zadeklarowali już harce

rze — rozpoczęła się rajdem z dorzecza 
O dry do Warszawy. Rajd ten będzie wiódł 
przez siedziby rodłaków — Ziemię Złotow
ską, Bytów, Sztum, Kwidzyn (tu w okresie 
międzywojennym mieściło się polskie gi
mnazjum), Olsztyn i Malbork. W trakcie 
rajdu jego uczestnicy zamierzają zorgani
zować szereg spotkań z ludźmi tak jak oni 
działającymi przed laty pod znakiem Rod
ła, z władzami tych miejscowości oraz z 
młodzieżą.

W zamyśle inicjatorów tej patriotycznej 
imprezy leży udzielanie odpowiedzi rewiz
jonistycznym poczynaniom kierowanym 
przeciw Polsce z RFN. Tam bowiem ostat
nio słychać głosy, że na polskich Ziemiach 
Zachodnich i Odzyskanych żyje dzisiaj ok. 
I miliona... Niemców.

Zygmunt Kotlarski — działacz rodłac- 
ki udzielając ostatnio wywiadu na pytanie: 
ilu żyje dzisiaj w Polsce ludzi spod znaku 
Rodła odpowiedział:

— Samych działaczy pozostało kilka 
tysięcy. A ludności tej rodzimej z Ziem 
Zachodnich Polaków z dziada pradziada, 
jest w dalszym ciągu ponad milion. Bo 
przecież jak  już nie starzy, to  ich potom ko
wie dalej siedzą na tych gospodarstwach. 
Przede wszystkim ziemia, k tórą odziedzi
czyli po ojcach pozostaje od wieków w 
jednej rodzinie.

Z JE D N O C Z E N IE  POLAKÓW  
W BERLIN IE ZA C H O D N IM

Zjednoczenie Polaków w Berlinie Za
chodnim należy do aktywnie działających 
organizacji polonijnych. Realizowany rok
rocznie bogaty program imprez dostarcza 
członkom organizacji szerokich możliwoś
ci kontaktu z kulturą polską. Służą temu 
liczne spotkania z polskimi artystami i
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zespołami folklorystycznymi zapraszanymi 
z kraju przez organizację na występy dla 
polonijnej publiczności. Tak będzie rów
nież z okazji uroczystości marcowego Mię
dzynarodowego Dnia Kobiet, podczas któ
rej wystąpi Zespół Folklorystyczny „Bra
tek” z Warszawy.

W bieżącym roku Zjednoczenie aktyw
nie włączyło się do obchodów 40-lecia 
Polski Ludowej. Uroczystośćjubilcus/owa 
pn. „Odrodzona Polska” zaplanowana zo
stała na wrzesień.

Październik upłynie pod znakiem tury
styki do Polski. W tym czasie w kraju 
przebywać będzie kilkudziesięcioosobowa 
wycieczka członków organizacji.

Zjednoczenie nie zaniedbuje również 
szkolnictwa polonijnego. Ostatnio zorga
nizowało kurs języka polskiego i zamierza 
działalność tę rozwijać. Nie sposób pomi
nąć prowadzonej od łat szerokiej akcji 
gromadzenia funduszy dla wsparcia społe
cznych inicjatyw w kraju.

FRANCJA

Z ŻYCIA ZESPOŁÓW  FOLKLORY
STYCZNYCH

Zespół folklorystyczny „Śląsk”, działa
jący przy Francusko-Polskim Stowarzy
szeniu Kulturalnym w Lyon, którym kieru
je zasłużona działaczka polonijna Danuta 
Collin, wystąpił przed francusko-polską 
publicznością z udanym koncertem. Żywy i 
atrakcyjny program łączył w sobie elemen
ty estrady, piosenki i folkloru.

Zespół „Lublin” z Pont de Cheruy 
zorganizował już po raz trzeci mini festiwal 
folklorystyczny. W sali miejscowego gi

mnazjum zaprezentowano folklor z róż
nych regionów Polski, a także Antyli i 
Szwajcarii. Program przygotowany został 
we współpracy z polskim choreografem 
Sławomirem Mazurkiew iczem.

