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Uniwersytet GdaÍski

Uniwersalizm Cerkwi prawosawnej w II RP
a problem „Polaków prawosawnych”
Niniejszy artykuâ powstaâ na podstawie przedstawionej przeze mnie
w czasie konferencji „Adaptacje. Transfery kulturowe” prezentacje prezentacji i stawia sobie za cel przybliůenie polityki polonizacji prawosâawia w II RP
wraz z jej wpâywem na charakter narodowoœciowy Cerkwi prawosâawnej.
Praca ma charakter wstępny do rozpoczętych przeze mnie badaľ nad zagadnieniem Polaków wyznania prawosâawnego i grekokatolickiego w międzywojennej Polsce.
Wedâug Księgi Rodzaju pierwotnie caâa ludzkoœý byâa jednym ludem,
mówiĊcym wspólnym językiem. „Pomieszanie mowy mieszkaľców caâej
ziemi” byâo karĊ za chęý wybudowania przez ludzi majestatycznej budowli,
którĊ póŭniej nazwano wieůĊ Babel. Chrzeœcijaľstwo w przeciwieľstwie do
judaizmu czy wierzeľ ówczesnych religii staroůytnych propagowaâo nowy
model spoâeczny, charakteryzujĊcy się m.in. przewartoœciowaniem znaczeľ
pojęý takich jak tradycja, rodzina, pochodzenie. W Piœmie Œwiętym wielokrotnie poruszana jest koniecznoœý porzucenia swojego doczesnego ůycia,
z materialnymi wygodami, peânionymi funkcjami czy uprzedzeniami.
W Liœcie do Galatów œw. Paweâ stwierdza, ůe „Nie ma juů Ůyda ani poganina, nie ma juů niewolnika ani czâowieka wolnego, nie ma juů męůczyzny ani
kobiety, wszyscy bowiem jesteœcie kimœ jednym w Chrystusie Jezusie”1. Dla
chrzeœcijan pochodzenie ich braci i sióstr w wierze nie miaâo mieý znaczenia. Postulaty te zachowaâa zinstytucjonalizowana juů Cerkiew prawosâawna,
Gal 3,28, Biblia TysiĊclecia, red. nauk. o. Augustyn Jankowski OSB, bp Kazimierz Romaniuk, ks. Lech Stachowiak, oprac. Zespóâ Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów
Tynieckich, Wyd. Pallottinum, Poznaľ–Warszawa 1982.
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co znalazâo odbicie w jej kanonach2. Rozwój idei narodowoœciowych ma
odzwierciedlenie w protestanckich „Koœcioâach narodowych”, nie pozostaâ
jednak bez wpâywu takůe na katolicyzm i prawosâawie. Tendencje te staây się
wyjĊtkowo silne po Wioœnie Ludów, by po chwilowym wygaœnięciu zapaliý
się nowym pâomieniem na przeâomie XIX i XX wieku. Wiara prawosâawna
zajmowaâa szczególne miejsce w toůsamoœci rosyjskiej doby przedrewolucyjnej. Na terenach dawnej Rzeczypospolitej, które znalazây się w granicach
zaboru rosyjskiego, ludnoœý prawosâawna, mimo wykazywania lokalnych,
nierosyjskich odrębnoœci kulturowo-religijnych (œpiew, kult poszczególnych
œwiętych, architektura sakralna), byâa poprzez duchowieľstwo poddawana
rusyfikacji.
Wyznawcy prawosâawia w odrodzonej Rzeczypospolitej stawiali pierwsze
kroki w atmosferze niechęci ze strony rzymskokatolickiej ludnoœci, która
kojarzyâa cerkiewne kopuây z rusyfikatorskĊ politykĊ zaborcy. Wobec rewolucyjnego zamętu, który ogarnĊâ Rosję, oraz usilnej chęci polskich kóâ rzĊdowych, by odciĊý prawosâawie w Polsce od moskiewskiej wâadzy, kwestiĊ
priorytetowĊ staâa się sprawa cerkiewnej autokefalii. Sytuacje komplikowaâo
zróůnicowanie językowe i etniczne wiernych. Najwięcej prawosâawnych
deklarowaâo narodowoœý ukraiľskĊ (1,5 mln wiernych), następnie biaâoruskĊ
(900 tys.), „tutejszĊ” (700 tys.). Co ciekawe, więcej wiernych zadeklarowaâo
narodowoœý polskĊ (ok. 600 tys.) niů rosyjskĊ (125 tys.)3. Deklarowanie polskoœci nie zawsze byâo zwiĊzane z faktycznymi poglĊdami respondenta.
Przynaleůnoœý do kultury polskiej, zwâaszcza w miastach, odbierana byâa
jako ekskluzywna. W spisie powszechnym z 1931 r. 12,1% wyznawców prawosâawia wskazaâo język polski jako ojczysty4. Takůe w tym przypadku wybór ten mógâ byý podyktowany konformizmem. Wiarygodnoœý danych narodowoœciowych i językowych obu spisów przeprowadzonych w II RP byâa
i nadal poddawana jest krytyce.
Jak zauwaůyâ wâoski germanista Claudio Magris, „autentyczna toůsamoœý
przypomina matrioszkę: jedna zawiera w sobie drugĊ i sama z kolei mieœci się
Kwestie narodowoœciowe oraz podejœcie teologiczno-kanoniczne Cerkwi do patriotyzmu
i nacjonalizmu wyczerpujĊco przedstawiâ ks. dr Marek áawreszuk w ksiĊůce Prawosâawie wobec
tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych. Studium teologiczno-kanoniczne, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2009.
3 A. Mironowicz, Koœcióâ prawosâawny w Polsce, Biaâoruskie Towarzystwo Historyczne, Biaâystok 2006, s. 514.
4 Drugi Powszechny Spis Ludnoœci z dnia 9 XII 1931 r., Statystyka Polski, seria C, z. 94a,
Warszawa 1983, tabl. 10.
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w większej”5. JednĊ z takich matrioszek w Polsce przedrozbiorowej byâa formacja kulturowa genthe Rutheni, natione Poloni. Zjawisko to dotyczyâo ogóâu ludnoœci
ruskiej, zarówno prawosâawnej, jak i grekokatolickiej. Ze względu na modernizację idei narodowoœciowych i powstanie nacjonalizmu juů od drugiej poâowy
XIX wieku ta dualistyczna toůsamoœý stawaâa się anachronizmem, co nie oznacza, ůe nie przetrwaâa do wieku XX6. Wœród historyków zajmujĊcych się tematykĊ prawosâawia w międzywojennej Polsce dominuje przeœwiadczenie, ůe
omawiana formacja kulturowa byâa tworem sztucznym7. Nie ma wĊtpliwoœci co
do istnienia w II RP prawosâawnych Polaków, toůsamoœý ta byâa jednak zjawiskiem marginalnym, wyolbrzymionym przez paľstwowĊ propagandę. Dotychczasowe badania nie uwzględniajĊ faktu istnienia maâůeľstw mieszanych, nielicznych konwersji wraz z powoâaniem Polskiego Narodowego Koœcioâa Prawosâawnego8 oraz dziaâalnoœci tak zwanej szlachty zagrodowej9. RzĊdowe plany
polonizacji prawosâawia opieraây się na dwóch gâównych zaâoůeniach. Pierwsze
dotyczyâo wprowadzenia języka polskiego do liturgii, kazaľ, prasy cerkiewnej
i modlitewników, a takůe zmiany kalendarza z juliaľskiego na gregoriaľski.