W Domu Kultury w Socheaux odbył 
się galowy koncert zespołu ..M azurka" z 
Monbeliard. Ponad dwugodzinny pro
gram tańców i pieśni polskich obejrzało 
1200 widzów. W koncercie muzykę kom
pozytorów polskich zaprezentowała skrzy
paczka z Polski W anda Popielska oraz 
pianistka urodzona we Francji Corine 
Kloska.

W St. Etienne miały miejsce ostatnio 
dwa koncerty folklorystyczne. Wraz z gru
pą dziecięcą, przed 700-osobową publi
cznością wystąpił polonijny zespół ..Mazu
ry” . W koncercie galowym z kolei zapre
zentował się zespół „Bałtyk”, działający 
jako  sekcja Stowarzyszenia Młodzieży Pol
skiego Pochodzenia „Zawsze”.

W odległym Dijon publiczność oklaski
wała występ zespołu „W arszawa”, przygo
towującego się w bieżącym roku do obcho
dów swego 25-lecia.

NOW Y PO DRĘCZN IK

Z inicjatywy Polsko-Francuskiego 
Zjednoczenia Kulturalno-Oświatowego w 
Lens ukazał się nowy podręcznik do nauki 
języka pn. „Mówimy po polsku — Parlons 
Polonais”. Podręcznik zawiera 24 lekcje 
łącznie z ćwiczeniami, które zostały opra
cowane przez prof. Jana Laska. Autor 
wykorzystał doświadczenia z pracy dydak
tycznej w oparciu o zaproponowany w 
książce program. Zawarty w podręczniku 
materiał obejmuje roczny kurs nauki języ
ka polskiego dla początkujących.
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FRANCUSKIE STOW ARZYSZENIE OŚRODEK
PO M OCY  DLA KULTURALNO ROZRYW KOW Y

POM NIKA-SZPITALA CZD

Francuskie Stowarzyszenie Pomocy 
dla Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia 
Dziecka zostało założone w 1977 roku. 
Organizacja powstała z myślą szerzenia 
idei CZD w środowisku francuskim oraz 
Polaków zamieszkałych we Francji. Sku
pia zarówno rdzennych Francuzów, jak i 
osoby polskiego pochodzenia, przemys
łowców, działaczy społecznych, ludzi nauki 
i sztuki. Stowarzyszenie prowadzi wszech
stronną działalność. Wspólnie z Konsula
tem Generalnym PRL i Instytutem Pol
skim w Paryżu organizuje koncerty, poka
zy filmów polskich, spotkania, popularyzu
jąc idee organizacji. Dochody z imprez 
kulturalnych przeznacza się na zakup nie
zbędnej aparatury medycznej dla CZD w 
Warszawie.

BELGIA

POLSKI ZW IĄZEK KULTURALNY

Polski Związek Kulturalny w Genk 
poniósł niedawno bolesną stratę z powodu 
śmierci swego wieloletniego działacza i 
prezesa Bolesława Stali. O statnio na ze
braniu organizacji dokonano nowych wy
borów. Prezesem została W anda Stala- 
-Żmijewska, aktywna działaczka na rzecz 
środowiska polonijnego w okręgu Genk- 
-Zwartberg oraz w rozwijaniu więzi Po
lonii z Macierzą. Funkcję wiceprezesa objął 
Robert Czekaj, a skarbnika — Edmund 
Zieliński.

W Brukseli powstał polonijny ośrodek 
kulturalno-rozrywkowy „Skarbek”. W 
dwupiętrowym, odrestaurowanym budyn
ku udostępniono już kawiarnię, czytelnię, 
bibliotekę i salę koncertową. Polacy mogą 
tu korzystać również z punktu porad praw
nych.

Inicjatorzy ośrodka zamierzają rozwi
nąć jego działalność, m.in. planuje się pro
wadzenie kursów nauki języka francuskie
go i flamandzkiego. Po zakończeniu prac 
adaptacyjnych natomiast, w podziemiach 
budynku, uruchomiona zostanie dyskote
ka młodzieżowa. Trwają prace przygoto
wawcze przed otwarciem polskiej restaura
cji-

Dyrektorem ośrodka jest Tomasz Kla- 
recki.