14 grudnia 1922 r. synod podjĊâ ustawę dopuszczajĊcĊ uůywanie przez duchownych w cerkwiach języków polskiego, biaâoruskiego i czeskiego. Ustawę tę poprzedziâa uchwaâa zezwalajĊca na zastosowanie ukraiľskiej wymowy języka
staro-cerkiewno-sâowiaľskiego w liturgii10. Dany język miaâ byý uůywany tylko
w przypadku akceptacji tâumaczeľ przez wâadzę cerkiewnĊ oraz wyâĊcznie
w parafiach, w których wierni zgâosili takĊ potrzebę. Postulaty językowe i kultuC. Magris, Toůsamoœý to matrioszka: suma spotkaľ i opowieœci, „Herito” 2011, nr 2, s. 23.
A. Zięba, Gente Rutheni, natione Poloni. Z problematyki ksztaâtowania się ukraiľskiej œwiadomoœci
narodowej w Galicji, w: Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, red. R. áuůny, A. Zięba, t. II,
Paľstwowa Akademia Umiejętnoœci, Kraków 1995, s. 65.
7 Profesor Antoni Mironowicz uwaůa wręcz, ůe „polonizacja prowadzona metodami administracyjnymi byâa procesem sztucznym, prowadzĊcym do zaostrzania antagonizmów między
grupami wiernych, a takůe dewiacji œwiatopoglĊdowych” (za: A. Mironowicz, Stowarzyszenie
Polaków Prawosâawnych, „Biaâostocczyzna” 1989, nr 4 [16], s. 24).
8 Dziaâalnoœý Polskiego Narodowego Koœcioâa Prawosâawnego (dalej: PNKP) nie doczekaâa się jeszcze opracowania, ogólnych informacji dostarcza praca dr. Grzegorza Jacka Pelicy
(G.J. Pelica, Koœcióâ prawosâawny w województwie lubelskim (1918–1939), Fundacja Dialog Narodów, Lublin 2009, s. 193–197).
9 Większa częœý poleskiej szlachty zaœciankowej âĊczyâa wyznanie prawosâawne z przekonaniem przynaleůnoœci do „szlachty polskiej” (Zob. O. Grott, Instytut Badaľ Spraw Narodowoœciowych i Komisja Naukowych Badaľ Ziem Wschodnich w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej
na Kresach Wschodnich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 199–200).
10 M. Papierzyľska-Turek, Między tradycjĊ a rzeczywistoœciĊ. Paľstwo wobec prawosâawia 1918–
1939, Paľstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 232.
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rowe biaâoruskie oraz ukraiľskie byây na tyle w Cerkwi silne, ůe ta stanęâa przed
kolejnymi problemami narodowoœciowymi: biaâorutenizacjĊ i ukrainizacjĊ11.
Celem stworzenia przekâadu ksiĊg liturgicznych na język polski w sierpniu 1924
roku metropolita Dionizy (Waledyľski) powoâaâ odpowiedniĊ komisję12.
W obliczu braku sygnalizowania przez wiernych zapotrzebowania na język
polski w ůyciu liturgicznym komisja rozwiĊzaâa się13. Od 1934 roku, zgodnie z zarzĊdzeniem metropolity Dionizego, w œwięta paľstwowe miaâa byý
œpiewana polska pieœľ patriotyczna Boůe, coœ Polskę!14. Nowa komisja ds. przekâadu liturgii rozpoczęâa pracę w 1935 roku, jej skâad opieraâ się na kadrze
Studium Teologii Prawosâawnej UW15. Efekty byây widoczne juů w listopadzie tego roku, kiedy to z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodlegâoœci w Warszawie, Biaâymstoku i Grodnie zostaây odprawione po
raz pierwszy liturgie w języku polskim16. Naboůeľstwo w Warszawie wraz
z molebniem17 w intencji RP odprawiâ ks. Szymon Fedoroľko, zwiĊzany
z Duszpasterstwem Prawosâawnym Wojska Polskiego18. Warto zauwaůyý, ůe
wspomniany duchowny braâ udziaâ w pracach komisji zajmujĊcej się przekâadem liturgii oraz zainicjowaâ powstanie w 1938 r. w Grodnie Prawosâawnego
Instytutu Naukowo-Wydawniczego19. Naboůeľstwo to wywoâaâo falę krytyki
nie tylko wœród prawosâawnych w Polsce, ale takůe w rosyjskich kręgach emigracyjnych w Stanach Zjednoczonych i w Jugosâawii20. W obliczu coraz silniejszej ofensywy języka polskiego wâadze cerkiewne zarzĊdziây, aby potrzeba uůycia tekstu w języku polskim, biaâoruskim czy ukraiľskim w danej parafii byâa
U. Pawluczuk, Biaâorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego w Koœciele prawosâawnym w II Rzeczpospolitej, w: „Latopisy Akademii Supraskiej”, red. U. Pawluczuk, t. 3, Fundacja Oikonomos,
Biaâystok 2012, s. 171–183.