Z  DZIAŁALNOŚCI 
ZW IĄZKU POLAKÓW

Niedawno odbyło się doroczne walne 
zebranie Związku Polaków Okręgu Lim- 
burgia, na którym na stanowisko prezesa 
ponownie wybrano Mikołaja Króla. Od
dział Związku, poza organizowaniem spot
kań związanych z tradycyjnymi świętami 
polskimi, zajmuje się opieką nad polską 
szkołą i utrzymuje ścisłą współpracę z 
Bractwami Żywego Różańca.

W tym samym czasie w Beringen miało 
miejsce walne zebranie tamtejszego Związ
ku Polaków, na którym funkcję prezesa 
powtórnie powierzono Stanisławowi Szpy- 
towi. Poza wyborem zarządu Oddziału, 
głównym tematem zebrania była przebu
dowa świetlicy, użytkowanej dotychczas

85



jako  siedziba organizacji, a  w przyszłości 
przeznaczonej na polską szkołę.

Wybory nie są ostatnio jedynym wyda
rzeniem polonijnym w Limburgii. Trwają 
tu już przygotowania do dorocznego kon
kursu teatralnego Związku Polaków Okrę
gu Limburgia. Jest to jedyna w swoim 
rodzaju impreza teatralna Polonii belgij
skiej.

POLSKA M ACIERZ SZKOLNA

Belgijska Macierz Szkolna przygoto
wuje się do $ezonu letniego. Co roku w 
swym wakacyjnym ośrodku w Cpmbłain- 
-la-Tour PM S organizuje kolonie dla dzie
ci Polonii belgijskiej, holenderskiej i z te
renu RFN, jak  również z innymi organiza
cjami polonijnymi na terenie Belgii. M.in. 
udostępnia swój lokal Związkowi Polaków
i Kręgowi Starszo-Harcerskiemu.

W. BRYTANIA

ZRZESZEN IE 
C H Ó RÓ W  POLSKICH

W Domu K om batanta w Huddersfield 
odbyło się doroczne walne zebranie Zrze
szenia Chórów Polskich w Anglii Północ
nej. Zrzeszenie skupia 252 śpiewaków z 
Sheffield, Oldham, Blackburn, Blackpool, 
Rachdale, Huddersfield, Bury, Doncaster i 
Leeds. N a walnym zebraniu przyjęto w 
poczet Zrzeszenia nowy chór: „Zew Pol
ski” z Lincoln.

W ubiegłej kadencji śpiewacy polscy 
występowali podczas licznych uroczystości 
organizacji polskich w W. Brytanii, a także

z okazji świąt narodowych i kościelńych. 
Zrzeszenie było również organizatorem 
dwóch koncertów kolęd polskich w M an
chester.

W nowej kadencji pracą Zrzeszenia 
będzie kierować prezes Józef Wisz z Leeds.

SZW ECJA

SPOTKANIA PO L O N IJN E

Styczeń i luty br. były dla Polonii 
zamieszkałej w okręgu sztokholmskim 
okresem intensywnych spotkań. Uroczy
stości choinkowe zorganizowano w Elskil- 
stunie, Norrkóping, Sódertajle i Vasteros. 
W  imprezach tych wzięło udział ponad 200 
dzieci miejscowej Polonii. W programie 
przewidziano m.in. projekcje polskich fil
mów. Zorganizowano również wieczornicę 
połączoną z zabawą w Norrkóping. Spo
tkanie polonijne urządził ponadto Instytut 
Polski w Sztokholmie. Przybyło około 150 
osób.

DANIA

ZW IĄZEK POLAKÓW  
W DANII

W D omu Polskim w M aribo odbyło się 
posiedzenie Zarządu Głównego Związku 
Polaków w Danii. Ustalono, że doroczny 
zlot Związku odbędzie się w czerwcu br. w 
Odense. Związek zamierza organizować 
wycieczkę członków do Polski oraz zakty
wizować swą działalność w zakresie popu
laryzacji nauczania języka polskiego.
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NORW EGIA

„ECHO PO L O N II”

Polskie Towarzystwo Kulturalne w 
Norwegii wydaje periodyk pt. „Echo Polo
nii”. Pismo redagowane jest w języku pol
skim i norweskim. Numer pierwszy z
1984 r. zawiera bogatą informację o impre
zach organizowanych w kraju przez Towa
rzystwo „Polonia”, teksty polskich piose
nek, pozycję i informację o nowościach 
wydawniczych.