12 M. Papierzyľska-Turek, Między tradycjĊ a rzeczywistoœciĊ…, s. 233.
13 Tamůe.
14 S. Dudra, Metropolita Dionizy (Waledyľski) 1876–1960, Warszawska Metropolia Prawosâawna, Warszawa 2010, s. 59.
15 A. Mironowicz, Problematyka narodowoœciowa w Koœciele prawosâawnym w II Rzeczypospolitej,
w: E. Matuszczyk, M. Krzywosz, red., W kręgu sacrum i pogranicza, Wydziaâ Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Biaâymstoku, Biaâystok 2004, s. 281.
16 U. Pawluczuk, Biaâorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego…, s. 179.
17 Molebieľ – krótkie naboůeľstwo dziękczynne lub bâagalne (za: H. Fediukina, Leksykon
terminologii prawosâawnej rosyjsko-polski, Warszawska Metropolia Prawosâawna, Warszawa
2014, s. 150).
18 M. Papierzyľska-Turek, Między tradycjĊ a rzeczywistoœciĊ…, s. 249.
19 M. Kalina, Polonizacja Cerkwi prawosâawnej w województwie biaâostockim (1918–1939), „Biaâoruskie Zeszyty Historyczne” 2005, nr 2/4 s. 84.
20 M. Papierzyľska-Turek, Między tradycjĊ a rzeczywistoœciĊ…, s. 249.
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sprawdzana przez wâadze diecezjalne21. W 1936 roku ukazaâ się pierwszy numer
polskojęzycznej „Gazety Prawosâawnej” (w Warszawie), dwa lata póŭniej rozpoczęto kolportowaý „Wiadomoœci Metropolii Prawosâawnej w Polsce”.
W 1939 roku w Wilnie ukazaâ się „Dwutygodnik Prawosâawny”, w Grodnie
z kolei „PrzeglĊd Prawosâawny”22. PodsumowujĊc kwestie języka polskiego
w kontekœcie prawosâawia w II RP, naleůy zastanowiý się nad rolĊ narodowoœci
i języków w Cerkwi prawosâawnej. W Ewangelii wedâug œw. Marka Chrystus po
przepędzeniu przekupniów ze œwiĊtyni pyta: „Czyů nie jest napisane: Mój dom
ma byý domem modlitwy dla wszystkich narodów […]?”23. Konformistyczna
wobec paľstwa polityka metropolity Dionizego nacechowana byâa troskĊ
o jednoœý Cerkwi. W kręgach cerkiewnych metropolita uznawany byâ za polonofila, polscy narodowcy uwaůali go za rusofila, œrodowiska ukraiľskie i biaâoruskie takůe byây niezadowolone z podejmowanych przez niego decyzji. Elementem spajajĊcym wiernych Koœcioâa rzymskokatolickiego byâa przez wieki âacina,
będĊca wręcz wyrazem jego uniwersalnoœci. Dla Cerkwi prawosâawnej na Sâowiaľszczyŭnie językiem tym byâ (i jest) język staro-cerkiewno-sâowiaľski, co
podkreœlaâ metropolita24. Ůywym językiem uniwersalnym dla wiernych wedâug
metropolity byâ rosyjski. Za niewprowadzeniem do uůytku języka innego niů
rosyjski nie przemawiaây argumenty kanoniczne, co zaznaczali takůe przeciwnicy jego wykorzystania25. Sprzeciw budziâa œwiadomoœý wykorzystywania języka
przez czynniki paľstwowe do przyspieszenia polonizacji ludnoœci prawosâawnej
na Zabuůu. Krytykę o podâoůu teologiczno-kanonicznym budziâ (i nadal budzi)
kolejny krok podjęty przez wâadze RP względem ludnoœci prawosâawnej.