AUSTRIA

90 LAT „STRZECHY”

Związek Polaków w Austrii „Strzecha” 
obchodzić będzie w roku bieżącym 90 
rocznicę istnienia. Zakrojone na szeroką 
skalę obchody jubileuszowe koordynuje 
utworzony Komitet Organizacyjny. H ono
rowym przewodniczącym Komitetu obra
no dr. Ludwika Herteaux, zastępcami — 
inż. Tymona Syrzistie i Leszka Piaseckiego, 
prezesa organizacji, sekretarzem Annę Hó- 
nig. Postanowiono zwrócić się o przyjęcie 
honorowego protektoratu nad jubileuszem 
„Strzechy” do przedstawicieli najwyższych 
władz Austrii i' Polski. Opracowano zarys 
programu obchodów, których nasilenie na
stąpi w drugiej połowie roku. M.in. planuje 
się zorganizowanie w siedzibie związku 
wystawy dokumentów obrazujących histo
rię, dorobek i zasięg działania „Strzechy”.

Związek Polaków w Austrii „Strzecha” 
należy do najaktywniejszych organizacji

polonijnych. Zrzesza około 1200 członków 
zamieszkałych na terenie całej Austrii. W 
ramach organizacji prowadzi działalność 
Koło Kobiet. Przy organizacji drużyna 
piłki nożnej „Polonez” . Dla młodzieży po
lonijnej prowadzi się naukę języka polskie
go. Dwa razy w tygodniu udostępniana jest 
członkom biblioteka. Ponadto w siedzibie 
organizacji odbywają się liczne im prezy" 
kulturalne. Popularyzuje się dorobek pol
skiej kultury i podtrzymuje się polskie 
tradycje.

W ŁOCHY

W TOW ARZYSTW IE 
PO LO N IA  -A M IC I

Towarzystwo Polonia—Amici w Me
diolanie zorganizowało serię odczytów po
święconych tematyce polskiej. W śród wy
głoszonych odczytów znalazły się m.in. 
tematy: 300-lecie Odsieczy Wiedeńskiej, 
bitwa pod Grunwaldem oraz udział Po
laków w Wiośnie Ludów.

AUSTRALIA

POLSKIE TOW ARZYSTW O 
ŁĄCZNOŚCI Z KRAJEM

W Sydney odbyło się walne zebranie 
Polskiego Towarzystwa Łączności z Kra
jem. Towarzystwo propaguje kulturę pol
ską, a także przyczynia się do upowszech
niania wiedzy o Polsce wśród młodego 
pokolenia Polonii. W nowej kadencji pracą
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organizacji kierować będzie zarząd w skła
dzie: Robert Dzimiński — prezes, Irena 
Kokoszka — sekretarz, Bernard Chećko — 
skarbnik.

Z DZIAŁALNOŚCI 
W AUSTRALII

W miejscowości Glebe (Sydney) zebrali 
się ostatnio na dorocznym walnym zebra
niu członkowie Polsko-Australijskiego To
warzystwa Kulturalnego. Spotkanie obfi
towało w wydarzenia kulturalno-artysty
czne. Towarzystwo zorganizowało m.in. 
wystawę fotograficzną o tematyce młodzie
żowej pt. „M łoda Polska”. W arto nadmie
nić, że w okresie letnim kilkudziesięciooso
bowa grupa Towarzystwa przebywała z 
wycieczką w Polsce, odwiedzając ważniej
sze ośrodki kulturalne i turystyczne. W 
Australii sukcesem zostały uwieńczone wy
siłki grupy w sprawie włączenia Pawła E. 
Strzeleckiego do serii znaczków zatytuło
wanej „Australian explorers” . Z  inicjatywy 
Polsko-Australijskiego Towarzystwa Kul
turalnego założony został Społeczny Ko
mitet Budowy Pomnika Sir Pawła E. Strze
leckiego. Komitet postawił sobie za zada
nie uzyskanie subwencji państwowych na 
budowę pomnika u stóp G óry Kościuszki.

STU D IU M  POLSKIE 
W MACQUARIE UNIVERSITY

Już w 1981 r. podjęto starania, aby 
uczelnie wyższe w Australii prowadziły w 
szerokim zakresie nauczanie języka i kultu
ry głównych grup etnicznych zamieszka

łych na kontynencie. W efekcie społecznych 
wysiłków popartych rekomendacją Rady 
Australijskiego Instytutu Spraw Wielokul
turowych, Uniwersytet Macquarie w Syd
ney otrzymał od rządu federalnego fundu
sze na prowadzenie w latach 1983-1985 
studium języka polskiego, chorwackiego i 
ukraińskiego.

Kierownikiem Studium Polskiego zos
tał d r Jan Bosemeres. W Studium pracują 
ponadto dwie absolwentki filologii pol
skiej. Program polski obok nauki języka 
ojczystego uwzględnia kursy nt. Kultury 
polskiej, a także daje możliwość pogłębię- 
nia wiedzy o współczesnej Polsce.

Zamiarem organizatorów Studium 
Polskiego jest przekształcenie go w ośro
dek naukowy, który w przyszłości podej
mowałby prace badawcze. .

„POLACY W M AITLAND”

Nakładem Oddziału Maitland Związ
ku Polskiego w Nowej Południowej Walii 
ukazała się praca pt. „Polacy w Maitland”. 
Jest to dwujęzyczna publikacja pióra Ma
riana Kałuskiego, kierownika Studium Hi
storii Polonii Australijskiej.

Praca szczegółowo dokumentuje histo
rię polskiej zbiorowości w Maitland od 
początków ruchu osadniczego Polaków, 
poprzez tworzenie zrębów życia organiza
cyjnego, po uczestnictwo Polonii w środo
wisku australijskim. Obszerny fragment 
pracy poświęcony jest historii i działalności 
Oddziału Maitland Związku Polskiego w 
NPW , który założono w 1958 roku.

Publikacja wnosi istotny wkład do 
wzbogacania wiedzy o Polonii australij
skiej. Stąd też stała się okazją do oko
licznościowego spotkania w Domu Pol



skim w Maitland. Prezentacji nowego wy
dawnictwa dokonał biskup diecezji miasta 
Maitland Leon Ciarkę. W spotkaniu ucze
stniczył również burmistrz miasta oraz 
dwaj posłowie do parlamentu stanowego 
Allan Walsh i Rick Mochalski. Książka 
została życzliwie przyjęta przez miejscową 
prasę, radio i telewizję.

Działalność M ariana Kułuskiego zna
na jest nie tylko w środowisku polskim. 
M.in. kierownik Studium Historii Polonii 
Australijskiej skutecznie występował do 
instytucji państwowych, aby wydały zna
czek z wizerunkiem Pawła Strzeleckiego. 
Jego starania spotkały się z aprobatą pocz
ty australijskiej w 1983 roku. Zasłużony 
odkrywca znalazł się wśród wyróżnionych 
osobistości prezentowanych na australij
skich znaczkach.

BRAZYLIA

SPOTKANIE W TOW ARZYSTW IE 
IM . T. KOŚCIUSZKI

Najstarsza polska organizacja w Brazy
lii, Towarzystwo im. T. Kościuszki, rozpo
częła 94 rok swojej działalności. Organiza
cja, z której wyszło wielu działaczy tworzą
cych zręby życia organizacyjnego wśród 
polskiego wychodźstwa, zajmuje się krze
wieniem polskiej kultury, kultywowaniem 
tradycji, folkloru ludowego itp.

Polska G rupa Folkloru w Paranie 
swoimi występami uświętnia uroczystości 
organizacji.

MUZYKA POLSKA 
DLA

A USTRALIJSKIEJ PU BLICZN O ŚCI

Dużym wydarzeniem kulturalnym były 
występy Polskiej Orkiestry Kameralnej 
pod dyrekcją Jerzego M aksymiuka w Aus
tralii. W śród licznie zgromadzonej publi
czności, z muzyką polską miało możność 
zetknąć się młode pokolenie Polonii. Okaz
ją  ku temu były koncerty orkiestry na 
festiwalach muzycznych w Adelajdzie i 
Perth, a także występy w Hobart. Polscy 
muzycy wystąpili również w jednej z naj
słynniejszych sal koncertowych świata, w 
sydneyskiej „Opera House”. Koncert spot
kał się z owacyjnym przyjęciem australij
skiej publiczności. Orkiestra uhonorowana 
została również przez działające w Sydney 
Polsko-Australijskie Towarzystwo Kultu
ralne.