Niezmiennie od wieków Cerkiew prawosâawna uůywaâa w celach liturgicznych kalendarza juliaľskiego. W latach dwudziestych XX wieku rozgorzaâa
dyskusja na temat jego zmiany, na przyjęty w krajach katolickich i protestanckich kalendarz gregoriaľski. Ministerstwo Wyznaľ i Oœwiecenia Publicznego postanowiâo wykorzystaý tę wewnętrznĊ sprawę Cerkwi i skâoniý
metropolitę Dionizego do wprowadzenia zmiany kalendarza. 12 wrzeœnia
1923 r. synod zwróciâ się w tej sprawie do patriarchy konstantynopolitaľskiego Grzegorza VII26. 12 kwietnia 1924 roku, zgodnie z uchwaâami soboru
biskupów i na podstawie decyzji patriarchy, obowiĊzujĊcym prawosâawnych
Tamůe, s. 254.
U. Pawluczuk, Biaâorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego…, s. 180.
23 Mk 11,17–18, Biblia TysiĊclecia…
24 S. Dudra, Metropolita Dionizy…, s. 61.
25 M. Papierzyľska-Turek, Między tradycjĊ a rzeczywistoœciĊ…, s. 250.
26 Tamůe, s. 235.
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w Polsce kalendarzem zostaâ kalendarz gregoriaľski27. Zmiana ta miaâa dotyczyý tylko œwiĊt nieruchomych (m.in. Boůego Narodzenia, tradycyjnie
obchodzonego w styczniu), termin Paschy miaâ nadal wyznaczaý kalendarz
juliaľski28. Taki mieszany, gregoriaľsko-juliaľski kalendarz nazywany jest
wspóâczeœnie „nowym stylem”, inaczej neojuliaľskim. Dla wiernych i konserwatywnego duchowieľstwa zmiany byây nie do przyjęcia. W wyniku radykalnych protestów juů 16 sierpnia 1924 r. sobór biskupów zezwoliâ na
uůywanie „starego stylu”, co nie oznaczaâo porzucenia kalendarza neojuliaľskiego. W praktyce ůycie liturgiczne toczyâo się tak jak dawniej, zaœ księgi
metrykalne byây prowadzone wedâug nowego stylu29. Œwiętowanie przez
prawosâawnych Boůego Narodzenia wraz z ludnoœciĊ rzymskokatolickĊ jest
udogodnieniem dla rodzin mieszanych wyznaniowo, niweluje takůe problemy zwiĊzane z dniami wolnymi od pracy. Argumenty te nie byây i dla wielu
wiernych nadal nie sĊ wystarczajĊce, aby zrezygnowaý z tak charakterystycznego dla prawosâawia elementu jak odrębny od cywilizacji âaciľskiej kalendarz.
Drugim zaâoůeniem w akcji polonizacji prawosâawia byâo wzmacnianie tej
tendencji w Wojsku Polskim oraz inspirowanie tworzenia stowarzyszeľ
Polaków prawosâawnych. Sâuůba wojskowa byâa doskonaâĊ okazjĊ do wyksztaâcenia w rekrutach postaw propaľstwowych, patriotycznych czy wreszcie w przypadku ludnoœci niepolskiej polonofilskich.