ARGENTYNA

ZW IĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO

Okręg Związku Harcerstwa Polskiego 
w Argentynie należy do aktywnych organi
zacji skupiających młodzież polonijną. W 
ramach Okręgu działają Koła Harcerek, 
Starszego Harcerstwa i Przyjaciół Harcer
stwa. Związek zasięgiem swym obejmuje 
ośrodki polonijne w Quilmes, M artin Co- 
ronado, Llavallol, Villa Industriales, Va- 
lentin, Alsina, San Justo, Berazategui i w 
Kordobie.

Przewodniczącą Okręgu jest hm. Wik
toria Ardasiewicz.
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CZECHOSŁOW ACJA

W TROSCE O KULTURĘ 
JĘZYKA POLSKIEGO

W wyższej Szkole Pedagogicznej w Os
trawie, kształcącej również nauczycieli dla 
szkól z polskim językiem nauczania, podej
mowane są m.in. prace dyplomowe na 
temat kultury języka polskiego w wypowie
dziach publicznych, m.in. w radio i prasie. 
Takie prace przygotowane zostały ostatnio 
pod kierunkiem znanych pedagogów, 
przez: Danutę Pawlas („Analiza językowo- 
-stylistyczna polskich gazetek szkolnych w 
Czechosłowacji"), Janinę Palowską („Błę
dy językowe w prasie”), Wandę Turoń 
(„Analiza tekstów gwarowych”), Otylię 
Tobola („Kultura językowa audycji Cze
chosłowackiego Radia w Ostrawie, prze
znaczonych dla słuchaczy polskich") i in
nych absolwentów -ostrowskiej placówki 
naukowej i dydaktycznej.

BUŁGARIA

POLSKIE STOW ARZYSZENIE 
KULTURALNO-OŚW IATOW E 

IM. W. WARNEŃCZYKA

W O środku Informacji i Kultury Pol
skiej w Sofii odbyło się zebranie założyciel
skie Polskiego Stowarzyszenia Kultural
no-Oświatowego im. Władysława Warneń
czyka. Będzie ono działać wśród zamiesz

kujących w Bułgarii obywateli PRL i osób 
polskiego pochodzenia oraz ich rodzin. Do 
tymczasowego zarządu Stowarzyszenia 
weszli działacze istniejących w Sofii i in
nych miastach Bułgarii kół polonijnych.

Życzenia owocnej pracy w umacnianiu 
więzi kulturalnych z Polską oraz przyjaźni
i współpracy polsko-bułgarskiej życzy! 
obecnym uczestniczący w zebraniu amba
sador PRL w Bułgarii, Władysław Napie
raj.

ZW IĄZEK RADZIECKI

' V

POLACY W KAZACHSTANIE

W ZSRR ukazała się ciekawa książka 
Supargalijewa i Djakowa pt. „Polacy w 
Kazachstanie w XIX w.” Praca przedsta
wia wkład polskich zesłańców polity
cznych w badania i proces cywilizowania 
Syberii w latach 1820-1900, ich działalność 
naukową, kulturalną, gospodarczą i społe
czno-polityczną, jak  również badania bio
logiczne, geologiczne, historyczne i etno
graficzne na rozległych obszarach Ka
zachstanu. Autorzy nie pominęli także 
problemu kontaktów Polaków z miejsco
wą ludnością oraz uczestnikami ruchów 
wolnościowych w byłym imperium carów. 
Książka porusza stosunkowo mało znaną 
dziedzinę działalności polskiej w warun
kach represji narodowościowych — dzia
łalności ze wszech miar pozytywnej i przy
noszącej dobrą sławę polskiemu imieniu. 
Przełożona na język polski książka ukazała 
się w wydawnictwie „Czytelnik”.
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„Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, 
co przez wszystkich było wyznawane, to jest 
bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie"

(św. Wincenty z Lerynul