W 1935 roku w Biaâymstoku, celem „[…] wychowania ludnoœci prawosâawnej na dobrych obywateli paľstwa polskiego oraz w moralnoœci chrzeœcijaľskiej”, powstaâo stowarzyszenie Dom Prawosâawnych im. Marszaâka
Józefa Piâsudskiego30. Tradycja bractw prawosâawnych na ziemiach polskich
sięga czasów przedrozbiorowych, patronami takich organizacji byli jednak
dotychczas œwięci. Patronem Domu Polaków Prawosâawnych w Grodnie
byâ z kolei król Stefan Batory31. Prezes grodzieľskiego stowarzyszenia, Aleksander Anaľczenko, nie ukrywaâ nacjonalistycznych postulatów kierowanej
przez siebie organizacji: „wychowanie mâodego pokolenia w duchu czysto
polskim i na dobrych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej”32. Powyůsze postulaty nie budzĊ ůadnych wĊtpliwoœci co do sprzecznoœci ich natury z uniwersalistycznĊ misjĊ chrzeœcijaľstwa. Marek áawreszuk celnie zauwaůa, ůe
Tamůe.
28 Tamůe.
29 Tamůe.
30 A. Mironowicz, Problematyka narodowoœciowa w Koœciele prawosâawnym…, s. 283.
31 Tamůe.
32 Tamůe.
27
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prawosâawna eklezjologia jest negatywnie nastawiona do postawy upatrujĊcej w wierze „œrodka pomocniczego” w propagowaniu patriotyzmu33.
Wraz z objęciem funkcji ordynariusza diecezji grodzieľskiej przez biskupa
Sawę (Sowietowa) w roku 1937 Grodno staâo się centrum ruchu Polaków
prawosâawnych. Wâadyka Sawa, wraz z ks. FedoroľkĊ, naleůaâ do najbardziej aktywnych popularyzatorów polskiego prawosâawia. W 1938 roku,
podczas otwarcia Prawosâawnego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, biskup Sawa stwierdziâ, ůe powoâanie instytutu naleůy traktowaý jako dowód
ůyczliwego wspomagania przez paľstwo organów misyjnych w ich walce
z „bezboůnictwem i sekciarstwem podrywajĊcym tak organizm koœcielny, jak
i paľstwowy”34. Politykę paľstwa polskiego wobec prawosâawia trudno
jednak oceniý jako „ůyczliwe wspomaganie”, poniewaů wâaœnie w 1938 roku
rozgrywaâ się największy dla Cerkwi w Polsce dramat, jakim byâa akcja burzenia
cerkwi35. Najœmielszym postulatem stowarzyszeľ Polaków prawosâawnych byâa
budowa katedry w Grodnie, w miejscu zburzonej cerkwi pw. œw. Aleksandra
Newskiego36. Od samego poczĊtku istnienia II RP paľstwo ingerowaâo
w wewnętrzne sprawy Cerkwi prawosâawnej, od jej ustroju, poprzez język
i kalendarz, aů po politykę kadrowĊ. Z ostatnim zagadnieniem âĊczĊ się osoby księůy Jerzego Szrettera (bp. Tymoteusza) oraz Konstantego Siemaszki
(bp. Mateusza). Obaj duchowni, jako jedyni biskupi prawosâawni w II RP,
deklarowali się jako Polacy, ich kandydaturę popieraây kręgi rzĊdowe37.
1 lipca 1926 roku sobór biskupów wydaâ akt w sprawie powoâania Polskiego
Narodowego Koœcioâa Prawosâawnego38. Wspólnota ta, zâoůona z konwertytów z Koœcioâa polsko-katolickiego z ks. Andrzejem HusznĊ na czele, posâugiwaâa się zachodnim rytem liturgicznym i językiem polskim39. Wedâug Grzegorza
Pelicy PNKP funkcjonowaâ jako duszpasterska formuâa zapobiegajĊca porzucaniu prawosâawia przez wiernych, którzy nie chcieli byý „ruskimi”40.
M. áawreszuk, Prawosâawie wobec tendencji nacjonalistycznych…, s. 128.
34 A. Mironowicz, Problematyka narodowoœciowa w Koœciele prawosâawnym…, Biaâystok 2004,
s. 285.
35 O akcji burzenia cerkwi i ich rewindykacji zob. G. Kuprianowicz, Akcja burzenia cerkwi
prawosâawnych na Cheâmszczyŭnie i poâudniowym Podlasiu, Prawosâawna Diecezja Lubelsko-Cheâmska, Cheâm 2008.
36 M. Kalina, Polonizacja cerkwi prawosâawnej…, s. 102.
37 A. Mironowicz, Koœcióâ prawosâawny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wyd. Uniwersytetu w Biaâymstoku, Biaâystok 2005, s. 99.
38 G. Pelica, Koœcióâ prawosâawny w województwie lubelskim…, s. 193.
39 Tamůe.
40 Tamůe, s. 195.
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Pomimo gâównie politycznego wymiaru dziaâalnoœci Polaków prawosâawnych nie ulega wĊtpliwoœci, ůe przekroczyli oni kilka barier kulturowych. Stereotyp Polaka katolika byâ w spoâeczeľstwie II RP bardzo silny, podobnie jak
poglĊd utoůsamiajĊcy prawosâawie z byâym zaborcĊ. Nachalna polityka polonizacji ludnoœci prawosâawnej spowodowaâa raczej daleko idĊcĊ niechęý ogóâu
prawosâawnych wobec Polaków tego wyznania. Do dzisiaj wœród wiernych
Polskiego Autokefalicznego Koœcioâa Prawosâawnego spotykany jest poglĊd,
jakoby prawosâawni uwaůajĊcy się za Polaków byli efektem akcji politycznej41.
Wypowiedzi czâonków Stowarzyszenia Polaków Prawosâawnych, jak i paľstwowa propaganda wespóâ z nadmiernĊ ugodowoœciĊ hierarchii cerkiewnej
doprowadziây do wystĊpienia zjawiska etnofiletyzmu w ramach Polskiego
Autokefalicznego Koœcioâa Prawosâawnego. Pamiętaý naleůy jednak, ůe z drugiej strony narracja zogniskowana wobec przedstawiania prawosâawia jako
wyznania „ruskiego”, zastrzeůonego dla wschodnich Sâowian, takůe narusza
powszechny charakter Cerkwi. W obliczu dziaâaľ czysto politycznych oddolna
dziaâalnoœý prawosâawnych Polaków ulega rozmyciu. Doskonaâym tego przykâadem sĊ dzieje PNKP, które zupeânie nie zapisaây się w œwiadomoœci
wspóâczesnych wiernych. Druga wojna œwiatowa zmieniâa oblicze narodowoœciowe Koœcioâa prawosâawnego, ale takůe wykazaâa lojalnoœý wobec paľstwa
polskiego wielu obywateli wyznania prawosâawnego. Wspominany w tekœcie
ks. Szymon Fedoroľko zostaâ zamordowany w Katyniu, biskup Sawa (Sowietow) niósâ posâugę duszpasterskĊ dla ůoânierzy polskich wyznania prawosâawnego, przemierzajĊc szlak od Rumunii aů po Stany Zjednoczone42.
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Eastern Orthodox Church Universalism
and “Orthodox Poles” Question in Second Polish Republic
The article presents the polonization trends towards Orthodox people in the Middle-War
Poland. Particular aspects of this process have been discussed: introduction of the polish
language to sermon and liturgy, liturgical calendar change and the formation of Polish Orthodox associations inspired by the government.
The author does not deny the well-established in the literature idea of the artificiality of
Polish Ortodox’s identity but he points out that, besides the political action, there has been
aspects of this problem such as the “szlachta zagrodowa” and converts from the National
Polish Orthodox Church.
Keywords: The Polish Autocephalous Orthodox Church, polonization, national minorities
in Middle-War Poland, nationalism and religion, Orthodox Church-State relations

